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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 5/18 
Arkivkode: 033 
Arkivsaksnr:  18/677 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
5/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 27.02.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Meldingene tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

- Rapport delegerte vedtak 

- Rapport refererte journalposter 

 

SAKSFRAMLEGG: 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 6/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/546 
Saksbehandler: John Vidar Koren 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
6/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
OVERORDNET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
536 SKAUN UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Overordnet trafikksikkerhetsplan for prosjekt 536 - Skaun ungdomsskole og kultursenter godkjennes. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

01 Overordnet trafikksikkerhetsplan – v04 19.02.2018 

02 Faseplaner – v03    04.01.2018 

03 Arbeidsvarslingsplan    18.01.2018 

 

SAKSFRAMLEGG: 

03.10.2017 vedtok PMU at en overordnet trafikksikkerhetsplan skal utarbeides i tilknytning til prosjektet 

Skaun ungdomsskole og kultursenter.  

PMU vedtok følgende føringer for planen: 

1. Målet med planen er å kvalitetssikre at vi har en trafikksikker skole og at planen forebygger ulykker i 

byggeperioden. 

2. Planen skal inneholde rutiner som ivaretar trafikksikkerhet for elever, lærere og andre veifarende i 

byggeperioden. Dette gjelder aller typer trafikanter, men i særdeleshet de som går og sykler til skolen, 

såvel som de som kommer med buss eller bil. 

3. Av planen skal det fremgå at det er samarbeid mellom skolene og hjemmet. Dvs orientering om 

trafikkavvikling i byggeperioden til og fra skolene, og oppfordring om bruk av sykkelhjelm, lys og 

refleks. Det orienteres om trafikksikkerhetssituasjon på foreldremøter, både på barnehage og skoler. 

4. Politiet må involveres i arbeidet med utarbeidelse av planen, og det må være dialog mellom kommune 

og politi underveis når det gjelder behovet for trafikkovervåkning og kontroll under byggeperioden. 

5. Vurdering av ekstra utebelysning og evt. trafikksignallys/skilting må fremgå av planen. 

6. Gangveier som anlegges for byggeperioden må merkes/skiltes. 

7. Det må fremgå av planen hvor anleggstrafikken skal gå. 

 

I denne overordnede planen henvises det til faseplaner (Veidekke) og arbeidsvarslingsplaner (Statens 

vegvesen). Disse planene revideres i takt med prosjektets utvikling.  
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ØKONOMISK VURDERING: 

Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 7/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/468 
Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
7/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
BEHANDLING AV OPPSTART OG PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR 
VENN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune varsler oppstart av planarbeid med områdeplan for Venn og legger forslag til planprogram ut 

på høring, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Kart, planavgrensning 

2. Forslag til planprogram – Områdeplan for Venn 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Rådmannen legger frem forslag til planprogram for områdeplan for Venn. Planprogrammet skal sendes på 

høring samtidig som det varsles om oppstart av planarbeid.   

 

Planprogrammet beskriver formålet med planen og redegjør for prosessen videre. Det vises til innholdet i 

vedlagt planprogram.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Skaun kommune gjennomfører og bekoster planarbeidet. Arbeidet forventes gjennomført innenfor de midlene 

som er avsatt i budsjett for 2018.   
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 8/18 
Arkivkode: EA EA 56/1 
Arkivsaksnr:  18/19 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
8/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 
TILLEGGSAREAL I LNF OMRÅDE 
EIENDOMMEN GNR/BNR 56/1 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges delvis. Det gis dispensasjon for fradeling av 

areal til adkomstveg for fritidsbolig og areal der brønn står. Plassering av veien skal bestemmes i samråd med 

kommunen før fradeling kan godkjennes, og det skal legges beslag på minst mulig areal som i dag nyttes til 

grasproduksjon. Det gis ikke dispensasjon for fradeling av ytterligere tilleggsareal til fritidsbolig i LNF-område 

innenfor nedslagsfelt for drikkevann.  

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til 

Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 uker etter at dette 

vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Begrunnelse for søknad og bilde av hustuftene 

2. Situasjonsplan 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

5. Høringsuttalelse fra Mattilsynet 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Ola Inngard Melby søker om dispensasjon fra LNF-område for fradeling av tilleggsareal til hytteeiendommen 

gnr/bnr 56/19, samt opparbeidelse av kjørevei og gjenåpning av brønn. Eiendommen ligger ca. 250 meter nord 

for innsjøen Malmsjøen sørøst i kommunen.  

 

Tiltaket 

Hytta ble bygd av søker Ola Inngard Melby sin onkel i 1947. Søker kjøpte hytteeiendommen i 1978. Arealet 

som ønskes fradelt tilhører gnr/bnr 56/1, som inntil nylig ble eid av enke etter Melby sin bror. Eiendommen 

ble solgt ut av slekta før jul.  
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Mellom hytteeiendommen og veien på gnr/bnr 56/1 ligger det noen gamle hustufter. Søker ble født i et hus 

som en gang sto her. Tømmeret som ble brukt ved byggingen av hytta skal være fra hus som sto på disse 

hustuftene. Søker ønsker å få fradelt hustuftene som tilleggsareal til hytteeiendommen for å holde de innen 

slekta. Det går ikke vei fram til hytta, og søker ønsker derfor også å få fradelt areal til opparbeidelse av 

kjørevei. Deler av veien vil ligge på et areal hvor det i dag høstes gras. Det er også ønskelig å gjenåpne en 

gammel brønn.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

følgende begrunnelse: 

Det må antas at eiendommen nå blir solgt ut av slekta. På denne bakgrunn ønsker jeg å få 

ordnet med veirett til hytta. Dessuten ønsker jeg å få overta hustuftene hvor mine foreldres 

hus stod da jeg ble født. Det har med at det er slektseiendom som nå sannsynligvis blir 

solgt ut av slekta. Dessuten er det praktisk pga vei. Hustuftene er naturlig nok ikke dyrket. 

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som 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 anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 

næringsmessig landbruk. I §15-1 i planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 

bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig 

bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 

 

Fradeling av areal fra en landbrukseiendom til en fritidseiendom er i strid med LNF-formålet, og tiltaket er 

avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Hensynssone: 

Malmsjøen er drikkevannskilde for Skaun kommune, og den omsøkte eiendommen ligger innenfor 

hensynssonen som angir nedslagsfeltet for drikkevannet i kommuneplanen. Hensynssonen er retningsgivende 

og et vektig hensyn som inngår i arealformål LNF. Det kreves ikke en egen dispensasjon fra hensynssonen, 

men den inngår i helhetsvurderingen. 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. Deler av eiendommen ligger innenfor 

aktsomhetsområde for snøskred, og aktsomhetsområde for steinsprang er i nærheten. Eiendommen ligger over 

den marine grense, og det er derfor ikke risiko for kvikkleire. 

 

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: 
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Tiltaket berører ingen registrerte kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Veg: 

Det opplyses i søknaden at de har veirett til den private vegen Hosetvegen. Det må fremlegges bekreftelse på 

dette før en eventuell fradeling. Det må også søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra Fylkesveg 709. 

 

Vann og avløp: 

Uttalelse fra VA-ansvarlig, Skaun kommune: 

For å sikre Malmsjøen mot forurensning har det i «Skjønn for vassverk med uttak i Malmsjøen i Skaun» blitt 

lagt begrensninger på bebyggelsen i området, da spesielt i 100-metersbeltet. Den forespurte hytten er utenfor 

dette beltet, og er et eksisterende bygg. Tiltaket er av en slik karakter at det er liten grunn til å tro at eventuell 

dispensasjon vil utløse forventninger om mange andre liknende utbyggingstiltak, som i sum vil være uønsket 

av hensyn til å beskytte drikkevannskilden. Det er altså ikke vesentlige hensyn til presedens. Det omsøkte 

tiltaket kan medføre en viss forbedring av hyttens standard, men dette er likevel så begrenset at det trolig ikke 

medfører noen vesentlig økning av menneskelig aktivitet i området. Jeg forstår saken slik at de ønsker å åpne 

eksisterende brønn for å kunne bære vann til hytta. Hvis dette er tilfellet vil det ikke utløse noe krav til søknad. 

Hvis det er ønskelig med innlagt vann i hytta stiller saken seg annerledes. Da må det i tilfelle søkes om 

utslippstillatelse med behandling deretter. Hvis det legges fram «vann til vegg» utløses ikke krav om 

utslippstillatelse.  

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Veien vil legge beslag på en stripe av et areal som i dag benyttes til grasproduksjon. Resten av veiarealet er 

registrert som skog av middels bonitet. Lokal landbruksmyndighet uttaler at en fradeling her mest trolig ikke 

vil medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger mot tiltaket, men de ber kommunen om å redusere 

størrelsen på tilleggsarealet og spare arealet som i dag nyttes til grasproduksjon. De vurderer det som uheldig å 

fradele et så stort tilleggsareal og mener i utgangspunktet at tomter til fritidsbolig ikke bør overstige 1 daa. 

Fylkesmannen ber derfor om at arealet reduseres slik at det kun er vegarealet som fradeles. Kommunen bør 

også se på om veien kan legges til et annet sted. 

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune: 

Ut ifra de interessene som de skal ivareta, så har ikke fylkeskommunen avgjørende merknader til omsøkte 

fradeling og opparbeidelse av adkomstvei. Fylkeskommunen forutsetter at vegen legges skånsomt i terrenget. 

De minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.  

 

Høringsuttalelse fra Mattilsynet: 

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler (inkludert drikkevann), og har 

mottatt saken til høring ettersom det omsøkte tiltaket ligger innenfor hensynssone for drikkevann og i 

nedslagsfeltet for drikkevannskilde. De kan ikke se at tiltaket berører noen av deres andre sektorområder. 

Mattilsynet har ingen innvending mot VA-ansvarlig i kommunen sin vurdering. Drikkevannsforskriften § 26 

krever at kommunen skal ta drikkevannshensyn i planarbeid og når den gir tillatelser etter relevant regelverk. 

Så langt Mattilsynet kan se, så har kommunen etterlevd dette kravet i håndtering av denne saken så langt. De 
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kan ikke se at det er vesentlige hensyn innenfor dette området som er oversett.  

Mattilsynets vurdering er at hensynet til beskyttelse av drikkevann i denne saken er små, vurdert opp mot 

nytteverdien og de menneskelige hensyn til søker, og ikke vesentlig nok til å frarå at det gis dispensasjon. 

Mattilsynet tar i denne sammenhengen ikke stilling til om brønnen som er planlagt gjenåpnet er egnet som 

drikkevannskilde. 

Mattilsynet finner ikke grunn til å frarå at kommunen gir dispensasjon som omsøkt i denne saken.  

 

Dispensasjonsvurdering 

I henhold til plan- og bygningslovens § 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 friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til boligformål i et landbruksområde vil 

vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak landbruksformålet. Dette hindrer ikke i seg selv at 

det kan gis dispensasjon. Det er bare der hvor hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir 

vesentlig tilsidesatt at vilkåret ikke er oppfylt. Slik den nye vegen er omsøkt, vil den legge beslag på ei smal 

stripe der det dyrkes gras. Arealet der hustuftene ligger er ikke dyrket. Etter Rådmannens vurdering blir ikke 

formålet bak LNF-område tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Formålet bak hensynssone for drikkevann er å sikre drikkevannet mot forurensning. Dette er en sterk offentlig 

interesse som må gis et spesielt vern. Mattilsynet uttaler imidlertid at hensynet til beskyttelse av drikkevannet i 

denne saken er små, vurdert opp mot nytteverdien og de menneskelige hensyn til søker, og ikke vesentlig nok 

til at de frarår at det gis dispensasjon. Rådmannen støtter seg til Mattilsynets vurdering og konkluderer med at 

formålet bak hensynssonen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Fordelene med å innvilge dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Kommuneplanens arealdel har blitt til gjennom en omfattende prosess, og det skal ikke være en kurant sak å 

fravike gjeldende plan. Det skal imidlertid ikke bygges noen nye bygninger på det omsøkte arealet, og det vil 

heller ikke være aktuelt å vurdere et så lite areal som veiarealet i en rullering av kommuneplanen.  

Det er ikke optimalt å opparbeide en ny kjørevei innenfor hensynssone for drikkevann. Dette selv om en ny vei 

ikke nødvendigvis vil bety mer trafikk i området. De kjører allerede til hytta, og parkerer ved hustuftene. Ny 

vei vil være omtrent 50 meter lang, og vil ikke generere mye trafikk. Kommunen må likevel alltid være 

påpasselige med å verne om drikkevannskilden. Tiltaket er imidlertid av en slik karakter at det er liten grunn 

til å tro at en dispensasjon vil utløse forventninger om mange andre lignende utbyggingstiltak, som i sum vil 

være uønsket av hensyn til å beskytte drikkevannskilden. Hytta ligger dessuten utenfor 100-metersbeltet, og det 

ligger flere hytter og veier nærmere Malmsjøen enn hva omsøkte areal gjør.  

Veirett over annens grunn kan sikres uavhengig av fradeling. Det samme gjelder andre privatrettslige avtaler, 

som for eksempel rett til parkering. Det er likevel slik at både søker og grunneier ønsker en slik fradeling. 

Ulempene knyttet til ny vei vil være de samme uavhengig av hvem som eier arealet vegen etableres på. Det vil 

også være hensiktsmessig å tillate fradeling av arealet brønnen står på.  

Det omsøkte arealet har en relativt stor størrelse. Det vil ikke være naturlig å fradele et så stort areal i et 

område man ikke ønsker ytterligere bebyggelse i. Søker ønsker å fradele arealet for å holde de gamle 

hustuftene innen slekta. Han har en tilknytning til arealet som nye eiere av gnr/bnr 56/1 ikke vil ha. Dette er et 

kjent problem som ofte oppstår når eiendommer selges ut av familien. Dette betyr likevel ikke at man har noe 

krav på å få fradelt arealet.  

 

Rådmannens vurdering 

Etter Rådmannens vurdering er omsøkt areal unaturlig stort. Dette støttes av Fylkesmannen som ber 

kommunen redusere størrelsen på tilleggsarealet og spare arealet som i dag nyttes til grasproduksjon. På denne 

bakgrunn vil Rådmannen anbefale at det gis delvis dispensasjon. Tilleggsarealet må reduseres til å kun omfatte 
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vegarealet og arealet brønn står på. Vegen må plasseres slik at det går med minst mulig areal som benyttes til 

grasproduksjon, og avklares i samråd med kommunen i fradelingssaken.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 9/18 
Arkivkode: EA 34/2 
Arkivsaksnr:  18/134 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
9/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 
BOLIGTOMTER 
EIENDOMMEN GNR/BNR 34/2 (17/2814) 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås på bakgrunn av jordvernet og behovet for en overordnet 

plan der infrastruktur løses samlet for hele området. 

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til 

Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 uker etter at dette 

vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Situasjonsplan 

3. Kartutsnitt 

4. Høringsuttalelse fra lokal landbruksforvaltning 

5. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

6. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Atle Pallin søker om dispensasjon fra LNF-område for fradeling av to boligtomter fra eiendommen 

«Storhaugen» gnr/bnr 34/2. Omsøkt areal ligger på vestsiden av fylkesveg 801 på Ilhaugen i Buvika.   

 

Historikk: 

Det ble søkt om dispensasjon fra LNF-formål for fradeling av tre tomter fra samme eiendom i 2016. Den gang 

fra motsatt side av fylkesvegen, nordøst for aktuell parsell. Søknaden ble avslått av Plan- og miljøutvalget i 

møte 04.10.2016. Avslaget ble begrunnet med at boligbebyggelse her bør skje gjennom en reguleringsplan. 

Omdisponering til boligformål i området ble avvist i forbindelse med rullering av kommuneplanen, og det ble 

uttalt at de samme hensyn burde gjøre seg gjeldende i forbindelse med søknad om dispensasjon. Hensynet til 

trafikksikkerheten spilte også inn, da det ikke er tilrettelagt for myke trafikanter på fylkesvegen. 
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Tiltaket: 

Det søkes nå om å fradele to tomter på 0,9 dekar hver. Omsøkt areal består i dag av planert dyrkajord. 

Eiendommene skal benyttes til boligformål av grunneiers sønner. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket: 

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

begrunnelse for dispensasjonen at området ikke er drivverdig, og heller ikke inntektsgivende for gårdens bruk. 

De har derfor funnet området mest optimalt for bebyggelse. Andre halvdel av jordarealet kan ikke benyttes til 

boligformål da turbinledningen til Hammerstrand kraftverk ligger her, og det er en sikkerhetssone på 5 meter 

på hver side av ledningen. Gnr/bnr 34/2 har totalt 16 mål dyrka jord og er under konsesjonsgrensen, og har 

dårlig jordsmonn. Gården Storhaugen ligger midt på Ilhaugen, og er ikke plassert i et aktivt jordbruksområde. 

Jordbruksverdien vil derfor ikke bli påvirket i stor grad. Området rundt gården benyttes for det meste til 

boligtrafikk. 

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som 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 anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 

næringsmessig landbruk. I § 15-1 i planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 

bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som 

nødvendig bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 

 

Eiendommen er også vist som infrastruktursone i Kommuneplanens arealdel, delplan Buvika.  

 

Faremomenter:  

Det renner en bekk over eiendommen. Bekken berører ikke boligtomtene, men begge tomtene vil bli liggende 

innenfor aktsomhetsområde for flom. Eiendommen ligger like utenfor aktsomhetsområde for steinsprang og 

skred. Det er ikke påvist kvikkleire i nærheten.  

 

Friluftsliv: 

Arealet rundt bekken over eiendommen er avsatt til friområde. Boligtomtene vil ikke komme i direkte konflikt 

med dette friområdet, men man kan tenke seg at det ikke er like aktuelt å benytte seg av et friområde som 

ligger helt inntil boliger.  

 

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. 
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Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen har adkomst til kommunal vei. Søker har vært i kontakt med trafikksikkerhetsansvarlig i Skaun 

kommune, og har etter hans anbefaling valgt å legge avkjørsel til tomtene fra Buvikåsvegen. Avkjørslene til 

tomtene vil være den samme som var benyttet ved drift av jorda. Søker fikk også anbefalt å legge en gangsti fra 

tomtene over jordet og inn på eksisterende avkjørsel til 34/2. Denne gangstien vil tilknyttes skolebusstransport 

som stopper ved avkjørsel til 34/2.  

Før en eventuell fradeling må det fremlegges erklæring på veirett over avgivereiendommen. 

 

Vann og avløp: 

Eiendommene vil få krav om tilkobling til kommunalt vann og avløp.  

 

Uttalelse fra lokal landbruksforvaltning: 

Eiendommen ligger sentralt «midt» på Ilhaugen, innimellom både fylkesveien og kommunale veier. Småbruket 

«Hauja» 34/2 består av et kartareal på 242 daa fordelt på fire teiger. Dyrkajorda utgjør 24 daa, hvorav 8 daa 

ligger på Naustsetra, mens 164 daa er skogareal og 54 daa annet areal. Det har tidligere vært drevet noe 

høyproduksjon på dyrkaarealene og på noe leiejord. Det er nesten ikke jordbruksdrift i området i dag, kun 

bolig- og gjennomgangstrafikk. Omsøkt areal ble bakkeplanert på seint syttitall, og er derfor ikke av beste 

kvalitet.  

 

Dyrkajord bør ikke omdisponeres, men isolert sett vil ikke jordbruksverdien og det driftsmessige for jordbruket 

i området, være til hinder for en eventuell dispensasjon som omsøkt. På en annen side bør heller ikke et 

jordstykke bli særlig mindre enn dette, før det blir vanskelig og helt ulønnsomt å drive.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen i Trøndelag uttaler at Skaun kommune er en kommune i stor vekst og med tilsvarende press på 

arealene. Denne situasjonen gjør at det er viktig å være tro til overordnede planer i arealforvaltningen. Kun få 

meter fra de omsøkte tomtene ligger det reguleringsplaner med ubebygde tomter, og ikke minst har den nye 

kommuneplanens arealdel avklart store arealer for framtidig boligbygging nært det omsøkte området. 

Åsbygdvegen er en naturlig avgrensning mellom bolig- og LNFR-formål i dette området, jf. også de vedtatte 

plangrepene. 

Fylkesmannens landbruksavdeling påpeker at jordvernet er blant de hensyn som skal tillegges særlig vekt når 

konsekvensene av en dispensasjon skal vurderes. Begge de omsøkte tomtene, inkl adkomstveg og gangveg, 

bebygger dyrka jord. Isolert sett er det aktuelle jordet ikke av de større, men jordet består like fullt av dyrka 

jord. Det aktuelle området ligger i tillegg i et sammenhengende drag som ihht kommuneplanens arealdel er 

avklart som framtidig LNFR-område. Ut fra det totale omfang av dyrka jord, som det er åpnet for til framtidig 

bolig- og næringsformål i kommunen, vil landbruksavdelingen ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser, 

jf. Nasjonal jordvernstrategi, ha en klar forventning om en meget streng praktisering av jordvernet på saker 

som bryter med de vedtatte plangrepene. 

Om miljøvern så uttaler Fylkesmannen at fradelingen vil påvirke et grøntdrag som går gjennom området. Slike 

grønne lunger i tilknytning til boligområder er viktige for det lokale friluftslivet og særlig for barn og unge. 

Regjeringen har trukket frem det nære friluftslivet som et satsningsområde. Fradeling som omsøkt vil påvirke 

allmennhetens muligheter til å bruke dette området negativt. Slike grøntdrag med bekker og kantvegetasjon er 



  Sak PS  5/18 

 

  Side 14 av 24   

svært viktige som vandringsveier og leveområder for en rekke arter. Fradeling som omsøkt vil påvirke viltets 

muligheter til å benytte denne viltkorridoren negativt.  

Etter en samlet vurdering av saken sett opp mot miljø- og landbrukshensyn vil Fylkesmannen fraråde at det gis 

dispensasjon i saken, og vil vurdere å påklage et positivt vedtak. 

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen mener det er uheldig å tillate fradeling av boligtomter i områder avsatt til LNF. Skaun 

kommune har store arealer liggende i kommuneplanens arealdel hvor det tillates spredt boligbygging, og 

Statens vegvesen mener kommunen bør forholde seg til egen vedtatte plan. De anbefaler derfor å ikke gi 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og heller henvise til tomter avsatt til boligformål.  

 

Dispensasjonsvurdering: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 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 friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Tiltaket er planlagt utført like i nærheten av et større boligområde. 

Det vil gå med omtrent 2 daa dyrkajord til tomtene. Selv om jordbruksverdien er begrenset, så vil fradelingene 

også få konsekvenser for det resterende arealet. Dette blir av liten størrelse og kan bli vanskelig og ulønnsomt å 

drive. Etter Rådmannens vurdering blir hensynet bak LNF området tilsidesatt, men ikke i så stor grad at det 

kan anses som vesentlig tilsidesatt. 

Formålet bak infrastruktursone i delplan Buvika er å få en helhetlig utbygging av infrastruktur. Infrastrukturen 

skal løses gjennom en overordnet plan for hele området. Ved enkeltdispensasjoner fra infrastruktursonen 

hindrer man en slik vurdering av infrastrukturen for området under ett. 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil blant annet sikre at 

lokalisering av utbyggingsområder skjer etter en samlet vurdering av konsekvenser for samfunn, naturressurser 

og miljø. Eiendommen er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og arealformålet har ikke blitt endret ved 

kommuneplanens rulleringer. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra dette da det over tid kan føre 

til en undergraving av gjeldende planer. En helhetlig vurdering i plan blir særlig viktig i sentrumsnære deler 

av kommunen som dette.  

Et argument som ofte kan være relevant i dispensasjonssaker fra LNF er å styrke bosettingen i grender med lav 

befolkning. På grunn av nærheten til sentrumsområdet i Buvika vil ikke bosettingshensyn bli aktuelt i denne 

saken. Det er også avsatt et område til fremtidig boligbebyggelse like øst for eiendommen. 

Trafikksikkerhetshensyn er forsøkt imøtekommet fra forrige søknad, da hensynet til myke trafikanter langs 

fylkesvegen ble problematisert. I aktuell søknad er det lagt inn en gangsti over eiendommen, slik at myke 

trafikanter blir ledet ned til boligområdet og skoleskyss, istedenfor å måtte gå langs fylkesveg 801. Dette er en 

forbedring i forhold til forrige søknad, men retter ikke opp i hovedproblemstillingene knyttet til arealformål og 

infrastruktursone.  

 

Rådmannens vurdering 
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Etter Rådmannens vurdering er ikke vilkårene for dispensasjon oppfylt. Ulempene knyttet til omdisponering av 

dyrkajord i en infrastruktursone er klart større enn fordelene med to nye boligtomter i nærheten av areal som 

allerede er avsatt til boligformål.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 10/18 
Arkivkode: EA 50/27 
Arkivsaksnr:  18/162 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
10/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BYGGING AV BOLIG I 
LNF-OMRÅDE 
EIENDOMMEN GNR/BNR 50/27 (17/3017) 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges. Det er i vurderingen lagt vekt på at eiendommen ble 

fradelt til boligformål i 2006, og forholdene er ikke vesentlig endret siden den gang.  

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til 

Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 uker etter at dette 

vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Søknad  

2. Situasjonsplan 

3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

4. Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Älvsbyhus Norge AS søker på vegne av Kjersti Sveistrup om dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens 

arealdel for bygging av bolig på eiendommen gnr/bnr 50/27. Byggesøknad vil bli behandlet for seg selv i 

etterkant av et eventuelt positivt dispensasjonsvedtak.  

 

Historikk 

Eiendommen gnr/bnr 50/27 og naboeiendommen 50/26 ble godkjent fradelt i 2006. Dispensasjon fra LNF-

formål ble da innvilget med begrunnelsen at det er flere boliger i nærheten av tomtene, og at det nylig hadde 

blitt fradelt boligtomt i området. Området var ikke vurdert som viktig for natur eller friluftslivet, så det var 

først og fremst opp mot landbruk at søknaden ble vurdert. Landbruksmyndigheten hadde ingen merknader til 

omsøkt deling. Vilkår for denne dispensasjonen var at arbeidene ble igangsatt innen 3 år. Da arbeidet ikke ble 
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satt i gang innen frist falt den eksisterende dispensasjonen bort i 2009. Det søkes derfor om dispensasjon på 

nytt for å bygge bolig på eiendommen.  

 

Tiltaket: 

Det søkes om å bygge en enebolig på ett plan på eiendommen. Boligen vil få et bruksareal på 107 m² og skal 

ha saltak. Tomta er relativt bratt, og skråning på nedsiden av huset skal sikres med gjerde/hekk.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

begrunnelse at forholdene fra 2006-vedtaket er like aktuelle i dag. I begrunnelsen fra 2006-søknaden fremgår 

det at terrenget er svært brattlendt og at både skogareal og beitemark på eiendommen er dårlig.  

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som 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 anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 

næringsmessig landbruk. I § 15-1 i planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 

bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som 

nødvendig bebyggelse knyttet til stedbunden næring.  

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Eiendommen ligger like 

over den marine grense. 

 

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: 

Eiendommen ligger i nærheten av Skaun bygdemuseum. Kommunen har ikke kunnskap om kulturminner som 

kan virke inn på det aktuelle tiltaket. 

 

Estetikk: 

Tiltaket skal etter plan- og bygningsloven § 29-2 både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til 

omgivelsene. Det betyr at samme hus kan være akseptabelt i et utbyggingsmiljø, men avslås i et annet. Boligen 

har en estetisk utforming som etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i 

forhold til de bygde omgivelsene. I forhold til de naturgitte omgivelsene bør en bolig tilpasses terrenget og ikke 

omvendt. Omsøkt bolig har én etasje og er planlagt bygd helt flatt på ringmur. Tiltaket medfører store 

terrenginngrep og fyllinger på opptil 3-4 meter. 

 

Infrastruktur: 
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Vei: 

Det skal etableres ny adkomstveg til eiendommen over gnr/bnr 50/30 og 50/14. Terrenget er delvis bratt her. 

Om vegen kan godkjennes som adkomst for bolig, vil vurderes i byggesaken. Dersom det viser seg at vegen er 

for bratt til å kunne godkjennes som adkomstveg, vil det ikke bli gitt byggetillatelse. 

Videre vil eiendommen få adkomst via eksisterende privat vei. Det er fremlagt erklæring om veirett over 

eiendom 49/2. Før byggetillatelse kan gis, må det også fremlegges erklæring om veirett over alle de andre 

private eiendommene fra den aktuelle eiendommen og frem til fylkesveien.   

Det må søkes Statens vegvesen om økt bruk av avkjørsel fra fylkesveg 709. 

 

Vann og avløp: 

Kommunen arbeider med legging av avløpsledning i området, og huset må kobles til kommunalt avløp. Det 

kan også være mulighet for å koble seg til vann. Byggetillatelse avhenger av at det kan dokumenteres 

tilfredsstillende drikkevann. 

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Eiendommen er relativt bratt og er ikke dyrkbar. Det er lite trolig at en dispensasjon til boligformål her vil 

medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen merknader. Det omsøkte arealet berører verken dyrka eller dyrkbar jord og ble av 

landbruksmyndigheten også i 2006 godkjent omdisponert og fradelt.  

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune: 

Fylkeskommunen uttaler at terrenget er svært bratt og vil kreve store terrenginngrep både med tanke på 

bygging av adkomstvei og etablering av byggbar tomt og at nødvendige tiltak, som oppfyllinger/skjæringer vil 

endre landskapets karakter. Fylkeskommune viser til Den europeiske landskapskonvensjonen, som trådte i 

kraft 1.mars 2004. Den innebærer at Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til landskapet i all 

planlegging. Det har imidlertid kommet inn nytt forslag til adkomstveg etter at fylkeskommunen ga sin 

uttalelse. Ny trasé er vesentlig mindre bratt enn ved første forslag.  

Det renner en bekk gjennom eiendommene 50/21 og 50/30. Fylkeskommunen er som vannmyndighet opptatt 

av å sikre at alt arbeid som berører vann ivaretar hensynet til opprettholdelse eller forbedring av 

miljøtilstanden, og at det ikke iverksettes tiltak eller inngrep som fører til forringelse. 

Fylkeskommunen kan ikke se at det er registrert automatisk fredede kulturminner innen området, og vurderer 

det til å være relativt liten risiko for at tiltaket vil komme i konflikt med slike. De minner om den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Fylkeskommunen viser også til at det i umiddelbar nærhet til 50/27 i kommuneplanens arealdel er avsatt et 

område til ny boligbebyggelse, og påpeker at kommunen bør styre utbyggingen til områder avsatt til boliger for 

å hindre en undergraving av gjeldende planer og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. 

Ut i fra landskapshensyn fraråder Trøndelag fylkeskommune omsøkte tiltak.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen har ingen merknader til at det gis dispensasjon til å bygge bolig på denne tomten. 
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Dispensasjonsvurdering 

I henhold til plan- og bygningslovens § 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 friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for bygging av bolig i et landbruksområde vil 

vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak landbruksformålet. Dette hindrer ikke i seg selv at 

det kan gis dispensasjon. Det er bare hvor hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig 

tilsidesatt at vilkåret ikke er oppfylt. Dispensasjonen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord og 

eiendommen ligger i et område med flere boligeiendommer. Rådmannen vurderer ikke at hensynet bak LNF 

vil bli tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene 

må være større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Kommuneplanens arealdel er blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor ikke være en 

kurant sak å fravike denne. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et politisk ønske om noe spredt 

boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen. 

Det er bedre å fortette i områder som allerede har en del boligbebyggelse enn å tillate ny bolig i område som 

kun består av landbruk. Eiendommen grenser ikke til dyrka jord på noen kanter, og det ligger skog som en 

buffer mot alle jordbruksarealene i området. Argumentet om sammenblanding av bolig- og jordbruksinteresser 

vil derfor få liten vekt her.  

Eiendommen er relativt bratt, og de store fyllingene som må til for å få et flatt uteoppholdsareal kan være 

problematisk i forhold til at klimaendringer og økt nedbør øker faren for ras og utglidninger i fremtiden. 

Terrenget der adkomstvei er planlagt er også delvis bratt. Det stilles krav i TEK17 om at maksimal stigning på 

avkjørselsveg for bolig er 10 %. Maksimal stigning etter Statens vegvesen sin håndbok er 8 %. Rådmannen 

antar at stigningen på inntegnet adkomstveg er over 10 %. Før kommunen kan ta stilling til om vegen kan 

godkjennes som adkomst til boligen, må det sendes inn en terrengprofil som viser stigningen.  

Selv om forrige dispensasjon ikke lenger er gjeldende og det har vært opp til eier selv å vente så lenge med å 

påstarte byggingen, så er det at det tidligere har blitt gitt dispensasjon fra LNF for fradeling av tomten til 

boligformål et moment som må vektes positivt i helhetsvurderingen.  

 

Videre prosess 

Dersom dispensasjon innvilges, vil byggesøknaden bli behandlet som en egen sak i etterkant. I byggesaken vil 

blant annet terrenginngrep, adkomstveg og vann- og avløpssituasjonen vurderes. Før adkomstvegen kan 

godkjennes må det sendes inn en terrengprofil som viser stigningen på vegen. Det vil heller ikke bli gitt 

igangsettingstillatelse før kommunalt avløp er på plass og før det kan dokumenteres tilfredsstillende 

drikkevann.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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Utvalgssaksnr: 11/18 
Arkivkode: EA 66/9 
Arkivsaksnr:  18/240 
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Saksnummer Utvalg Møtedato  
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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV 
BOLIGER 
EIENDOMMEN GNR/BNR 66/9 (17/2451) 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2. 

Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på landbrukshensyn og jordvernet, samt viktigheten av å vurdere 

området helhetlig i overordnet plan.  

 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til 

Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 uker etter at dette 

vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
4. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Kystplan AS søker på vegne av tiltakshaver HHF Bygg og Bo AS om dispensasjon fra LNF-område i 

kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr/bnr 66/9 og bygging av to bolighus, samt 

opparbeiding av nødvendig infrastruktur.  

 

Historikk 

Eiendommen gnr/bnr 66/9 er fra gammelt av et gårdstun, som ble fradelt fra gården i 2005. Eiendommen var 

da bebygd med våningshus, låve og stabbur. Området var også på dette tidspunktet avsatt til LNF-område. I 

delingstillatelsen av 27.09.2005 står det at dyrkajorda etter fradelinga fortsatt skal eies og drives av søker.  

 

Tiltaket 

Alle bygningene på eiendommen er nå revet. Eiendommen søkes delt i to, med ca. 600 m² på hver av de to 
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tomtene. Begge tomtene skal bebygges med enebolig og carport med bod. Landbruksveg skal legges like utenfor 

tomtegrensen. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

følgende begrunnelse: 

Landbruksveg er omlagt. Tiltakene vil dermed ikke være til ulempe for landbruksdrift. 

Tiltaket og utnyttingen av ei forholdsvis stor boligtomt anses som en stor fordel for en 

kommune i vekst. 

Tiltaket anses ikke å være til ulempe for natur og friluftsliv.  

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som 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 anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 

næringsmessig landbruk. I § 15-1 i planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt bolig- 
og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig 
bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 

 

Områdeplan: 

Arbeid med områdeplan for Venn er igangsatt og har til intensjon å utvikle Venn sentrum. Målet er å planlegge 

et sentrumsområde der privat- og offentlig tjenesteyting, boliger og infrastruktur samles helhetlig og 

funksjonelt. Selv om denne eiendommen ikke direkte omfattes av områdeplanen, så vil planen legge føringer 

for fremtidig utvikling av hele området. Det vil være fordelaktig å vurdere også dette arealet helhetlig i plan 

fremfor gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og skred. Eiendommen ligger over den marine grense.  

 

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: 

Våningshus med bygningsnummer 15893478 og stabbur med bygningsnummer 15893494 er SEFRAK-

registrert. Kommunen er oppmerksom på at begge disse bygningene, samt låve med bygningsnummer 

15893486, er revet uten tillatelse. Det vil opprettes egen sak på dette. 

 

Friluftsliv: 

Kommunen er ikke kjent med spesielle friluftslivsinteresser som blir berørt med tiltaket. 

 

Infrastruktur: 
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Veg: 

Eiendommen har adkomst til Fylkesveg 753 via privat veg. Det er fremlagt erklæring om veirett over gnr/bnr 

67/1 og det er fremlagt dom for veirett over gnr/bnr 66/1. Før eventuell fradeling må det også fremlegges 

erklæring om veirett over 66/2. 

Statens vegvesen har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv. 753 i vedtak av 28.04.2015. Det er 

usikkert om denne tillatelsen dekker bygging av to boliger på eiendommen. Dette må avklares før eventuell 

deling.   

 

Vann og avløp: 

Eiendommene skal tilkobles kommunalt vann og privat avløp. Vanntilkobling er ikke omsøkt. Det er søkt om 

utslippstillatelse for minirenseanlegg. Det er fremlagt erklæring om rett til å legge ledninger over, og ha 

renseanlegg stående på, gnr/bnr 66/2. Det opplyses i søknaden at renseanlegget vil bli dimensjonert for gnr/bnr 

66/10 i tillegg til de to tomtene. 

 

Uttalelse fra VA-ansvarlig, Skaun kommune: 

Kommunalt avløp: 

For 66/9 eksisterer det ikke kommunalt avløp i området, men i hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø er 

det foreslått et prosjekt som vil berøre eiendommen. Hvis fradeling tillates og utslippstillatelse gis, vil det bli 

satt krav om at anlegget skal kobles til kommunalt avløp den dagen kommunalt avløp er i nærheten, selv om 

anlegget fremdeles har gyldig utslippstillatelse og er yngre enn 10 år.  

 

Vannmiljø: 

Forskrift om rammer for vannforvaltning (heretter kalt vannforskriften») trådte i kraft 1. januar 2007 og 

innførte EUs vannrammedirektiv i norsk forvaltning. Vannforskriften er en økologiforskrift og stiller tydelige 

og nye krav, herunder at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen utløpet av 

planperioden. Det ble deretter innført en regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag, for 2016-

2021, som skal gi en enkel og oversiktlig fremstilling av hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet og 

vannressursene i vannregionen, slik at man oppfyller målene i vannforskriften. Alle berørte myndigheter er 

forpliktet til å følge opp ved å legge planen til grunn for sin planlegging og virksomhet. Regional 

vannforvaltningsplan for Trøndelag ble behandlet i PMU 02.06.2015 som sak nummer 48/15. 

I henhold til arbeidet med vannforskriften i kommunen, jobber vi mot at langsiktig mål at økologisk tilstand i 

vannforekomstene i Skaun Kommune skal være god eller bedre innen 2021. Utslippet fra avløpsanlegget som 

er omsøkt vil slik jeg ser det gå til Vennabekken via en annen bekk. Vennabekken har økologisk tilstand 

moderat, og det må derfor utføres tiltak for å bedre den økologiske tilstanden. Det er derfor ikke ønskelig med 

økt utslipp til bekk. 

 

Jordvern/landbruksinteresser: 

Omsøkt eiendom ligger tett inntil fulldyrka jord og dette kan potensielt medføre konflikt og restriksjoner for 

landbruket. Eiendommen ligger også inntil eksisterende boligbebyggelse. Dette kan imidlertid tillegges lite vekt 

i denne saken, da omsøkt område ligger som en buffer mellom boliger og landbruket. 

Det er uheldig at de omsøkte boligeiendommene skal ha felles adkomst med gnr/bnr 66/2 og at adkomstvegen 

går tett forbi gårdstunet. Den delen av landbruksvegen som de ønsker å flytte for å gi plass til boliger er plassert 

på dyrka jord. Videre er vegen foreslått lagt tett inntil omsøkt eiendom på to sider. Dette vurderes som 

utfordrende med tanke på støy, støv, lukt og trafikksikkerhetshensyn.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Om landbruk og bygdeutvikling uttaler Fylkesmannen at jfr. plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd så er 
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jordvernet blant de hensyn som skal tillegges særlig vekt når konsekvensene av en dispensasjon skal vurderes. 

De viser i tillegg til Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi av 08.12.15 der et enstemmig Storting 

ga jordvernet en kraftig innskjerping. I tillegg var en enstemmig næringskomite i sin innstilling til Stortinget 

tydelig på at jordvernet særlig må praktiseres strengere når det gjelder formål som bolig, næring og fritid.  

Isolert sett er forbruket av dyrket jord i dette tilfellet svært beskjedent. Etter Fylkesmannens vurdering kan det 

imidlertid være i strid med jordvernet å åpne for boligbebyggelse inntil jordbruksarealer som er i drift. Dette 

med tanke på de konfliktene som kan oppstå mellom eierne av boligeiendommer i områder som preges av 

jordbruksdrift – og som igjen kan føre til krav om restriksjoner på jordbruksdriften. 

Om miljøvern uttaler Fylkesmannen at for å oppnå en effektiv utnytting av arealene, bør omdisponering av 

areal i dette området underlegges enn helhetlig vurdering gjennom den pågående planprosessen for områdeplan 

Venn. Klima- og miljøavdelingen vil av hensyn til igangsatt prosess med områdeplan for Venn, samt økologisk 

tilstand i vannforekomsten, anbefale kommunen å avslå dispensasjon som omsøkt. 

Fylkesmannen konkluderer med at de med bakgrunn i jordvern vil fraråde at det gis dispensasjon som omsøkt. 

De ber om å få tilsendt kommunens vedtak og vil vurdere å påklage et eventuelt positivt dispensasjonsvedtak.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

På bakgrunn av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og av hensyn til 

trafikksikkerhet er Statens vegvesen skeptisk til å tillate fradelinger fra LNFR-formål til bolig i dette området. 

Avstanden fra de aktuelle boligtomtene til Venn oppvekstsenter (1.-7. klasse) er 1,3 km skoleveg. Statens 

vegvesen ser at det ikke er etablert noe trafikksikkert tilbud på det som vil være skoleveg for disse boligene. 

Vegen fram til skolen har ikke eget gang- og sykkeltilbud, gatelys og fartsgrense er 50 km/t. I vektingen av 

hensyn i dispensasjonssøknaden bør trafikksikkerhetshensyn for myke trafikanter og særlig skoleveg vektes 

tungt. Statens vegvesen fraråder å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og foreslår at det heller 

henvises til boligetablering på tomter i områder som er avsatt til boligformål. Dersom kommunen allikevel 

velger å gi dispensasjon, ber de om at det vurderes tiltak for å oppnå trygg skoleveg. Det må også søkes til 

Statens vegvesen om avkjørselstillatelse for de to nye eiendommene.  

 

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 område som vil være i strid med de landbruks-, natur- 

og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til boligformål i et landbruksområde vil 

vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak landbruksformålet. Dette hindrer ikke i seg selv at det 

kan gis dispensasjon. Det er bare der hvor hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig 

tilsidesatt at vilkåret ikke er oppfylt. Dispensasjonen innebærer ikke omdisponering av dyrkbar jord og 

boligeiendommene vil ligge nært inntil eksisterende boligområde. Rådmannen vurderer ikke at hensynet bak 

LNF vil bli tilsidesatt på en vesentlig måte.  

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må 

være større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Kommuneplanens arealdel er blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor ikke være en 

kurant sak å fravike denne. Av bosettingshensyn er det uttrykt et politisk ønske om noe spredt boligbebyggelse 

sør i kommunen. Dette hensynet tillegges ikke vekt i denne saken av flere grunner. Eiendommen ligger i 

nærheten av Venn sentrum, der kommunen har en pågående planprosess. Den ligger også helt i nærheten av 

areal som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig boligbygging. Det er derfor grunn til å vurdere om det ikke 

allerede er avsatt nok areal til boliger i området. 

Nærheten til større boligområde og flere fradelte tomter forsterker behovet for en helhetlig vurdering av 

området i plan. En overordnet plan vil kunne ivareta hensynet til jordvern, infrastruktur som VVA, sykkelstier 

og ulike miljøhensyn på en bedre måte dersom området ikke allerede har blitt utsatt for en bit for bit-utbygging.  

Eiendommen ligger 1,3 km fra Venn oppvekstsenter. Rådmannen er derfor enig i Statens vegvesen sin 

vurdering om at trafikksikkerhetshensyn for myke trafikanter, og særlig skoleveg, vektes tungt i 
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dispensasjonsvurderingen. 

Eiendommen er opprinnelig en fradeling av det gamle gårdstunet, fra den omkringliggende landbrukseiendom. 

De gamle SEFRAK-registrerte bygningene som sto der er imidlertid revet. Eiendommen består av jorddekt 

fastmark og er ikke egnet til å drives. 

Etablering av en boligeiendom i et område som preges av jordbruk vil medføre en sammenblanding av bolig- 

og landbruksinteresser, som potensielt kan føre til konflikter og restriksjoner på drifta. Dette hensynet gjør seg 

her gjeldende med tyngde da eiendommen ligger tett inntil fulldyrka jord. Omsøkt areal fungerer som en buffer 

mellom de eksisterende boliger og den fulldyrka jorda, noe som vil forsvinne dersom også denne eiendommen 

bebygges. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter Rådmannens vurdering er ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon oppfylt. Ulempene knyttet til å tillate 

bygging av to nye boliger tett inntil dyrkamark er klart større enn fordelene boligbygging medfører for søker. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 

 

 
 
 


