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SAKEN GJELDER: 
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
- FRADELING AV BOLIGTOMT EIENDOMMEN GNR/BNR 77/3 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel innvilges. Det politiske selvstyret 
vektlegges, og det er i vurderingen lagt til grunn politiske føringer om bosetting i desentraliserte 
deler av kommunen.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
4. Samlet saksfremstilling fra sak 51/17 behandlet i PMU 28.11.2017 
5. Klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Fylkesmannen har påklaget Skaun kommune sitt vedtak i sak 51/17 den 28.11.2017 der 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt ble innvilget. Det ble gitt 
dispensasjon både fra LNF-formål og rekkefølgekrav for gang- og sykkelveg i delplan 
Jåren/Råbygda. Fylkesmannen har i høringsuttalelse av 05.10.2017 frarådd dispensasjon og 
varslet om at et positivt dispensasjonsvedtak vil bli vurdert påklaget.  
 
Rådmannen legger derfor denne saken frem for ny behandling. 
 
 
Klagen 
Fylkesmannen kan ikke se at fordelene ved at det gis dispensasjon veier opp for ulempene for 
jordbruksdriften på eiendommen. De påpeker at tomta vil få beliggenhet med grenser til 
jordbruksarealer som er i drift. Fylkesmannen ser av begrunnelsen som Plan- og miljøutvalget 
har gitt for dispensasjonsvedtaket at det bl.a. er lagt vekt på ønsket om å legge til rette for boliger 
også i desentraliserte deler av kommunen. De uttaler at etablering av en ny bolig i forbindelse 
med generasjonsskifter på gårdsbruk ofte er positivt også i forhold til rekruttering til landbruket, 
og de ser at dette har blitt en hyppig forekommende sakstype når det gjelder dispensasjon fra 
LNF-formålet i kommuneplanen.  
 
Fylkesmannen savner imidlertid en vurdering av hvorvidt det er mulig å plassere boligen på 
arealer som ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene. Med dette mener de at boligen 
lokaliseres slik at den ikke legger beslag på dyrket jord, og også slik at tomta ikke fradeles i 
nærheten av eller med grenser til jordbruksarealer som er i drift. 
 
 
Dispensasjonsvurdering 



Rådmannen har forståelse for at det er ønskelig å fradele fra egen tomt og inntil egen gård.  
 
I denne saken har et politisk flertall tillagt bosettingshensynet større vekt enn jord- og 
landbrukshensynet. Fylkesmannen i Trøndelag har imidlertid klaget. Etter deres vurdering vil 
ikke fordelene ved at det gis dispensasjon veie opp for ulempene for jordbruksdriften på 
eiendommen.  
 
Lokal landbruksforvaltning er i utgangspunktet enig i at det er uheldig å plassere et bolighus 
inntil jordbruksareal som er i drift. Ved vurdering av arealets betydning som drivverdig areal, har 
dette arealet imidlertid svært liten og tilnærmet ingen betydning. Det omsøkte arealet som ligger 
på eiendom gnr/bnr 77/1 er grunnlendt og benyttes i dag delvis som transportareal. I tillegg er 
77/1 på omsøkt areal ca. 15 meter bredt, hvorav 10 meter er i drift. Det gjenstående arealet 
mellom omsøkt boligtomt og naboeiendommen 77/2 er tilstrekkelig til å opprettholde 
adkomstvegen tilnærmet uendret. 
 
Omsøkt fradeling vil gi eiendommen adkomst utenom tunet, og dette vurderes på generelt 
grunnlag som en klar fordel ved fradeling av boligeiendommer i områder avsatt til LNF. I 
opprinnelig søknad var adkomstvegen tenkt lagt gjennom tunet. 
 
Fylkesmannen påpeker i sin klage at de savner en vurdering av om det er mulig å plassere en 
bolig på arealer som ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene. Med dette mener de at 
boligen lokaliseres slik at den ikke legger beslag på dyrket jord, og også slik at tomta ikke fradeles 
i nærheten av eller med grenser til jordbruksarealer som er i drift. Etter Rådmannens vurdering 
er det ikke mulig å finne en plassering på denne eiendommen som ikke kommer i konflikt med 
landbruksinteresser. 
 
Rådmannen har vurdert en alternativ plassering av tomta på arealet som ligger mellom 
kårboligen og fylkesvegen, og kommet til at dette arealet er dårligere egnet til boligformål enn 
omsøkt plassering. Rådmannen begrunner dette med at dyrkajorda som ligger der, har en langt 
bedre kvalitet enn landbruksarealet på omsøkt plassering. Ut fra en visuell vurdering av 
landskapsbildet, vurderes det videre som uheldig å plassere en bolig mellom eksisterende 
våningshus og vegen.  
 
Rådmannen bemerker videre at en eventuell flytting av tomta, avhenger av at Statens vegvesen 
dispenserer fra byggegrensen mot fylkesvegen.  
 
Denne alternative plasseringen av tomta er heller ikke ønsket av søkers svigersønn, som skal ta 
over gården. Han uttaler at ved alternativ plassering, så vil ny bolig bli bygd så nære den 
eksisterende boligen at det vil gi en «bylignende fortetting» og ødelegge den landlige byggeskikk i 
området. Dette på grunn av byggegrensen til fylkesvei.  
 
Det er i denne saken to motstridende hensyn som skal veies opp mot hverandre. På den ene 
siden er det en lang og fast praksis med å tillate spredt bosetting i de deler av kommunen der 
bosettingshensynet gjør seg gjeldende. På den andre siden statlige myndigheters standpunkt om 
at landbruksinteressene blir vesentlig tilsidesatt ved fradeling til bolig som omsøkt. 
 
Bosettingshensynet gjør seg gjeldende i en liten desentralisert del av kommunen. Hensynet til at 
saken vil skape presedens i lignende saker er derfor begrenset. Kommunen jobber nå med en 
sentrumsplan for Venn sentrum. Det er derfor grunn til å tro at planmessig utbygging på Venn 
på sikt vil bidra til å svekke bosettingshensynet i kommunen, jfr. jordloven § 12 fjerde ledd.  
 



Jordloven åpnet i 2013 for at det skal være lettere å fradele til bolig i områder avsatt til LNF der 
bosettingshensynet gjør seg gjeldende. 
 
Omsøkt fradeling til bolig vil ikke utgjøre en vesentlig forskjell for landbruksinteressene, da den 
vil plasseres sammen med allerede eksisterende boliger på areal som ikke dyrkes og/eller har liten 
avlingsverdi.  
 
Rådmannen legger stor vekt på jordvern og landbruksinteresser i alle søknader om dispensasjon i 
Skaun kommune. I denne saken er det imidlertid også viktig å vektlegge det kommunale 
selvstyret ved prøving av kommunens frie skjønn. Rådmannen vil derfor innstille positivt slik at 
klagen kan bli behandlet av en settefylkesmann.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 


