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Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling til 

boligformål 

Eiendommen gnr/bnr 28/1 
 
 
Viser til søknad om dispensasjon mottatt 17.06.2019, og ber med dette om en høringsuttalelse. 

 

Bakgrunn 

Bente Fremo-Marken og Jørgen Marken søker om dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens 

arealdel for fradeling av tomt til boligformål fra eiendommen gnr/bnr 28/1. 

 

Beliggenhet  

Gården Stavholt ligger ved Lereggen, sør for Buvika sentrum i Skaun kommune.  

 

  



 

 

Historikk 

I 2017 ble det innvilget dispensasjon fra LNF-område for fradeling av to boliger nord på gårdstunet. 

Bakgrunnen for dette var at gnr/bnr 28/1 og 28/2 opprinnelig var to gårder, men som i flere år nå har 

blitt eid og drevet sammen. Det var derfor for mange boliger på gården totalt sett, med det 

vedlikeholdsbehovet som fulgte med. Fradeling ble vurdert til å være den beste løsningen 

driftsøkonomisk. Det søkes nå om fradeling av en tomt i forlengelse av disse to boligeiendommene. 

 

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket 

Det drives med hestevirksomhet på gården gjennom firmaet Hestebente AS. Bedriften driver med 

utleie av stallplass, trening, kursing osv. De ønsker nå å selge gården, men vil beholde 4,5 daa som tomt 

til seg selv. På tomta vil de bygge en enebolig på 2 etasjer med grunnflate på ca. 105 m².  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

følgende begrunnelse: 

Vi eier og bor på Stavholt i enden av Stavholtveien. Her har vi drevet hestegård i 10 år til høsten. 
Plassen er fantastisk, med utsikt til Trondheim, Melhus og Vassfjellet. Vi er nå tomme for både 
pågangsmot og kapasitet og skal selge gården. Vi er likevel ikke helt klare for å gi slipp på plassen. 
Helt i enden av hus-massen ligger det et areal med grunnlendt fløssfjell, delvis veldig brattlendt. 
Dette arealet ønsker vi å søke fradelt med forbehold om dispensasjon fra LNF. Det søkte arealet 
har ikke plogdjubden og er anse som innmarksbeite. Teknisk etat i kommunen har vært på befaring 
og bekrefter at det heller ikke er plogdjubden på det arealet som er markert som fulldyrka på kartet.  

 

Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, 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 iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 
næringsmessig landbruk, jf. § 15.1 i planbestemmelsene.  
 

Faremomenter 
Kommunen har ikke kjennskap til utrygge 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 

Eiendommen har adkomst via den private vegen Stavholtvegen. Før fradeling eventuelt kan innvilges 

må det fremlegges erklæring om veirett over denne, samt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra 

fylkesvegen.  

 

Vann og avløp 

Eiendommen er planlagt tilknyttet privat vann og avløp. Det er fremlagt tillatelse til tilknytning til 

privat vannverk. Før fradeling eventuelt kan innvilges må det søkes om og innvilges utslippstillatelse.  

 

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.  

 

Høringsuttalelse – spredt avløp 

Fra fagområdet spredt avløp henstilles det til at fradeling av ny tomt skal medføre etablering av et felles 

avløpsanlegg med eiendommene 28/13 og 28/14. 

Disse to eiendommene ble fradelt i 2017, uten krav om å ordne opp i avløpsforholdene. Eiendommene 

28/13 og 28/14 har i dag rensing med kun slamavskiller som renseløsning, som medfører kun ca. 20 % 

rensing av det sanitære avløpet fra eiendommene. Rensekravet er min 90 % rensing av henholdsvis tot. 

Fosfor og Bof5.  

Konklusjon: 

Det er ikke ønskelig med ytterligere forurensning i området, men dersom eksisterende avløp (fra 28/13 

og 28/14) oppgraderes i et felles avløpsanlegg med ny eiendom, kan nytt utslipp tillates, da det 

forventes at den totale forurensningen bedres. 

 

Jordvern/landbruksinteresser  

Av det omsøkte arealet er om lag halvparten registrert som innmarksbeite, resten som fulldyrka jord og 

noe bebygd. I følge kommunens landbruksmyndighet er det fulldyrka arealet feilbonitert. Det er i 

realiteten snakk om grunnledt fløssfjell. Jordbruksmessig er det små verdier som går tapt ved ei 

fradeling som omsøkt.  

 

 



 

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. Selv om det omsøkte arealet har liten verdi i 

jordbrukssammenheng er det likevel ikke en god plassering av ei boligtomt. Tomta blir liggende rett 

ved tunet på en relativt stor gård, og tilgjengeligheten til åker og eng i nærheten av tomta vil også kunne 

reduseres. 

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 og omfattende prosess. Det skal derfor ikke 

være en 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. Eiendommen ligger langt fra servicefunksjoner og kollektivtilbud, og det 

er ikke gang- og sykkelveg hit.  

I 2017 ble det innvilget dispensasjon for fradeling av to boliger fra eiendommen, med begrunnelsen at 

det var for mange boliger på gården. Det bør ikke tillates oppføring av ytterligere boliger ved gården. 

Tomta virker også unødvendig stor for en bolig. Dette kan muliggjøre ytterligere oppdeling senere.   

 

Rådmannens foreløpige vurdering 

Etter rådmannens foreløpige vurdering er ikke vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 oppfylt.  

 

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. 
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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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