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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV 
BOLIGER EIENDOMMEN GNR/BNR 66/9  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel avslås i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på landbrukshensyn og jordvernet, 
samt viktigheten av å vurdere området helhetlig i 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 fristens 
utløp. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
4. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Kystplan AS søker på vegne av tiltakshaver HHF Bygg og Bo AS om dispensasjon fra 
LNF-område i kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr/bnr 66/9 og bygging av 
to bolighus, samt opparbeiding av nødvendig infrastruktur.  

 

Historikk 

Eiendommen gnr/bnr 66/9 er fra gammelt av et gårdstun, som ble fradelt fra gården i 2005. 
Eiendommen var da bebygd med våningshus, låve og stabbur. Området var også på dette 
tidspunktet avsatt til LNF-område. I delingstillatelsen av 27.09.2005 står det at dyrkajorda etter 
fradelinga fortsatt skal eies og drives av søker.  

 

Tiltaket 

Alle bygningene på eiendommen er nå revet. Eiendommen søkes delt i to, med ca. 600 m² på hver 
av de to tomtene. Begge tomtene skal bebygges med enebolig og carport med bod. Landbruksveg 
skal legges like utenfor tomtegrensen. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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



Landbruksveg er omlagt. Tiltakene vil dermed ikke være til ulempe for landbruksdrift. 

Tiltaket og utnyttingen av ei forholdsvis stor boligtomt anses som en stor fordel for en kommune 
i vekst. 

Tiltaket anses ikke å være til ulempe for natur og friluftsliv.  

 

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. 

 

Områdeplan: 

Arbeid med områdeplan for Venn er igangsatt og har til intensjon å utvikle Venn sentrum. Målet er 
å planlegge et sentrumsområde der privat- og offentlig tjenesteyting, boliger og infrastruktur 
samles helhetlig og funksjonelt. Selv om denne eiendommen ikke direkte omfattes av 
områdeplanen, så vil planen legge føringer for fremtidig utvikling av hele området. Det vil være 
fordelaktig å vurdere også dette arealet helhetlig i plan fremfor gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og skred. Eiendommen ligger over den 
marine grense.  

 

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: 

Våningshus med bygningsnummer 15893478 og stabbur med bygningsnummer 15893494 er 
SEFRAK-registrert. Kommunen er oppmerksom på at begge disse bygningene, samt låve med 
bygningsnummer 15893486, er revet uten tillatelse. Det vil opprettes egen sak på dette. 

 

Friluftsliv: 

Kommunen er ikke kjent med spesielle friluftslivsinteresser som blir berørt med tiltaket. 

 

Infrastruktur: 



Veg: 

Eiendommen har adkomst til Fylkesveg 753 via privat veg. Det er fremlagt erklæring om veirett 
over gnr/bnr 67/1 og det er fremlagt dom for veirett over gnr/bnr 66/1. Før eventuell fradeling 
må det også fremlegges erklæring om veirett over 66/2. 

Statens vegvesen har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv. 753 i vedtak av 28.04.2015. 
Det er usikkert om denne tillatelsen dekker bygging av to boliger på eiendommen. Dette må 
avklares før eventuell deling.   

 

Vann og avløp: 

Eiendommene skal tilkobles kommunalt vann og privat avløp. Vanntilkobling er ikke omsøkt. Det 
er søkt om utslippstillatelse for minirenseanlegg. Det er fremlagt erklæring om rett til å legge 
ledninger over, og ha renseanlegg stående på, gnr/bnr 66/2. Det opplyses i søknaden at 
renseanlegget vil bli dimensjonert for gnr/bnr 66/10 i tillegg til de to tomtene. 

 

Uttalelse fra VA-ansvarlig, Skaun kommune: 

Kommunalt avløp: 

For 66/9 eksisterer det ikke kommunalt avløp i området, men i hovedplanen for vann, avløp og 
vannmiljø er det foreslått et prosjekt som vil berøre eiendommen. Hvis fradeling tillates og 
utslippstillatelse gis, vil det bli satt krav om at anlegget skal kobles til kommunalt avløp den dagen 
kommunalt avløp er i nærheten, selv om anlegget fremdeles har gyldig utslippstillatelse og er yngre 
enn 10 år.  

 

Vannmiljø: 

Forskrift om rammer for vannforvaltning (heretter kalt vannforskriften») trådte i kraft 1. januar 
2007 og innførte EUs vannrammedirektiv i norsk forvaltning. Vannforskriften er en 
økologiforskrift og stiller tydelige og nye krav, herunder at alt vann skal ha minst god økologisk og 
kjemisk tilstand innen utløpet av planperioden. Det ble deretter innført en regional 
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag, for 2016-2021, som skal gi en enkel og oversiktlig 
fremstilling av hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen, slik 
at man oppfyller målene i vannforskriften. Alle berørte myndigheter er forpliktet til å følge opp ved 
å legge planen til grunn for sin planlegging og virksomhet. Regional vannforvaltningsplan for 
Trøndelag ble behandlet i PMU 02.06.2015 som sak nummer 48/15. 

I henhold til arbeidet med vannforskriften i kommunen, jobber vi mot at langsiktig mål at 
økologisk tilstand i vannforekomstene i Skaun Kommune skal være god eller bedre innen 2021. 
Utslippet fra avløpsanlegget som er omsøkt vil slik jeg ser det gå til Vennabekken via en annen 
bekk. Vennabekken har økologisk tilstand moderat, og det må derfor utføres tiltak for å bedre den 
økologiske tilstanden. Det er derfor ikke ønskelig med økt utslipp til bekk. 

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Omsøkt eiendom ligger tett inntil fulldyrka jord og dette kan potensielt medføre konflikt og 
restriksjoner for landbruket. Eiendommen ligger også inntil eksisterende boligbebyggelse. Dette 
kan imidlertid tillegges lite vekt i denne saken, da omsøkt område ligger som en buffer mellom 
boliger og landbruket. 

Det er uheldig at de omsøkte boligeiendommene skal ha felles adkomst med gnr/bnr 66/2 og at 



adkomstvegen går tett forbi gårdstunet. Den delen av landbruksvegen som de ønsker å flytte for å 
gi plass til boliger er plassert på dyrka jord. Videre er vegen foreslått lagt tett inntil omsøkt eiendom 
på to sider. Dette vurderes som utfordrende med tanke på støy, støv, lukt og 
trafikksikkerhetshensyn.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Om landbruk og bygdeutvikling uttaler Fylkesmannen at jfr. plan- og bygningsloven § 19-2 tredje 
ledd så er jordvernet blant de hensyn som skal tillegges særlig vekt når konsekvensene av en 
dispensasjon skal vurderes. De viser i tillegg til Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 
av 08.12.15 der et enstemmig Storting ga jordvernet en kraftig innskjerping. I tillegg var en 
enstemmig næringskomite i sin innstilling til Stortinget tydelig på at jordvernet særlig må 
praktiseres strengere når det gjelder formål som bolig, næring og fritid.  

Isolert sett er forbruket av dyrket jord i dette tilfellet svært beskjedent. Etter Fylkesmannens 
vurdering kan det imidlertid være i strid med jordvernet å åpne for boligbebyggelse inntil 
jordbruksarealer som er i drift. Dette med tanke på de konfliktene som kan oppstå mellom eierne 
av boligeiendommer i områder som preges av jordbruksdrift – og som igjen kan føre til krav om 
restriksjoner på jordbruksdriften. 

Om miljøvern uttaler Fylkesmannen at for å oppnå en effektiv utnytting av arealene, bør 
omdisponering av areal i dette området underlegges enn helhetlig vurdering gjennom den 
pågående planprosessen for områdeplan Venn. Klima- og miljøavdelingen vil av hensyn til 
igangsatt prosess med områdeplan for Venn, samt økologisk tilstand i vannforekomsten, anbefale 
kommunen å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Fylkesmannen konkluderer med at de med bakgrunn i jordvern vil fraråde at det gis dispensasjon 
som omsøkt. De ber om å få tilsendt kommunens vedtak og vil vurdere å påklage et eventuelt 
positivt dispensasjonsvedtak.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

På bakgrunn av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
av hensyn til trafikksikkerhet er Statens vegvesen skeptisk til å tillate fradelinger fra LNFR-formål 
til bolig i dette området. Avstanden fra de aktuelle boligtomtene til Venn oppvekstsenter (1.-7. 
klasse) er 1,3 km skoleveg. Statens vegvesen ser at det ikke er etablert noe trafikksikkert tilbud på 
det som vil være skoleveg for disse boligene. Vegen fram til skolen har ikke eget gang- og 
sykkeltilbud, gatelys og fartsgrense er 50 km/t. I vektingen av hensyn i dispensasjonssøknaden bør 
trafikksikkerhetshensyn for myke trafikanter og særlig skoleveg vektes tungt. Statens vegvesen 
fraråder å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og foreslår at det heller henvises til 
boligetablering på tomter i områder som er avsatt til boligformål. Dersom kommunen allikevel 
velger å gi dispensasjon, ber de om at det vurderes tiltak for å oppnå trygg skoleveg. Det må også 
søkes til Statens vegvesen om avkjørselstillatelse for de to nye eiendommene.  

 

Dispensasjonsvurdering: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 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 område 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. Dispensasjonen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord og boligeiendommene vil 
ligge nært inntil eksisterende boligområde. Rådmannen vurderer ikke at hensynet bak LNF vil bli 
tilsidesatt på en vesentlig måte.  

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 er blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor ikke 
være en kurant sak å fravike denne. Av bosettingshensyn er det uttrykt et politisk ønske om noe 
spredt boligbebyggelse sør i kommunen. Dette hensynet tillegges ikke vekt i denne saken av flere 
grunner. Eiendommen ligger i nærheten av Venn sentrum, der kommunen har en pågående 
planprosess. Den ligger også helt i nærheten av areal som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig 
boligbygging. Det er derfor grunn til å vurdere om det ikke allerede er avsatt nok areal til boliger i 
området. 

Nærheten til større boligområde og flere fradelte tomter forsterker behovet for en helhetlig 
vurdering av området i plan. En overordnet plan vil kunne ivareta hensynet til jordvern, 
infrastruktur som VVA, sykkelstier og ulike miljøhensyn på en bedre måte dersom området ikke 
allerede har blitt utsatt for en bit for bit-utbygging.  

Eiendommen ligger 1,3 km fra Venn oppvekstsenter. Rådmannen er derfor enig i Statens vegvesen 
sin vurdering om at trafikksikkerhetshensyn for myke trafikanter, og særlig skoleveg, vektes tungt i 
dispensasjonsvurderingen. 

Eiendommen er opprinnelig en fradeling av det gamle gårdstunet, fra den omkringliggende 
landbrukseiendom. De gamle SEFRAK-registrerte bygningene som sto der er imidlertid revet. 
Eiendommen består av jorddekt fastmark og er ikke egnet til å drives. 

Etablering av en boligeiendom i et område som preges av jordbruk vil medføre en 
sammenblanding av bolig- og landbruksinteresser, som potensielt kan føre til konflikter og 
restriksjoner på drifta. Dette hensynet gjør seg her gjeldende med tyngde da eiendommen ligger 
tett inntil fulldyrka jord. Omsøkt areal fungerer som en buffer mellom de eksisterende boliger og 
den fulldyrka jorda, noe som vil forsvinne dersom også denne eiendommen bebygges. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter Rådmannens vurdering er ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon oppfylt. Ulempene 
knyttet til å tillate bygging av to nye boliger tett inntil dyrkamark er klart større enn fordelene 
boligbygging medfører for søker. 

 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 
 
 


