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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL 
BOLIGFROMÅL EIENDOMMEN GNR/BNR 76/5 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligeiendom innvilges. Det er lagt 

avgjørende vekt på at omsøkt areal tidligere har vært bebodd og ligger like inntil to andre 

boligeiendommer. Landbruksinteresser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av fradelingen. 

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.  
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Sivert Rød søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til 
boligformål fra eiendommen gnr/bnr 76/5. 

 

Dagens situasjon: 

Det søkes om dispensasjon for å fradele en parsell på ca. 1000 m² fra landbrukseiendommen 
gnr/bnr 76/5. Landbrukseiendommen «Rød nordre» er på 253 daa, hvorav 145 er fulldyrket mark, 
54 daa skog av god bonitet, 20,9 daa uproduktiv skog og 18,2 daa myr. Øvrig areal er ifølge 
søknaden hovedsakelig bebygd. Det omsøkte arealet er bebygd med et eldre hus og et uthus. Huset 
ble opprinnelig bygd i 1955, og påbygd til dagens størrelse på 35 m² i 1978. Huset har nå vært 
ubebodd i 16 år. Hus og uthus ønskes revet for å gjøre plass til ny bolig. Det øvrige av omsøkte 
areal er registrert som skog av høy bonitet. Skogen er imidlertid nedhogd.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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



Sett hen til lignende sak med saksnummer 36/17 hvor det i vurderingen er lagt vekt på at 
eiendommen allerede er bebygd og ligger i et område med flere boligeiendommer, vil ikke 
herværende søknad skille seg vesentlig fra denne. Landbrukshensyn blir ikke her vesentlig 
tilsidesatt.  

 

I sak 36/17 som det vises til i søkers begrunnelse, ble det av Plan- og miljøutvalget 29.08.2017 
innvilget dispensasjon fra LNF-formål for å rive eksisterende fritidsbolig og bygging av ny 
enebolig til helårsbruk.  

 

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. 

 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger over den marine grense og utenfor aktsomhetsområde for skred. 
Eiendommen er delvis bratt, men ifølge søknaden består grunnen i området av stabilt berg slik at 
rasfaren er minimal. 

 

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 kjente kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen vil få adkomst via privat veg. Adkomstveg til arealet er allerede blitt etablert ved 
opprustning av opprinnelig skogsveg. Vegen går nedenfor det nederste av de to nabohusene, bak 
garasjene deres og opp til dagens bygningsmasse.  

Før fradeling kan godkjennes må det fremlegges erklæring om veirett over de private 
eiendommene mellom eiendommen og fylkesvegen. Det må også søkes Statens vegvesen om 
utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen.  



 

Vann og avløp: 

Eiendommen skal tilkobles kommunalt vann og privat avløp. Før fradeling kan innvilges må det 
søkes om og gis tillatelse til tilkobling til kommunalt vann og tillatelse til utslipp av sanitært 
avløpsvann.  

Uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig i Skaun kommune: 

Det ser ut til at et eventuelt utløp vil havne i vassdraget Mora. I henhold til arbeidet med 
vannforskriften i kommunen, jobber vi mot et langsiktig mål om at økologisk tilstand i 
vannforekomstene i Skaun kommune skal være god eller bedre innen 2021. I denne sammenheng 
har vi fått utført en tiltaksanalyse for vassdragene i kommunen. Her ble det tatt prøver i 
vannforekomst Mora, og denne vannforekomsten er den eneste vannforekomsten i 
Børsavassdraget hvor det ikke er risiko for at miljømålet ikke skal oppnås innen 2021. Anbefaler 
derfor ikke at denne vannforekomsten blir brukt som resipient for et renseanlegg. Fraråder derfor 
fradelingen. 

Dersom dispensasjon likevel innvilges, så vil infiltrasjonsanlegg være den foretrukne løsningen. 
Det må utføres jordprøve (i henhold til VA miljøblad) for å se om det er mulig med 
infiltrasjonsanlegg. Hvis dette ikke er mulig må det bli minirenseanlegg ved en eventuell 
utslippstillatelse. 

 

Høringsuttalelse fra lokal landbruksmyndighet: 

Arealet er ikke dyrkbart og er tenkt brukt til boligformål. Det drives kornproduksjon på 
eiendommen som ellers i hele Råbygda-området. Bosettingsmønsteret er spredt bebyggelse 
innimellom landbrukseiendommer. Unntaksbestemmelsen i jordloven § 12 sier at myndighetene 
kan gi samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er 
forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til å opprettholde eller 
styrke bosettingen i et område, kan være en slik samfunnsinteresse av stor vekt.  

Kommunen vil være den rette til å prioritere slike områder, altså gi mulighet til spredt 
boligbebyggelse gjennom tillatelse til fradeling av enkelttomter etter jordlovens 
delingsbestemmelse. Slike delinger må bare skje på arealer som har liten betydning for 
landbruksdriften, og potensiell bygging må ikke vanskeliggjøre eksisterende landbruksdrift. 

Omsøkt areal har liten eller ingen økonomisk betydning for bruket. Tomta ligger i forbindelse med 
to andre boligeiendommer, og den vil ikke medføre vesentlige økte drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Det foreligger ingen merknader fra fagavdelingene. 

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune: 

Trøndelag fylkeskommune har ikke merknader til søknaden. 

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen uttaler at de i utgangspunktet er kritisk til å gi dispensasjon i LNFR-områder. Det 
er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbygging, da den 



valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Det vil sannsynligvis føre til ulemper for 
trafikksikkerheten til myke trafikanter, med en økning av fotgjengere og syklister langs og på tvers 
av vegen. Tilgang til gode trafikksikre løsninger i form av gang-/sykkelveg er ofte sparsomme, og 
myke trafikanter blir som regel skadelidende. Statens vegvesen mener kommunen bør ta stilling til 
dette sin helhetsvurdering av saken.  

Til tross for de trafikkmessige ulempene vil Statens vegvesen ikke påklage vedtaket hvis Skaun 
kommune allikevel velger å gi dispensasjon fra arealplanen.  

 

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. Den aktuelle parsellen er bebygd 
med et eldre hus som tidligere har vært bebodd, og ellers av nedhogd skog. Eiendommen grenser 
til to boligeiendommer som ble godkjent fradelt på 80-tallet. Det omsøkte arealet er ikke dyrkbart, 
og grenser heller ikke direkte til dyrket mark. En bolig her vil mest trolig ikke komme i konflikt 
med landbruksinteresser. Rådmannen kan heller ikke se at natur- og friluftsinteresser vil bli berørt. 

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. Det er utfordringer knyttet til å tillate spredt bebyggelse i et 
område som ikke er vurdert avsatt til boligformål i en overordnet plan. Dette gjør seg særlig 
gjeldende her hvor det mangler gang- og sykkelstier og andre servicefunksjoner. Det er som 
Statens vegvesen uttaler ikke ønskelig å tilrettelegge for boligbygging i områder der myke 
trafikanter kan bli skadelidende. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et tverrpolitisk ønske 
om noe spredt boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen.  

Det omsøkte arealet ligger i utkanten av landbrukseiendommen, og vil ikke grense direkte til 
jordbruksareal, men til skog og boligeiendommer. Etter Rådmannens vurdering vil nærheten til 
annen boligbebyggelse gjøre at ulempene med å dispensere fra kommuneplanen bli mindre enn om 
eiendommen hadde ligget for seg selv eller om dyrket mark hadde måtte gått tapt. Det vil være 
bedre å fortette i et område som til dels allerede består av boligeiendommer enn å etablere helt «ny 
spredt bebyggelse». Det at arealet allerede har vært bebodd er også et moment som taler for 
dispensasjon.  

Selv om dispensasjon frarådes av VA-ansvarlig, så vurderer likevel Rådmannen fordelene med 
bosetting i et desentralisert område som Råbygda til å være større enn ulempene i denne saken. Det 
finnes ikke alternativer til spredt avløp her, og dersom vi velger å tillate en ny bolig så vil spredt 
avløp være en nødvendighet.  

 

Konklusjon 

Etter Rådmannens vurdering er vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 
oppfylt.  

 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 



 
 
 
 


