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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG PBL § 1-8 - 
BOLIGFORMÅL EIENDOMMEN GNR/BNR 111/4 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 innvilges. Oppføring 
av en ny bolig på eiendommen vil ikke tilsidesette landbrukshensyn eller være til hinder for 
allmennhetens tilgang til strandsonen.  
 
Det stilles krav om geoteknisk vurdering og en vurdering av om eiendommen kan bli berørt av 
havnivåstigning eller stormflo før byggetillatelse kan gis.  
 
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 inne fristen. 
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Dafro AS søker på vegne av Siw og Audun Bårdvik om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
og 100-metersbeltet langs sjø for oppføring av enebolig med garasje på eiendommen gnr/bnr 
111/4. 

 

Historikk 

Eiendommen var fram til 2011 bebygd med bolighus og garasje/uthus. Bygningsmassen ble da 
godkjent revet ved en kontrollert nedbrenning av brannvesenet. Det ble i forbindelse med søknad 
om riving av bygningsmassen stilt spørsmål om muligheten for oppføring av nye bygninger på 
eiendommen. Svaret som ble gitt var: «En søknad om oppføring av bolig og garasje må inneholde søknad om 
dispensasjon. Bygninger som er omsøkt revet er matrikkelregistrert som bolig og garasje/uthus. Ved søknad om 
oppføring av ny bolig må disse komme nærmere fylkesvei-800 slik at avstand til sjøen opprettholdes og helst økes.» 

Dispensasjon fra LNF og 100-metersbeltet langs sjø ble innvilget 02.05.2014 for oppføring av 
bolig og garasje. Byggesøknad ble aldri mottatt, og dispensasjonsvedtaket falt bort etter tre år, i mai 



2017. Det søkes derfor om dispensasjon på nytt. 

 

Tiltaket 

Det søkes om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje. Boligen er tenkt oppført 15 
meter fra fylkesvegen, noe som vil si at avstanden til sjøen økes i forhold til tidligere bebyggelse.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

Selv om den ikke har vært bebodd de siste årene, er eiendommen en etablert boligeiendom 
som ble fraflyttet i 2011, og berører i den forbindelse ikke landbruksinteresser. Planlagte bygg 
er tenkt oppført helt i grensen opp mot fv800. Dette vil si at avstanden til sjøen økes i forhold 
til tidligere bebyggelse. Tiltaket ligger nært kollektiv trafikk, og må anses som et positivt 
tilskudd til boligbebyggelsen i kommunen. I tillegg er tomta så bratt at den ikke er egnet til 
annet formål. Viser også til at det ble innvilget dispensasjon for oppføring av ny bolig på 
eiendommen 02.05.2014. Kan ikke se at omsøkte tiltak er til stort hinder mtp dispensasjonen 
fra LNFR-bestemmelsene ettersom eiendommen også tidligere har vært brukt til boligformål. 
Ettersom eiendommen ikke går helt ned til strandkanten, er tiltaket heller ikke til hinder for 
allmenhetens mulighet for å komme til stranden. Ved gitt dispensasjon/tillatelse til tiltak, vil 
man unngå at en unik tomt blir stående ubebygd, og man får en bolig m/garasje som er 
tilpasset tomten og omgivelsene.  

 

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

 

Eiendommen ligger også innenfor byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø som reguleres av 
plan- og bygningsloven § 1-8. Her står det at andre tiltak enn fasadeendringer ikke skal settes i verk 
nærmere enn 100 meter fra strandlinjen.  

I tillegg søkes det også om dispensasjon fra 20 % utnyttelsesgrad. Denne bestemmelsen finnes 
imidlertid ikke i kommuneplanens arealdel, så en slik dispensasjon er dermed ikke aktuell.   

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger under marin grense, og NGUs løsmassekart viser at det er forekomst av tykke 
marine avsetninger her. NVE uttaler at dersom grunnforholdene ikke er vurdert må dette 
gjennomføres. På denne bakgrunn stilles det vilkår om at det må foretas en geoteknisk vurdering 
før byggetillatelse kan gis.  



Eiendommen ligger også i et område som potensielt kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning. 
Før byggetillatelse kan gis må det foretas en vurdering av denne faren, og eventuelt om det kan 
motvirkes ved sikringstiltak.  

 

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.  

 

Estetikk: 

Tiltaket skal etter plan- og bygningsloven § 29-2 både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i 
forhold til omgivelsene. Boligen har en estetisk utforming som etter kommunens skjønn 
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene. Bygningen har en 
spennende arkitektur og er en god løsning for en bratt tomt.  

 

Friluftsliv: 

Eiendommen går ikke helt ned til strandkanten, og det vil fortsatt være mulig for allmennheten å 
benytte seg av strandsonen. Høydeforskjellen mellom stranden og boligen reduserer faren for 
privatisering av strandsonen. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Statens vegvesen har i vedtak av 25.01.2018 gitt tillatelse til etablering av avkjørsel fra fv. 6642.  

Statens vegvesen har i vedtak av 07.02.2018 gitt dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 6642. 
Avstanden fra boligen til senterlinjen på fylkesvegen skal være minst 15 meter.  

 

Vann og avløp: 

Eiendommen skal tilkobles kommunalt vann. Det arbeides med kommunalt renseanlegg i 
området, når det er på plass vil eiendommen få krav om å koble seg til dette. Det vil da mest 
sannsynlig bli nødvendig med en privat avløpspumpe.  

Før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av bolig må det enten foreligge 
utslippstillatelse og tillatelse til påkobling til kommunalt vann, eller tillatelse til påkobling til både 
kommunalt vann og avløp.  

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Selv om eiendommen ikke har vært bebodd de siste årene, er den en etablert boligeiendom og er 
ikke dyrket. Den er heller ikke dyrkbar på grunn av bratt helling. Øst for eiendommen ligger det et 
areal som er registrert som fulldyrka jord. Boligbygging vil få begrenset betydning for dette arealet 



ettersom vegetasjonen mellom arealene fungerer som en buffer.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen i Trøndelag har ingen merknader angående landbruk og klima og miljø, men når det 
gjelder samfunnssikkerhet uttaler de at det aktuelle tiltaket ligger i et område som potensielt kan bli 
berørt av stormflo og havnivåstigning. I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare 
bebygges dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 
vesentlig ulempe som følge av naturforhold. Dersom bygningens plassering i forhold til sjø kan få 
betydning for eksempel fra stormflo så må dette vurderes. I henhold til byggteknisk forskrift TEK 
17, stilles det ulike krav for henholdsvis naust og bolig/fritidsbolig. Dersom kommunen mener det 
foreligger sannsynlighet for at eiendommen ikke kan bebygges, er det tiltakshavers ansvar å 
dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at det kan motvirkes ved sikringstiltak. Hva som er 
tilstrekkelig sikkerhet må avgjøres ut i fra en konkret vurdering av eiendommen og hensikten med 
tiltaket.  

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune: 

Trøndelag Fylkeskommune viser til kommunens vurdering av søknaden, med vekt på at 
eiendommen ikke går helt ned i vannkanten og at ny bygning trekkes maksimalt vekk fra sjøen og 
tilpasses terrenget slik at allmennhetens ferdsel ikke hindres unødig. De vurderer det i tillegg slik at 
den omsøkte plasseringen av ny bolig kan ses som samlokalisert med eksisterende bebyggelse som 
også ligger på nedsiden av vegen og innenfor 100-metersbeltet. Den aktuelle strandsonen kan 
derfor betraktes som i stor grad privatisert også i dag. De har på denne bakgrunn ikke planfaglige 
merknader til søknaden. 

Fylkeskommunen vurderer a det er liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk 
fredede kulturminner, men minner om den generelle aktsomhetsplikten i kulturminneloven § 8. 

 

Høringsuttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 

NVE uttaler at området ligger under marin grense, og dersom grunnforholdene ikke er vurdert må 
dette gjennomføres. I tillegg viser NGUs løsmassekart at det er forekomster av tykke marine 
avsetninger her. NVE har ikke registrert kvikkleiresoner i planområdet, men de gjør oppmerksom 
på at det også kan finnes skredfarlige kvikkleiresoner utenfor de angitte faresonene. Faresonene er 
resultat av en regional kartlegging og har først og fremst hatt som mål å lokalisere og klassifisere 
områder hvor det kan være fare for store skred. Det er derfor alltid nødvendig at forekomster av 
kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire. Dersom 
kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, anbefales at de samme 
krav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor 
faresoner. For mer informasjon om hvordan ivareta hensyn til fare for kvikkleireskred viser de til 
NVE-veileder 7/2014. 

NVE minner om tiltakshavers ansvar for sikker utbygging, jf. pbl. § 29-5, og kommunens ansvar 
for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl. § 4-3 og § 28-1.  

 

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. En dispensasjon her vil mest trolig 
ikke medføre noen driftsmessige eller driftsøkonomiske konsekvenser for landbruket i området. 
Formålet bak LNF blir ikke tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Bakgrunnen for forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø er et ønske om å holde den nære 
strandsonen fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i hensynet til 
allmennhetens interesser, spesielt ferdsels- og friluftsinteressene, og også landskapshensyn og 
verneinteresser. Eiendommen går ikke helt ned til strandkanten, og tiltaket er ikke til hinder for 
allmennhetens mulighet for å komme til stranden. Boligen bygges langt opp på eiendommen, og 
terrenget gjør at man får en naturlig avgrensning mellom bolig og strandsone. Formålet bak 
byggeforbudet i 100-metersbeltet blir ikke vesentlig tilsidesatt.  

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.  

Det er ikke ønskelig med ytterligere bebyggelse i strandsonen. Eiendommen er imidlertid en 
etablert boligeiendom selv om den ikke har vært bebodd de senere årene. Eiendommen ble 
fraflyttet i 2011, og oppføring av ny bolig vil ikke medføre en økning i antall boenheter i forhold til 
hva eiendommen hadde den gang. Avstand fra nærmeste bygning til sjøen før riving var ca. 9 
meter. Det omsøkte huset er plassert så langt fra sjøen som mulig på eiendommen ettersom Statens 
vegvesen ikke kan godkjenne en plassering nærmere enn 15 meter fra veimidten til fylkesvegen. 

Boligens løsning med pilarer fører til at bygningen får et svevende uttrykk og øker avstanden 
mellom stranden og bolig. Ved at man løfter boligen opp føles området ved sjøen mindre 
privatisert ettersom vinduer er plassert mange meter opp fra stranden. Det er i dag ytterligere 
bebyggelse på samme side av fylkesvegen innenfor 100-metersbeltet, og man kan si at strandsonen 
til en viss grad allerede er privatisert. Boligen fører ikke til ytterligere privatisering.   

Dersom dispensasjon innvilges må det leveres dokumentasjon på at det foreligger tilstrekkelig 
sikkerhet for fare eller vesentlig ulempe som følge av naturforhold jfr. plan- og bygningsloven § 
28-1. Som det går frem av uttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag og NVE gjelder dette 
naturforholdene kvikkleire, forventet havnivåstigning og stormflo. Hva som er tilstrekkelig 
vurderes ikke i en dispensasjon, men etter en konkret vurdering i etterfølgende 
byggesaksbehandling.  

 

Konklusjon 

Etter Rådmannens vurdering er vilkårene for dispensasjon oppfylt.  

 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 
 
 


