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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL 
BOLIGFORMÅL EIENDOMMEN GNR/BNR 52/2 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. Det er i vurderingen lagt avgjørende 
vekt på jordvernet og viktigheten av å vurdere området helhetlig i en overordnet plan.  

 
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 fristen. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Høringsuttalelse fra lokal landbruksforvaltning 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
4. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sara og Jan Egil Rekstad søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
boligtomt fra eiendommen gnr/bnr 52/2. 

 

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket: 

Det søkes om dispensasjon for å fradele et areal på ca. 1000 m², som tidligere har vært beitemark. 
Søkerne har en avtale om salg av denne tomten til boligformål dersom dispensasjon blir innvilget. 
Omsøkt areal består i dag mest av lauvskog, men det er også ca. 250 m² dyrket mark i nordvestlige 
hjørne av tomta. Eiendommen vil grense til fulldyrket jord.  

 

Planstatus:  
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: 

 
Fradeling av boligeiendom er ikke i tråd med dette arealformålet, og er derfor avhengig av 

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. 



dispensasjon for å kunne godkjennes. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

Området det søkes dispensasjon for har et areal på ca. 1000 m² og ligger i tilknytning til 
annen boligbebyggelse (gnr./bnr. 52/30 og 52/31). Området har tidligere vært benyttet som 
beite for ungdyr, men har ikke vært benyttet til dette eller andre landbruksformål de senere 
årene. Siden området ikke utnyttes til landbruksrettet aktivitet er vegetasjon i form av 
lauvskog og underskog dominerende, samtidig er arronderingen slik at det er lite sannsynlig å 
se for seg fremtidig landbruksproduksjon i området. Området anse heller ikke som egnet for 
skogproduksjon, og der er derfor ønskelig å utnytte dette til boligformål. 

 

Natur og miljø:  

Kommunen kjenner ikke til 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 kjente kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen vil få adkomst fra eksisterende traktorvei. Denne må opprustes til en standard som 
er forenlig med boligformål. Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvei, og veirett 
over private eiendommer mellom fylkesvegen og eiendommen må sikres før en eventuell fradeling.  

 

Vann og avløp: 

Uttalelse fra VA-ansvarlig i Skaun kommune: 

Når det gjelder avløp er det per dags dato ikke kommunalt avløp i området, og det er heller ikke 
planlagt et prosjekt i området. 

Vanndirektivet krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og 
kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. I Skaun kommune er 16 av 20 vannforekomster (som ble 
undersøkt i 2016-2017) i fare for å ikke oppnå miljømålet. Selv om et nytt anlegg for spredt avløp 
skal oppfylle rensekrav på 90 % fjerning av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5, er det ikke ønskelig 
å åpne opp for et nytt punkt med spredt avløp.  

 

Uttalelse fra lokal landbruksforvaltning: 

Fradelingseiendommen «Rekstad nordre» består i dag av et kartareal på 1157 daa, hvorav 152 daa 
er delvis god dyrkajord, 8 daa overflatedyrka jord, 9 daa innmarksbeite, 817 daa produktiv skog og 
171 daa annet areal. Tunet består av ei eldre trønderlån og en fradelt kårbolig i tillegg til 



driftsbygning. Tunet ligger forholdsvis nære omsøkt areal. 

Dyrkaarealene på eiendommen er bortleid til Skaun Økomelk DA. Hele jordveien drives 
økologisk. Søkerfamilien bor p.t. ikke på bruket. Boplikta opprettholdes gjennom bortleie. Det bor 
folk i begge boligene. 

Omsøkt areal ligger helt inntil tre andre fradelte boliger. Eventuell fradeling blir i forlengelse av 
disse. Dispensasjonsarealet består av bratt lauvskog og ca 250 m2 bratt dyrkajord. Arealet ligger 
midt inne i et typisk jordbruksområde, og i umiddelbar nærhet av fjøset til Skaun Økomjølk. 
Området har tidligere vært nyttet til beite for storfe, men er nå delvis gjenvokst. Området har i dag 
liten verdi i jordbrukssammenheng. I nærheten ligger også flere andre boliger, uten at det ser ut til 
å skape noen problemer, hverken for den ene eller den andre. 

Lokal landbruksforvaltning kan i dette tilfelle samtykke i at det gis dispensasjon fra LNF. I 
utgangspunktet er ei slik fradeling ikke det mest ideelle. Store boligkonsentrasjoner i et aktivt 
husdyrmiljø, vil nok virke negativt i noen sammenhenger. De drifts- og miljømessige utfordringene 
kan bli satt på store prøver. Imidlertid er dette et jordbruksområde med forholdsvis mye spredt 
boligbygging fra før. Omsøkte areal ligger gunstig til i forhold til andre boliger, og vil kanskje ikke 
være vesentlig til hunder for husdyrdrifta til Skaun Økomjølk DA. Bruk av dyrkajord til spredt 
boligbygging er negativt, og ikke tilrådelig. Her er det imidlertid et lite areal som knapt nok har 
pløyedybde nok til å kunne kalles dyrka.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

Om landbruk så uttaler Fylkesmannen at Skaun kommune er i stor vekst og har press på arealene, 
noe som gjør det viktig å være tro til overordnede planer i arealoverføringen. I tillegg til den direkte 
negative effekten av nedbygging av dyrkajord, kan de på grunn av beliggenheten helt inntil et større 
sammenhengende landbruksområde, se en økt risiko for konflikter mellom boligbebyggelse og 
utøvere i landbruksnæringa. På dette grunnlaget vil Fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon 
for etablering av bolig på og i umiddelbar nærhet av dyrkajord som omsøkt, og de vil vurdere å 
påklage et positivt dispensasjonsvedtak.  

Om klima og miljø uttaler Fylkesmannen at det kan finnes naturbeitemark i området. Det er ofte 
knyttet et stort artsmangfold til slike områder, og det bør gjennomføres kartlegginger av slike 
naturtyper før man eventuelt omdisponerer de til andre formål.  

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune støtter rådmannens foreløpige vurderinger og anbefaler at Skaun 
kommune ikke innvilger dispensasjon som omsøkt.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen støtter rådmannens foreløpige vurdering om at vilkårene for dispensasjon ikke er 
oppfylt. En fradeling til bolig her vil i tillegg til å være i strid med kommunens arealplan, også være 
i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene gir anvisning om at planlegging skal skje slik at transportbehovet begrenses. I sin 
helhetsvurdering bør Skaun kommune ta stilling til at myke trafikanter som regel blir skadelidende 
ved spredt boligbygging, da tilgang til gode trafikksikre løsninger i form av gang-/og sykkelveg ofte 
er sparsomme. Statens vegvesen anbefaler Skaun kommune å ikke gi dispensasjon fra 
kommuneplanen til fradeling av ny boligtomt, og heller henvise til tomter i områder avsatt til 
boligformål.  



 

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 områder avsatt til LNF vil vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak 
landbruksformålet. Dette hindrer likevel 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. Det er lite dyrket mark som blir berørt av tiltaket, og en eventuell fradeling vil mest 
trolig ikke medføre økte driftsmessige ulemper for landbruket i området. Rådmannen vurderer det 
derfor slik at hensynet bak LNF-formålet ikke blir tilsidesatt i en slik grad at det kan anses som 
vesentlig.  

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må være 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Kommuneplanens arealdel har blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor ikke 
være en kurant sak å fravike fra denne. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et tverrpolitisk 
ønske om noe spredt boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen. Området er preget av 
aktivt landbruk, men det ligger også flere boligeiendommer i umiddelbar nærhet. 

Omsøkt dispensasjon vil innebære omdisponering av et lite areal dyrket mark, nordvest på omsøkt 
tomt. Tomta vil også grense til fulldyrket jord, noe som ikke er heldig. Etablering av en 
boligeiendom i et område som preges av jordbruk vil medføre en sammenblanding av bolig- og 
landbruksinteresser. Det vil potensielt kunne oppstå konflikt mellom disse interessene, for 
eksempel knyttet til lukt og støy- og støvproblematikk. Selv om dagens kjøpere er innforstått med 
disse problemstillingene, så blir eiendommen ved fradeling fritt omsettelig, og ulemper må 
vurderes ut ifra et lengre tidsrom og uavhengig av hvem som er eiere. Eventuelle konflikter kan 
føre til restriksjoner på drifta, noe som ikke er ønskelig. 

Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for en bit for bit-utbygging av LNF-områder som uthuler 
kommuneplanens arealdel. Det har allerede blitt gitt dispensasjon for fradeling av en rekke 
boligeiendommer nært omsøkte areal, senest ved fradeling av gnr/bnr 53/14 i 2016. I 2014 fikk de 
samme søkerne som nå innvilget dispensasjon for oppføring av bolig ved gårdstunet på 
eiendommen, og gnr/bnr 53/1 ble fradelt etter dispensasjon i 2011. De to boligeiendommene som 
ligger nærmest omsøkte areal, gnr/bnr 52/30 og 52/31, ble fradelt fra eiendommen etter 
dispensasjoner i 2004. Begge disse dispensasjonene ble påklaget av Fylkesmannen. Det vil være 
svært uheldig å innvilge dispensasjon etablering av ytterligere en boligeiendom i området, uten at 
det har blitt vurdert i en overordnet plan.   

 

Konklusjon: 

Vilkårene for dispensasjon er kumulative, det vil si at begge vilkårene må være oppfylt for at 
dispensasjon kan innvilges. Rådmannen vurderer at ulempene med fradelingen er større enn 
fordelene, og at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 dermed ikke er oppfylt.  

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 



 
 
 
 


