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Rammetillatelse - nybygg bolig og riving av driftsbygning 

Eiendommen gnr/bnr 177/1 
 
 
Eiendommen: gnr/bnr 177/1 
Byggested: Meistadvegen 122, 7353 Børsa 
Bygningstype: 111 Enebolig 
Tiltakshaver: Kjell Arne Dragsten og Ingrid Wiggen 
Ansvarlig søker:  Proplan Bygg AS 
  
 
Vedtak 
Skaun kommune gir rammetillatelse for oppføring av enebolig og rivning av driftsbygning som 
omsøkt.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

1. Driftsbygningens grunnmur skal bevares, istandsettes og brukes i fremtidige garasje. 
2. Ved rivning av driftsbygningen skal alle brukbare materialer tas vare på og gjenbrukes.  

 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav a og e, og 20-3. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 136/19 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget (PMU). 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til 
å klage på forvaltningsvedtak. 
 

 
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:   Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 
     Gebyrer og videre oppfølging 
     Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 
 
 
Kopi til:   Plan og miljøutvalget 
     Kjell Arne Dragsten 
     Ingrid Wiggen 
 

  



SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR SØKNAD 
 
Søknaden 
Søknad om rammetillatelse er mottatt her 20.12.2018. Søknaden anses som komplett ved innvilget 
utslippstillatelse 04.07.2019. 
 
Det søkes om oppføring av en enebolig på en etasje med saltak. Boligen skal inneholde kjøkken, stue, 
entre, wc, vaskerom/teknisk rom, 3 soverom, bad og bod.  
 
Det søkes også om å rive eksisterende driftsbygning med bygningsnummer 18143879. Bygningen er 
SEFRAK-registrert med nummer 1657 14 20.  
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart datert:    05.10.2018 
Plan-, snitt og fasadetegninger datert:  05.07.2018 
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden.  
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016. I 
planen er området 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.  
 
Dispensasjon 
Oppføring av bolig er ikke i tråd med arealformålet, og tiltaket er avhengig av dispensasjon fra LNF-
område. Slik dispensasjon ble innvilget i møte i Plan- og miljøutvalget 09.05.2017, som sak nr. 21/17. 
Vedtaket lyder som følger: 
 

Skaun kommune innvilger dispensasjon for oppføring av bolig på eiendommen gnr/bnr 177/1 i 
Klokkervika. Hensynet til bevaring av de historiske bygningene, som er vurdert til å være umistelige i 
kulturlandskapet, er tillagt stor vekt i denne saken. Skaun kommune er av den oppfatning at husene 
best bevares dersom husmannsplassen tilflyttes og de gamle bygningene tas i bruk og vedlikeholdes.  
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- De bevaringsverdige bygningene må etter behov få nødvendig vedlikehold slik at videre forfall 
forhindres 

- Ny bolig må harmonere med eksisterende bebyggelse 
- Avløpsløsningene må ivareta vassdraget Meia og dens økologiske funksjon. 
- Det kreves en geoteknisk undersøkelse før fradeling, da eiendommen ligger i et 

kvikkleireområde 
 
Før en eventuell fradeling av eiendommen kan godkjennes, må i tillegg følgende lovpålagte vilkår 
være oppfylt: 

- Eiendommen må dokumentere godkjent drikkevann 
- Det må fremlegges erklæring om veirett og rett til å ha avløpsledninger over eiendommen som 

parsellen ønskes fradelt fra. Rett til å vedlikeholde ledningene må også dokumenteres. 
- Eiendommen må ha godkjent utslippstillatelse. Det må enten dokumenteres at eksisterende 



avløpsordning har kapasitet til den økte belastningen eller etableres minirenseanlegg 
- Naboeiendommen gnr/bnr 179/5 må oppmåles, eller grensene mellom eiendommene må 

avklares 

 
 
Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
Søknad om riving av SEFRAK-registrert driftsbygning er sendt på høring til Trøndelag 
Fylkeskommune. De har kommet med følgende uttalelse: 

Riving av et historisk bygg vil forringe tunets kulturhistoriske verdi. Søker bør forsøke å ta 
driftsbygningen i bruk til et formål som passer et kaldthus, for eksempel uthus, garasje. Dette er også 
lagt til grunn i kommunalt vedtak som er fattet og der dette er et vilkår. Det er dermed uheldig at 
rivingssøknaden undergraver nylig fattet vedtak om bevaring. Det er ikke lagt ved noe 
tilstandsvurdering noe vi til vanlig forutsetter for at saken er godt nok opplyst og for at vi kan 
vurdere bruksverdien. 
 
Kulturhistorisk verdi 
Det er ikke noe som antyder at dette er et før 1850 kulturminne som da ville omfattes av 
kulturminneloven § 25. Den historiske driftsbygning er i tillegg noe ombygget over tid som 
dokumentasjonen viser. Den har dermed noe redusert verneverdi i dag. Samtidig viser den som 
kulturminne og del av kulturmiljøet godt historiske tilpasninger og dermed endringer i 
jordbruksverdien. 
 
Konklusjon 
Vårt faglige råd er at kommunen bør forsikre seg om at bruksverdien og dens potensiale er 
undersøkt ved at det foreligger en tilstandsanalyse etter Norsk standard: 
https://www.byggogbevar.no/haandverker/naering/tilstandsanalyse-av-fredete-og-verneverdige-
byggverk 
 
Vern gjennom bruk 
Søker bør redegjøre for at det er utredet om bygningen kan brukes til et nytt formål som skissert i 
henvendelsen og vårt svar her. Vi fraråder med forbehold om kunnskap om tilstanden at det gis 
rivingstillatelse. 

 
Tilstandsvurdering 
Etter Fylkeskommunens uttalelse foretok Proplan en tilstandsvurdering av driftsbygningen. 
Tilstandsvurderingen viser at grunnmuren er i dårlig stand og i ferd med å skli ut. Trebygningen er i 
forholdsvis bra tilstand, men da den bare stedvis hviler på grunnmur, blir også trekonstruksjonen 
ustabil da det ikke er forankringspunkter mellom disse.  

Prisoverslag utarbeidet av Proplan er på 2 650 000 kr for bortheising av bygning, gjenskape bygning, 
tilbakeheising, samt nytt tak. Fylkeskommunen er uenig i at bygningen må bortheises for å utbedres. 
Kommunen tar ikke stilling til om prisoverslaget er realistisk eller ikke, men utbedringen vil uansett 
medfører en stor kostnad.  

 
Kulturminnevurdering 
Driftsbygningen er oppført på 1800-tallet, og tilbygd/ombygd ca. 1920. Bygningen var opprinnelig en 
låve på to etasjer, og dagens bygning er en del av den opprinnelige bygningens 2. etasje.  

Etter kommunens vurdering er våningshuset og stabburet på tunet av større kulturhistorisk betydning 
enn driftsbygningen. Driftsbygningen er såpass mye endret, mens de andre bygningene er bedre bevart 

https://www.byggogbevar.no/haandverker/naering/tilstandsanalyse-av-fredete-og-verneverdige-byggverk
https://www.byggogbevar.no/haandverker/naering/tilstandsanalyse-av-fredete-og-verneverdige-byggverk


fra opprinnelig konstruksjon. Kun ca. 20 % av den opprinnelige driftsbygningen gjenstår i dag. 
Kommunen vurderer det som hensiktsmessig at tid og ressurser fokuseres på de mer verneverdige 
bygningene. Tiltakshavere viser stor interesse og vilje til å sette i stand våningshus og stabbur på en 
måte som ivaretar kulturmiljøet på stedet, men ser seg ikke råd for å sette i stand driftsbygningen.  

På sikt ønsker de å sette opp en ny garasje/driftsbygning delvis på eksisterende grunnmur. Det stilles 
derfor som vilkår for tillatelsen at driftsbygningens grunnmur skal bevares, istandsettes og brukes i 
fremtidige garasje, og at brukbare materialer tas vare på og gjenbrukes.  

 
 
Byggeprosjektet:  
Mønehøyde:      5,6 m 
Gesimshøyde:      3,3 m 
Antall etasjer:      1 
Bruksareal (BRA):       131 m2  
 
Bebygd areal ny bebyggelse (BYA):   184 m2  
Biloppstillingsplass (18 m2 per stk):   54 m2 

Areal som skal rives:     104 m² 
Eksisterende bebygd areal (BYA):  214 m2 

Tomteareal:      1572 m2  
Grad av utnytting:     22,14 %- BYA  
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
Etter plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom bare opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Det 
omsøkte arealet ligger nært et område med mulig kvikkleire med faregrad høy. Det ble derfor stilt vilkår 
om geoteknisk undersøkelse i dispensasjonssaken.  
 
Tiltaket er geoteknisk vurdert av NGI. I rapport 20170775-01-TN datert 24.10.2017 konkluderes det 
med at eiendommen ligger på toppen av en skråning hvor stabilitet mot E39 og mot Meiaelva har 
tilstrekkelig sikkerhet iht. Eurokode 7. Tomten ligger ikke i løsne- og utløpsområdet for 
kvikkleiresonene Mestad og Svalnestangen, og det er ikke avdekket kvikkleire eller sprøbruddmateriale 
på tomten.  
 
Beliggenhet/plassering: 
Tiltaket ønskes plassert 4,1 m fra nabogrense. Avstand til eksisterende bebyggelse på eiendommen er 8 
m. 
  
Høydeplasseringen godkjennes til kote 67, jf pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger.  
 
Estetikkvurdering: 
Etter plan- og bygningsloven § 29-2 skal tiltaket både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold 
til omgivelsene. Det planlagte tiltaket fremstår som helhetlig og er tilpasset terrenget og de bygde og 
naturgitte omgivelsene. Det ble i dispensasjonsvedtaket stilt vilkår om at ny bolig må harmonere med 
eksisterende bebyggelse. Flere detaljer er tatt igjen fra eksisterende våningshus, og de to bygningene 
harmonerer godt sammen. Kommunen vurderer vilkåret til å være oppfylt ved omsøkt bolig. 
 



Tilknytning til infrastruktur:  
Vann/avløp: 
Utslippstillatelse er gitt 04.07.2019, saksnr. 18/3388. 
 
Det er gitt tillatelse til tilkobling til kommunalt vann 01.03.2018, sak nr. 19/18.  
Det er inngått intensjonsavtale om rett til å koble seg til eksisterende privat vannledning som går ned til 
den kommunale vannledningen. 
 
Adkomst:  
Adkomst via privat veg er sikret ved fremlagt erklæring datert 07.11.2018. Erklæringen kreves tinglyst 
når eiendommen får eget gårds- og bruksnummer.  
 
Parkering:  
Garasjeplass og biloppstillingsplass er sikret i henhold til parkeringsbestemmelser i kommuneplanens 
arealdel for Skaun kommune, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016.  
 
Foretak med ansvarsrett  
Foretak som påtar seg ansvar for oppgaver må selv erklære ansvarsrett før de setter i gang med 
arbeidet. Informasjon om krav til foretakene finnes i byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 9 - 12. 
Kommunen kan i noen tilfeller etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene 
påtar seg ansvarsrett jfr. SAK10 § 11-4 sjette ledd.  
 
Foretak som har erklært ansvarsrett: 

Ansvarlig foretak, 
med 
organisasjonsnummer 

Godkjenningsområder Tiltaks
klasse 

Gjennomf
øringsplan 
(datert) 

Lokal (L) 
Sentral (S) 
godkjenning 

Proplan Bygg AS 
915332870 

Ansvarlig søker (SØK) 
Prosjektering (PRO) 

- Konstruksjonssikkerhet 
- Arkitektur 

Utførelse (UTF) 
- Tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner 

1 
1 
 
 
1 

 S 
S 
 
 
S 

Leite og Howden 
arkitekt- og 
ingeniørkontor AS 
936794025 

Prosjektering (PRO) 
- Situasjonsplan, terrengtilpasning, 

estetisk utforming og innvendig 
planløsning 

- Oppmålingsteknisk prosjektering 
- Radonsikring 
- Fundamenteringsløsning, mur- og 

betongarbeider eks. støttemurer 
og dekker 

- Trekonstruksjoner og 
tømrerarbeider 

- Bygningsmessige arbeider i 
våtrom, membran og plassering 
av sluk 

- Brannkonsept 

1  S 

Systemair AS Prosjektering (PRO) 1  S 



929387384 - Prosjektering av balansert 
ventilasjon for enebolig 

Rørleggerfirma K 
Horghagen AS 
948804735 

Prosjektering (PRO) 
- Varme- og kuldeinstallasjoner 
- Sanitærinstallasjoner 

Utførelse (UTF) 
- Varme- og kuldeinstallasjoner 
- Slukkeinstallasjoner 
- Sanitærinstallasjoner 

1 
 
 
1 

 S 
 
 
S 

 
 
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 
 
Igangsettingstillatelse: 
Det kan søkes om igangsettingstillatelse i henhold til plan- og bygningsloven § 21-2 og § 21-3 når 
betingelsene nedenfor er oppfylt: 

- Alle ansvarsområder i byggesaken må belegges med ansvarlig foretak.  
 
 

  



GEBYRER OG VIDERE OPPFØLGING 
 
Gebyrer og avgifter 
Faktura for behandlingsgebyr ettersendes. Vi ber om at dere betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) 
innen fristen. Ved en eventuell klage må også gebyrer og avgifter betales. 
 
Bygg- og anleggsavfall  
Dere må sende inn sluttrapport og kvitteringer som dokumenterer at avfallet er riktig disponert før vi 
kan gi ferdigattest, jf. SAK10 § 8-1 og TEK17 § 9-9.  
 
Kabler og ledninger i og rundt tomta: 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i driften av 
kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar. Alle utgifter i forbindelse med flytting/ombygging av 
eksisterende ledninger (bl.a. kommunal/privat vann/kloakkledning med mer) bekostes av utbygger. 
 
Ildsted 
Dersom det skal installeres nytt ildsted, må dere melde fra til Feiervesenet i Skaun kommune.  
 
Kontroll 
Vi forutsetter at dere gjennomfører kontroll etter gjeldende krav og egne styringssystem. 
Kontrolldokumentasjonen skal oppbevares i kontrollforetaket og være lett tilgjengelig ved et eventuelt 
tilsyn. 
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år. 3-års fristen gjelder også for dispensasjon. 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
 
Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 
Du kan ikke ta i bruk bygget før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10. 
 
Endringer: 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 
  



MELDING OM RETT TIL Å KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK 
(FORVALTNINGSLOVEN §§ 28 - 32) 

 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om. 

Klagerett 

 
 

Hvem kan du klage til? 
 

 

 

 

 Frist til å klage 
 

 

 

 

 

Rett til å kreve 

begrunnelse 
 

 
Innholdet i klagen 

 

 
 

 

 

Utsetting av vedtaket 

 
 

 

Rett til å se 

saksdokumentene og til 

å kreve veiledning 
 

 
 

 
Kostnader ved 

klagesaken 
 

 

 

 

 

Klage til 

Sivilombudsmannen 
 

 

  

 Særlige opplysninger 

 
 

 Du har rett til å klage over vedtaket. 

 

Klagen sendes til kommunen, postmottak@skaun.kommune.no eller Skaun kommune 

Postboks 74, 7358 BØRSA. Dersom vi ikke tar klagen til følge vil den bli oversendt 

klageinstansen som er Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

Klagefristen er 3 uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 

før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett 

tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet. 

Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen, 

og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det. 

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen 

går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.  

Du må presisere: 

- hvilket vedtak du klager over 
- årsaken til at du klager 
- den eller de endringer som du ønsker 

- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen 

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. 

forvaltningsloven § 42. 

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 

forvaltningsloven §§ 18 og 19. Du må i tilfellet ta kontakt med oss. 

Vi kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 

saksbehandling. 

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 

Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller advokaten din kan gi 

nærmere opplysninger om dette. Dersom vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du etter 

forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

endret vedtaket.  

Klageinstansen vil om nødvendig orientere deg om retten til å kreve slik dekning for 

sakskostnader. 

Dersom du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan du klage til 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke 

selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet 

saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. 
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