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Oversendelse av spørsmål om en eiendom med flere gårds- og 
bruksnummer skal regnes som en driftsenhet 
Eiendommen gnr/bnr 79/7 og 82/3 
 
Skaun kommune har mottatt søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr/bnr 79/7. Da 
eiendommen består av flere gårds- og bruksnummer sendes saken over til Statsforvalteren for 
avgjørelse om eiendommen må regnes som en driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd. 
Eiendommen består av grunneiendommen gnr/bnr 79/7 og 82/3. Driftssenteret på eiendommen er et 
Skogshusvære med adresse Mellingsætervegen 141, 7357 Skaun.  
 
Agnar Melby har søkt om konsesjon på skogparsellen «Bakklikåsen» gnr/bnr 79/7, overdrager er Per 
Arne Melby. «Bakkliåsen» gnr/bnr 79/7 er en skogsteig i tilknytning eiendommen gnr/bnr 82/3. 
Formålet med ervervet er tilleggsareal til Agnar Melbys eiendom «Kuvåssetra søndre» gnr/bnr 78/1. 
Teigen gnr/bnr 79/7 har et totalareal på 104,9 dekar med følgende fordeling i markslag: 
 Skog middels bonitet  59,5 dekar 
 Skog lav bonitet  18,8 dekar 
 Uproduktiv skog  16,8 dekar 
 Myr uten skog   7,6 dekar 
 Annet areal   9,8 dekar 
 
Hele eiendommen med begge gårds- og bruksnumre har et totalareal på 888,7 dekar med følgende 
fordeling i markslag: 
 Fulldyrka jord   36 dekar 

Skog høy bonitet  31 dekar 
 Skog middels bonitet  363,8 dekar 
 Skog lav bonitet  243,1 dekar 
 Uproduktiv skog  132 dekar 
 Annet areal    82,8 dekar 
 
Skogparsellen gnr/bnr 79/7 ble kjøpt og tillagt eiendommen gnr/bnr 82/3 i 1932. I 1974/75 ble det 
forsøkt å fradele denne skogsparsellen som tilleggsareal til annen landbrukseiendom. Dette ble den 
gangen avslått av Sør-Trøndelag fylkeslandbruksstyre.  
 
 
 
 
 



I 2009 ble det søkt og gitt samtykke til fradeling av tunet, deler av dyrka jord og innmarksbeite på 
eiendommen gnr/bnr 82/3, som tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr 82/2, men fradelingen ble ikke 
gjennomført. Det ble i 2015 søkt på nytt om fradeling av det samme arealet som tilleggsareal til 
eiendommen gnr/bnr 82/2. Det ble også denne gangen gitt tillatelse til fradeling. Totalt ble 75 dekar 
fradelt med fordelingen 55 dekar fulldyrka jord, 12 dekar innmarksbeite og 10 dekar annet areal.  
 
Skaun kommune ønsker nå svar fra Statsforvalteren i Trøndelag på om gnr/bnr 82/3 og 79/7 må sees 
på som en driftsenhet og at det derfor må gis delingssamtykke før søknad om konsesjon på gnr/bnr 
79/7 kan behandles.  
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Adrian Fandin 
landbruksrådgiver  
 

Direkte innvalg: 72867251 
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Vedlegg: 

- Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, unntatt offentlig (Offentleglova § 26) 

- Situasjonskart 

- Nabovarsel, unntatt offentlig (Offentleglova § 26) 
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Per Arne Melby, Orkdalsveien 323,  7300 ORKANGER 
 
 


