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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 
TILLEGGSAREAL I LNF-OMRÅDE EIENDOMMEN GNR/BNR 56/1 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges delvis. Det gis dispensasjon for 
fradeling av areal til adkomstveg for fritidsbolig og areal der brønn står. Plassering av veien skal 
bestemmes i samråd med kommunen før fradeling kan godkjennes, og det skal legges beslag på 
minst mulig areal som i dag nyttes til grasproduksjon. Det gis ikke dispensasjon for fradeling av 
ytterligere tilleggsareal til fritidsbolig i LNF-område innenfor nedslagsfelt for drikkevann.  

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 
påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 
uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Begrunnelse for søknad og bilde av hustuftene 

2. Situasjonsplan 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

5. Høringsuttalelse fra Mattilsynet 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Ola Inngard Melby søker om dispensasjon fra LNF-område for fradeling av tilleggsareal til 

hytteeiendommen gnr/bnr 56/19, samt opparbeidelse av kjørevei og gjenåpning av brønn. 

Eiendommen ligger ca. 250 meter nord for innsjøen Malmsjøen sørøst i kommunen.  

 

Tiltaket 

Hytta ble bygd av søker Ola Inngard Melby sin onkel i 1947. Søker kjøpte hytteeiendommen i 

1978. Arealet som ønskes fradelt tilhører gnr/bnr 56/1, som inntil nylig ble eid av enke etter Melby 

sin bror. Eiendommen ble solgt ut av slekta før jul.  

Mellom hytteeiendommen og veien på gnr/bnr 56/1 ligger det noen gamle hustufter. Søker ble 

født i et hus som en gang sto her. Tømmeret som ble brukt ved byggingen av hytta skal være fra 

hus som sto på disse hustuftene. Søker ønsker å få fradelt hustuftene som tilleggsareal til 

hytteeiendommen for å holde de innen slekta. Det går ikke vei fram til hytta, og søker ønsker 

derfor også å få fradelt areal til opparbeidelse av kjørevei. Deler av veien vil ligge på et areal hvor 

det i dag høstes gras. Det er også ønskelig å gjenåpne en gammel brønn.  



 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 

oppgitt følgende begrunnelse: 

Det må antas at eiendommen nå blir solgt ut av slekta. På denne bakgrunn ønsker jeg å få 

ordnet med veirett til hytta. Dessuten ønsker jeg å få overta hustuftene hvor mine foreldres hus 

stod da jeg ble født. Det har med at det er slektseiendom som nå sannsynligvis blir solgt ut av 

slekta. Dessuten er det praktisk pga vei. Hustuftene er naturlig nok ikke dyrket. 

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av Kommuneplanens arealdel, vedtatt 

11.12.2014 (stadfestet 21.06.2016). I planen er området avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område), hvor det bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg 

eller andre tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. I §15-1 i 

planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt bolig- 

og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig 

bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 

 

Fradeling av areal fra en landbrukseiendom til en fritidseiendom er i strid med LNF-formålet, og 

tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Hensynssone: 

Malmsjøen er drikkevannskilde for Skaun kommune, og den omsøkte eiendommen ligger innenfor 

hensynssonen som angir nedslagsfeltet for drikkevannet i kommuneplanen. Hensynssonen er 

retningsgivende og et vektig hensyn som inngår i arealformål LNF. Det kreves ikke en egen 

dispensasjon fra hensynssonen, men den inngår i helhetsvurderingen. 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. Deler av eiendommen ligger innenfor 

aktsomhetsområde for snøskred, og aktsomhetsområde for steinsprang er i nærheten. 

Eiendommen ligger over den marine grense, og det er derfor ikke risiko for kvikkleire. 

 

Natur og miljø:  

Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og det vurderes ikke at 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli berørt ved et positivt vedtak av 

søknaden.  

 

Kulturminner: 



Tiltaket berører ingen registrerte kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Veg: 

Det opplyses i søknaden at de har veirett til den private vegen Hosetvegen. Det må fremlegges 

bekreftelse på dette før en eventuell fradeling. Det må også søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra 

Fylkesveg 709. 

 

Vann og avløp: 

Uttalelse fra VA-ansvarlig, Skaun kommune: 

For å sikre Malmsjøen mot forurensning har det i «Skjønn for vassverk med uttak i Malmsjøen i 

Skaun» blitt lagt begrensninger på bebyggelsen i området, da spesielt i 100-metersbeltet. Den 

forespurte hytten er utenfor dette beltet, og er et eksisterende bygg. Tiltaket er av en slik karakter at 

det er liten grunn til å tro at eventuell dispensasjon vil utløse forventninger om mange andre 

liknende utbyggingstiltak, som i sum vil være uønsket av hensyn til å beskytte drikkevannskilden. 

Det er altså ikke vesentlige hensyn til presedens. Det omsøkte tiltaket kan medføre en viss 

forbedring av hyttens standard, men dette er likevel så begrenset at det trolig ikke medfører noen 

vesentlig økning av menneskelig aktivitet i området. Jeg forstår saken slik at de ønsker å åpne 

eksisterende brønn for å kunne bære vann til hytta. Hvis dette er tilfellet vil det ikke utløse noe krav 

til søknad. Hvis det er ønskelig med innlagt vann i hytta stiller saken seg annerledes. Da må det i 

tilfelle søkes om utslippstillatelse med behandling deretter. Hvis det legges fram «vann til vegg» 

utløses ikke krav om utslippstillatelse.  

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Veien vil legge beslag på en stripe av et areal som i dag benyttes til grasproduksjon. Resten av 

veiarealet er registrert som skog av middels bonitet. Lokal landbruksmyndighet uttaler at en 

fradeling her mest trolig ikke vil medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger mot tiltaket, men de ber kommunen om å 

redusere størrelsen på tilleggsarealet og spare arealet som i dag nyttes til grasproduksjon. De 

vurderer det som uheldig å fradele et så stort tilleggsareal og mener i utgangspunktet at tomter til 

fritidsbolig ikke bør overstige 1 daa. Fylkesmannen ber derfor om at arealet reduseres slik at det 

kun er vegarealet som fradeles. Kommunen bør også se på om veien kan legges til et annet sted. 

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune: 

Ut ifra de interessene som de skal ivareta, så har ikke fylkeskommunen avgjørende merknader til 

omsøkte fradeling og opparbeidelse av adkomstvei. Fylkeskommunen forutsetter at vegen legges 

skånsomt i terrenget. De minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.  

 



Høringsuttalelse fra Mattilsynet: 

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler (inkludert 

drikkevann), og har mottatt saken til høring ettersom det omsøkte tiltaket ligger innenfor 

hensynssone for drikkevann og i nedslagsfeltet for drikkevannskilde. De kan ikke se at tiltaket 

berører noen av deres andre sektorområder. Mattilsynet har ingen innvending mot VA-ansvarlig i 

kommunen sin vurdering. Drikkevannsforskriften § 26 krever at kommunen skal ta 

drikkevannshensyn i planarbeid og når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Så langt 

Mattilsynet kan se, så har kommunen etterlevd dette kravet i håndtering av denne saken så langt. 

De kan ikke se at det er vesentlige hensyn innenfor dette området som er oversett.  

Mattilsynets vurdering er at hensynet til beskyttelse av drikkevann i denne saken er små, vurdert 

opp mot nytteverdien og de menneskelige hensyn til søker, og ikke vesentlig nok til å frarå at det gis 

dispensasjon. Mattilsynet tar i denne sammenhengen ikke stilling til om brønnen som er planlagt 

gjenåpnet er egnet som drikkevannskilde. 

Mattilsynet finner ikke grunn til å frarå at kommunen gir dispensasjon som omsøkt i denne saken.  

 

Dispensasjonsvurdering 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 

dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Formålet bak LNF-område er å hindre en utbygging av området som vil være i strid med de 

landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til 

boligformål i et landbruksområde vil vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak 

landbruksformålet. Dette hindrer ikke i seg selv at det kan gis dispensasjon. Det er bare der hvor 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt at vilkåret ikke er 

oppfylt. Slik den nye vegen er omsøkt, vil den legge beslag på ei smal stripe der det dyrkes gras. 

Arealet der hustuftene ligger er ikke dyrket. Etter Rådmannens vurdering blir ikke formålet bak 

LNF-område tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Formålet bak hensynssone for drikkevann er å sikre drikkevannet mot forurensning. Dette er en 

sterk offentlig interesse som må gis et spesielt vern. Mattilsynet uttaler imidlertid at hensynet til 

beskyttelse av drikkevannet i denne saken er små, vurdert opp mot nytteverdien og de 

menneskelige hensyn til søker, og ikke vesentlig nok til at de frarår at det gis dispensasjon. 

Rådmannen støtter seg til Mattilsynets vurdering og konkluderer med at formålet bak 

hensynssonen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Fordelene med å innvilge dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Kommuneplanens arealdel har blitt til gjennom en omfattende prosess, og det skal ikke være en 

kurant sak å fravike gjeldende plan. Det skal imidlertid ikke bygges noen nye bygninger på det 

omsøkte arealet, og det vil heller ikke være aktuelt å vurdere et så lite areal som veiarealet i en 

rullering av kommuneplanen.  

Det er ikke optimalt å opparbeide en ny kjørevei innenfor hensynssone for drikkevann. Dette selv 

om en ny vei ikke nødvendigvis vil bety mer trafikk i området. De kjører allerede til hytta, og 

parkerer ved hustuftene. Ny vei vil være omtrent 50 meter lang, og vil ikke generere mye trafikk. 

Kommunen må likevel alltid være påpasselige med å verne om drikkevannskilden. Tiltaket er 

imidlertid av en slik karakter at det er liten grunn til å tro at en dispensasjon vil utløse forventninger 

om mange andre lignende utbyggingstiltak, som i sum vil være uønsket av hensyn til å beskytte 

drikkevannskilden. Hytta ligger dessuten utenfor 100-metersbeltet, og det ligger flere hytter og 



veier nærmere Malmsjøen enn hva omsøkte areal gjør.  

Veirett over annens grunn kan sikres uavhengig av fradeling. Det samme gjelder andre 

privatrettslige avtaler, som for eksempel rett til parkering. Det er likevel slik at både søker og 

grunneier ønsker en slik fradeling. Ulempene knyttet til ny vei vil være de samme uavhengig av 

hvem som eier arealet vegen etableres på. Det vil også være hensiktsmessig å tillate fradeling av 

arealet brønnen står på.  

Det omsøkte arealet har en relativt stor størrelse. Det vil ikke være naturlig å fradele et så stort areal 

i et område man ikke ønsker ytterligere bebyggelse i. Søker ønsker å fradele arealet for å holde de 

gamle hustuftene innen slekta. Han har en tilknytning til arealet som nye eiere av gnr/bnr 56/1 ikke 

vil ha. Dette er et kjent problem som ofte oppstår når eiendommer selges ut av familien. Dette 

betyr likevel ikke at man har noe krav på å få fradelt arealet.  

 

Rådmannens vurdering 

Etter Rådmannens vurdering er omsøkt areal unaturlig stort. Dette støttes av Fylkesmannen som 

ber kommunen redusere størrelsen på tilleggsarealet og spare arealet som i dag nyttes til 

grasproduksjon. På denne bakgrunn vil Rådmannen anbefale at det gis delvis dispensasjon. 

Tilleggsarealet må reduseres til å kun omfatte vegarealet og arealet brønn står på. Vegen må 

plasseres slik at det går med minst mulig areal som benyttes til grasproduksjon, og avklares i samråd 

med kommunen i fradelingssaken.  

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant.  
 
 
 
 


