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Innvilget dispensasjonssøknad for bruksendring fra Anneks/garasje til 
Enebolig - Eiendommen gnr/bnr 155/21 
 
 
VEDTAK 
 
Søknaden om dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel for bruksendring fra 
anneks/garasje til enebolig av bygning 18143925 på eiendommen gnr/bnr 155/21 er godkjent.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

- Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 709. Dette kan gjøres via Statens 
vegvesen sine nettsider her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-
veien/soknad-om-avkjorsel/send-inn-soknad-om-avkjorsel/  

- Det må søkes om utslippstillatelse for eiendommen med ekstra boenhet. Mer informasjon og 
kontaktperson finner dere her: https://www.skaun.kommune.no/nytt-
avloepsanlegg.486960.no.html  

- Søknad om avkjørsels- og utslippstillatelse skal sendes inn innen 01.11.2022. 
- Etter dette er på plass må det søkes om bruksendring av bygningen. Dere må da ta kontakt 

med et bygningskyndig firma som kan søke for dere. Det settes foreløpig ikke frist for 
innsendelse av søknaden, siden man ikke vet hvor lang tid det tar å få nødvendige tillatelser. 
Det forutsettes imidlertid at søknad sendes inn så fort disse tillatelsene er på plass. 

- Bygningen ligger inntil nabogrense til eiendommen gnr/bnr 162/46, og nabosamtykke må 
derfor vedlegges søknad om bruksendring. Eventuelt må det søkes om dispensasjon fra 
avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. 

- Det må også vedlegges tillatelse til tilkobling av boenheten til Kvernsjøen Vassverk 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven §§ 21-4 og 19-2. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 135/22 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget (PMU). 
---- 
 
Saksvurderingen ligger vedlagt. 
 
Vedtaket kan påklages. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her: 
https://kommune24-7.no/5029/702514  
 
Med hilsen 
Plan og miljø 
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Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Endring av bruk - bruksendring 
Vedtak dato:     21.09.2022 
Behandling:    Delegert sak 135/22 
Søknad mottatt:   04.07.2022 
Tiltakshaver:    Randi Irene Sørtømme 
Hjemmelshaver:   Randi Irene Sørtømme 
Eiendom/byggested:   Skaunavegen, 411 7355 
Gnr/bnr:    155/21 
Bygningstype:    Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig 
Bygningsnummer:   18143925 
 
Historikk 
Saken startet i 2009 da kommunen mottok opplysninger som ga grunn til å tro at garasje/uthus på 
eiendommen gnr/bnr 155/21 ble brukt til bolig. Dette viste seg å stemme, og det ble søkt om 
bruksendring 10.05.2010.  
 
Søknaden ble avslått 09.12.2010 på grunn av manglende avkjørselstillatelse og utslippstillatelse. 
De forsøkte å løse dette en stund, men ettersom avkjørsel fra fylkesveg og krav til utslipp fortsatt var 
problematisk, valgte daværende eier de å trekke ny søknad. 
 
Det ble varslet pålegg og tvangsmulkt for å få slutt på ulovlig bruk av bygningen til bolig. I brev av 
21.03.2011 bekreftet tidligere eier at ingen skal bo i annekset/garasjen etter 22.03.11. Nåværende eier 
mottok kopi av brevet. 
 
Ved nytt tilsyn i år bekreftet grunneier at deres datter og barnebarn fortsatt bor i bygningen. For å få 
boforholdet lovlig søker de i første omgang om dispensasjon. 
 
Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket 
Bygning med bygningsnummer 18143925 er i dag registrert som bygningstype 181 Garasje, uthus, 
anneks til bolig. Bygningen er i bruk til boligformål, og etter innvilget dispensasjon må det søkes om 
bruksendring til bygningstype 111 Enebolig. Søknaden er også avhengig av utslippstillatelse og 
tillatelse til økt bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Dersom søknadene blir avslått, må bruken av 
bygningen til bolig opphøre. 
 
Vi vet ikke når bygningen ble oppført, men den er avbildet på første flyfoto vi har for området fra 
1957. Bygningen er ikke så gammel at den er SEFRAK-registrert. 
 
Bygningen har et bebygd areal på 51 m², og består av kjeller, hovedetasje og loft. I kjelleren er det 
krypkjeller og et soverom på 27 m². I hovedetasjen er det vindfang, vaskerom/bad, kjøkken og 
stue/soverom. Det er totalt 67 m² bruksareal i bygningen. Loftet har ikke målbart areal. 
 
Bygningen ligger inntil nabogrense til eiendommen gnr/bnr 162/46, og før bruksendring eventuelt kan 
godkjennes må det fremlegges nabosamtykke. Eventuelt må det søkes om dispensasjon fra 
avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. 
 
Avstand mellom omsøkt bygning og bolighus på eiendommen er ca. 4,5 meter, noe som utløser 



 

brannkrav. Ifølge tidligere søknad er vegg oppført som en REI-30 vegg, men vinduer er uklassifisert 
iht. brann. Disse må byttes ut før eventuell bruksendring. 
 
Planstatus 
Eiendommen 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 andre tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. 
Oppretting av boenhet er ikke i tråd med dette formålet, og det søkes derfor om dispensasjon. 
 
Søkers begrunnelse for tiltaket 
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Noe av 
begrunnelsen er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13. 

 
 
 
Infrastruktur 
Vei: 
Eiendommen har adkomst fra fylkesveg 709 via privat veg. Før oppretting av ny boenhet eventuelt kan 
godkjennes, må det ha blitt gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesvegen.  
 
Vann og avløp: 
Det er ikke kommunalt vann og avløp i nærheten. Eiendommen er tilknyttet det private vannverket 
Kvernsjøen vassverk. 
 
Kommunen kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på dagens avløpsanlegg på eiendommen. 
Utslippstillatelse eller annen dokumentasjon på utslippet, kan ikke finnes i kommunens arkiv. 
Kommunen går derfor ut fra at dagens anlegg er gammelt og ikke tilfredsstiller dagens krav til rensing. 
Før det kan godkjennes ny boenhet må det søkes om utslippstillatelse for det totale utslippet på 
eiendommen, og etablere et renseanlegg tilpasset eiendom og rensekrav. 
 
Faremomenter 
Eiendommen ligger en del høyere i terrenget enn fylkesvegen, og er utenfor aktsomhetsområde for 
marin leire og flom. Bygningen blir heller ikke berørt av støysone fra fylkesvegen. 
 
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. 
 
Uttalelse fra andre myndigheter 
Statsforvalteren i Trøndelag: 
Statsforvalteren har ingen avgjørende merknader mot søknaden. De forutsetter at en eventuell 
utslippstillatelse ikke vil påvirke vannkvaliteten i nærområdet negativt. De er enige med kommunen om 



 

at det må skiftes vindu mot nabohuset for å bedre brannsikkerheten. 
 
Trøndelag fylkeskommune: 
Trøndelag fylkeskommune som vegeier vil ikke motsette seg fradelingen slik at det tillates en ekstra 
boenhet tilknyttet dagens adkomst til fv. 709. Det forutsetter at deres krav til fri sikt i avkjørselen på 4 
x78 meter kan innfris. Omsøkt bruksendring vil ikke endre dagens situasjon vesentlig, og 
fylkeskommunen støtter kommunens vurdering i saken. 
 
Statens vegvesen: 
Ingen merknader. 
 
 
Dispensasjonsvurdering 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 er det to vilkår som begge må være oppfylt for at det kan 
gis dispensasjon: 

1. Hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
Formålet bak LNF-område er å hindre en utbygging som vil være i strid med de landbruks-, natur- og 
friluftsinteressene som gjør seg gjeldende. Ettersom bygningen er oppført fra gammelt av, og ligger i en 
klynge med andre bolig, kommer ikke tiltaket i konflikt med landbruksinteresser eller hindrer 
fremkommelighet mot natur- eller friluftsinteresser. 
 

2. Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Kommuneplanen er et resultat av en grundig og omfattende prosess, og det skal ikke være noen kurant 
sak å fravike fra planen. I dette tilfellet burde kanskje arealet allerede vært avsatt til boligformål, 
ettersom eiendommen ligger inntil flere andre rene boligeiendommer i et lite boligfelt nære tettstedet 
Eggkleiva. Det kan være aktuelt å endre arealformålet ved rullering av kommuneplanen. Ettersom det 
er ønskelig å få avklart denne saken så snart som mulig, behandles saken som en dispensasjonssak. 
 
Konklusjon 
Etter en helhetlig vurdering anses vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 som 
oppfylt. Det er ønskelig å få ryddet opp i det ulovlige forholdet. Bygningen egner seg til boligformål, og 
den ligger i umiddelbar nærhet til andre boliger. Hensynene bak LNF-området blir ikke tilsidesatt, og 
såfremt utslipps- og avkjørselstillatelse løser seg, så er det få ulemper knyttet til tiltaket. Det ser ut til at 
dette vil løse seg, og dispensasjon innvilges derfor. 
 
 
Informasjon 
Faktura for saksbehandlingsgebyr ettersendes.  
 
Vedtaket innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 
Arbeidet må være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt og kan ikke innstilles i mer enn 2 år. 
Fristene kan ikke forlenges. 
 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i driften av 
kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar. 
 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 


