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Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling til 

boligformål 

Eiendommen gnr/bnr 161/16 
 
 

Viser til søknad om dispensasjon mottatt 17.06.2019, og ber med dette om en høringsuttalelse. 

 

Bakgrunn 

Jan Morten Fossum søker om dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel for fradeling 

av tomt til boligformål fra eiendommen gnr/bnr 161/16. 

 

Beliggenhet 

Den omsøkte eiendommen ligger like vest for tettstedet Eggkleiva ved innsjøen Laugen midt i Skaun 

kommune. 

 



 

 

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket 

Det søkes om dispensasjon for å fradele ei tomt på 609 m² og sette opp en enebolig. Det omsøkte 

arealet er bratt, og består for det meste av diverse kratt og gress.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

følgende begrunnelse: 

Jeg eier og bor på eiendom 161/14. Når jeg kjøpte med var også 161/16 med som tilleggsjord. På 
eiendommen (161/14) er det et bolighus og en gammellåve, samt et driftsbygg/verksted i forbindelse 
med låven. På 161/16 er det noe grasproduksjon og beite og på dette arealet ønsker jeg å fradele ei tomt, 
såfremt dispensasjon fra LNF blir innvilget. Se vedlegg 1. Hele stykket er brattlendt, terrenget det søkes 
fradeling på er for bratt til at det er mulig å drive konvensjonelt landbruk i dag, og egner seg best til beite. 
Arealet som søkes fradelt består delvis av brattlendt beite, delvis av bringebærskog, kratt og ørder. Det er 
videre opplyst fra kommunen at dette arealet, på tidligere arealplan, var regulert til boligformål. 
Vedkommende som ønsker å kjøpe den tiltenkte tomta og sette opp ett hus der, driver med hest og vil 
leie resten av jorda på 161/16 til beite.  

 

Planstatus  

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.1.2014, stadfestet 09.02.2016. I 

planen er det omsøkte arealet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), hvor det 

bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksett anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 

næringsmessig landbruk.  

 
Faremomenter 

Kommunen har ikke kjennskap til usikre grunn- eller miljøforhold som kan være til hinder for tiltaket 

etter pbl. § 28-1. 

 

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 



 

Tomta har adkomst fra FV6623 via privat veg. Før fradeling eventuelt kan innvilges må det fremlegges 

erklæring om veirett over avgivereiendommen og tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. 

Den private adkomstvegen over eiendommen er ganske bratt, noe som kan være problematisk. Den 

benyttes i dag av en annen bolig. 

 

Vann og avløp 

Eiendommen er planlagt tilknyttet privat vann og avløp. Det er fremlagt erklæring om rett til å koble 

seg til det private vannverket Kvernsjøen Vassverk.  

 

Høringsuttalelse - spredt avløp 

Når avløpsløsning for planlagt ny bolig skal vurderes, er det ønskelig at det blir vurdert tilkobling til 

offentlig avløpsnett. Planlagt ny bolig har mulighet for tilkobling, ved å samarbeide med 

avgivereiendom, 161/14.  

Dersom det viser seg at tilkobling til offentlig avløpsnett blir for kostbart (ut over kommunens 

retningslinjer), kan det søkes om utslippstillatelse for å etablere et privat anlegg. Det er da ønskelig at 

også avgivereiendom, 161/14 blir vurdert å ta med i den nye løsningen.  

 

Høringsuttalelse - vannmiljø 

Fra et vannmiljøsynspunkt er alle utslippstillatelser en tillatelse til å forurense, og noe som ikke er 

ønskelig med tanke på vannforskriften.  

Praksis i Skaun kommune har vært at man får tillatelse til å bygge infiltrasjonsanlegg eller 

minirenseanlegg. Vi holder på med en gjennomgang av praksis og klarere definering av sonekartet for 

spredt avløp, men denne har ikke blitt vedtatt politisk enda. Har dermed ingen kommentar på 

vannmiljø for denne saken. Det er positivt at tiltaket skal koble seg til et privat vannverk. 

 

Jordvern/landbruksinteresser  

Det omsøkte arealet er registrert som fulldyrka jord i NIBIOS gårdskart. Arealet drives imidlertid ikke, 

ettersom det er svært bratt og delvis grunnlendt. Fradelingen vil trolig ikke medføre økte driftsmessige 

eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Lokal landbruksforvaltning har ingen merknader 

til fradelinga.  

 

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 området som vil være i strid med de landbruks-

, natur- og friluftsinteressene som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til boligformål i 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. Selv om det omsøkte arealet er 

registrert som fulldyrka jord, brukes det ikke til noen ting i dag, ettersom det er for bratt. De som 

ønsker å kjøpe tomta vil leie resten av jorda på eiendommen til beite for hestene sine. Etter 

rådmannens foreløpige vurdering blir ikke hensynet bak LNF-område tilsidesatt i noen vesentlig grad. 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Kommuneplanens arealdel har blitt til gjennom en grundig om omfattende prosess. Det skal derfor 

ikke være noen kurant sak å fravike fra denne. Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for en bit for bit-

utbygging av LNF-områder som uthuler kommuneplanens arealdel. Man bør derfor søke å holde seg til 

områder som er avsatt til boligformål. De som ønsker å kjøpe den omsøkte eiendommen driver 

imidlertid med hest, og det er begrenset med tomter avsatt til boligformål der det er mulig å ha hest.  

Eiendommen ligger nære boligfeltet i Eggkleiva, og det vil være bedre å fortette i nærhet til opparbeidet 

boligområde fremfor i områder som kun består av landbruk. Det er flere bussforbindelser og et lite 

utvalg servicefunksjoner i Eggkleiva.  

 

Høringsfrist 

Eventuelle merknader til søknaden om dispensasjon sendes på e-post til 

postmottak@skaun.kommune.no innen 05.08.2019. 

 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Andrea Stene 
Saksbehandler/jurist  
 

Direkte innvalg: 72 86 72 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg:  Søknad om dispensasjon 

  Situasjonskart 

 

Høringsparter: 

- Fylkesmannen i Trøndelag:  fmtlpost@fylkesmannen.no 

- Trøndelag fylkeskommune:  postmottak@trondelagfylke.no 

- Statens vegvesen:   firmapost@vegvesen.no 
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