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SAKEN GJELDER: 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 

BOLIGTOMT EIENDOMMEN GNR/BNR 77/3 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1. Avslaget begrunnes 

med at boligens plassering tett inntil dyrka jord, i et område med rekkefølgekrav for gang- og 

sykkelvei, medfører flere ulemper for samfunnet enn hva som kan forsvares ut i fra fordelene 

for beboerne. 

 

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. 
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SAKSFRAMLEGG: 



 

Grimstad og Tønsager AS søker på vegne av Torstein Tande og Anne Melby Tande om 

dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål 

på eiendommen gnr/bnr 77/3. 

 

Tiltaket 

Den omsøkte tomta er på 785 m² og er søkt fradelt fra landbrukseiendommen «Melalykkja» 

gnr/bnr 77/3. Tomta ligger på grensen mellom gnr/bnr 77/3 og 77/1, og det er avtalt et mindre 

makeskifte med eier av 77/1 for å få dette til. Det er opplyst at gården skal overdras til neste 

generasjon, og at avtroppende generasjon på denne bakgrunn ønsker å fradele ei tomt for bolig 

til seg. Boligen vil være en praktisk og tidsmessig bolig på ett plan. Ifølge søknaden er tomta 

plassert på et område der det er fjell i dagen og som ikke er dyrkbart.  

 

Historikk 

Torstein og Anne Melby Tande søkte også om fradeling tidligere i år, da med en annen 

tomteplassering. I forrige søknad var tomta plassert nærmere gårdstunet, med adkomst 

gjennom tunet. Søknaden ble avslått i Plan- og miljøutvalget i sak nr. 14/17 den 28.03.2017. 

Avslaget var begrunnet i at landbrukshensynet ble vesentlig tilsidesatt. Søknaden innebar 

omdisponering av dyrka jord, noe som er i strid med jordvernet og omdisponeringsforbundet i 

jordloven. Denne eiendommen hadde fått dyrket mark på 3 kanter, i tillegg til gårdstunet på 

nordsiden. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

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

oppgitt følgende begrunnelse: 

«Ettersom fradelinga ikke legger noen hindringer for eventuelt friluftsliv i området, og dessuten 

ikke omfatter dyrka eller dyrkbar mark, i tillegg til at den vil gjøre det mulig å bygge en 

tidsmessig bolig med livsløpsstandard, mener vi det er en overvekt av gode grunner for å kunne 

gi slik dispensasjon.» 

 

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 nødvendige 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 ligger også innenfor område som i delplan Jåren/Råbygda er omfattet av 

rekkefølgebestemmelser i § 14.2 i Kommuneplanens arealdel: 

Rekkefølgebestemmelser 

Før tillatelse til tiltak kan gis på nye boliger i områder i planen, må gang- og sykkelveg 
mellom Fokset og Nordlandet være planlagt og sikret. 

 

Rekkefølgekravet ble ved en feil ikke problematisert ved forrige søknadsbehandling på 

eiendommen, og heller ikke i høringsbrev til sektormyndighetene.  

 

Faremomenter 

Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og skred. Til kommunens kunnskap er 

det ikke kvikkleire i nærheten.  

 

Natur og miljø, biologisk mangfold 

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 med positivt 

vedtak av søknaden. 

 

Kulturminner 

Etter kommunens kunnskap vil ikke søknaden innebære tiltak som kan gå ut over kulturminner. 

 

Infrastruktur 

Vei: 

Den nye eiendommen er planlagt å dele avkjørsel med teig av gnr/bnr 77/1. De skal ha felles vei 

fra fylkesvegen og til omsøkt tomt sitt nordøstre hjørne. Ved eventuell fradeling må det 

tinglyses vegrett over 77/1. 

Det må også søkes Statens vegvesen om utvidet bruk av avkjørsel fra Fylkesveg 754. 

 

Vann og avløp: 



Det er kommunal vannforsyning i området som tomta kan koble seg på. Det er ikke kommunalt 

avløp i området. I søknaden er det nevnt at de kan tenke seg å benytte infiltrasjonsanlegg eller 

minirenseanlegg. 

Et avløpsanlegg på tomta vil ha avrenning til Mora, som er den eneste vannforekomsten i 

Børsavassdraget med tilstrekkelig god miljøtilstand pr. i dag. For å beholde denne kvaliteten er 

det ikke ønskelig med mer spredt avløp. 

Uttalelse fra VA-ansvarlig, Skaun kommune: 

For 77/3 eksisterer det ikke kommunalt avløp i området, det er heller ikke planlagt en utvidelse 

i dette området. Eneste avløpsmulighet vil bli spredt avløp. 

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 et langsiktig mål om at 

økologisk tilstand i vannforekomstene i Skaun kommune skal være god eller bedre innen 2021. 

I denne sammenheng har vi fått utført en tiltaksanalyse for vassdragene i Skaun kommune. Her 

ble det tatt prøver i vannforekomst Mora, og denne vannforekomsten er den eneste 

vannforekomsten i Børsavassdraget hvor det ikke er risiko for at miljømålet ikke skal oppnås 

innen 2021. Anbefaler derfor ikke at denne vannforekomsten blir brukt som resipient for et 

minirenseanlegg. Fraråder derfor fradelingen. 

 

Jordvern/landbruksinteresser 

Lokal landbruksmyndighet har ingen innvendinger til fradelingen. Det tas kun beslag på ei smal 

stripe med dyrka mark, og denne fungerer mest som kjøreareal i dag. Det uttales at plasseringen 

er en bedre løsning enn ved søknad innsendt tidligere i år. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttaler at tomta er flyttet fra søknad tidligere i år, og at 

forbruket av dyrket jord vil bli vesentlig mindre med ny tomteplassering. De har forståelse for 

at avtroppende generasjon ønsker bolig på landbrukseiendommen. Likevel finner de grunn til å 

frarå at det fradeles tomt slik det nå er søkt om. Selv om plassering av ny tomt ikke innebærer 

at det må omdisponeres mye jordbruksareal, vil tomta få grense inntil jordbruksareal som er i 

drift. De finner dette uheldig med tanke på drift- og miljømessige ulemper som på sikt må 



påregnes ved en slik plassering av en bolig i jordbrukslandskap. Fylkesmannen ser ikke at ny 

søknad skiller seg tilstrekkelig fra tidligere søknad. De fraråder at det gis dispensasjon, og vil 

vurdere å påklage et positivt dispensasjonsvedtak. 

 

Høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

Fylkeskommunen påpeker at det er uheldig dersom kommunen åpner for utbygging som ikke er 

vurdert i overordnet plan, og mener at ny bebyggelse bør plasseres i områder avsatt til formålet. 

Fylkeskommunen viser til nye planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, 

der det er viktig å se utbygging av nye boliger i sammenheng med infrastruktur. 

Fylkeskommunen påpeker også at det ikke er kommunalt avløp i området, og et avløpsanlegg 

på tomta vil ha avrenning til Mora, som er den eneste vannforekomsten i Børsavassdraget med 

tilstrekkelig god miljøtilstand pr. i dag. Fylkeskommunen er som vannregionmyndighet 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 fraråder omsøkte fradeling.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen er kritisk til at det gis dispensasjoner fra LNFR-formål til boligformål. De 

begrunner dette med at det er uheldig fordi det bidrar til at det legges til rette for bosetting som 

hovedsakelig blir bilbasert. I tillegg er lokaliseringen uheldig da boligen vil bli liggende relativt 

langt unna service-tilbud, fritidstilbud, skole og handel, og at det ikke finnes trafikksikre tilbud 

for gående og syklende. Dersom kommunen likevel gir dispensasjon, må det søkes til Statens 

vegvesen om utvidet bruk av avkjørsel. Søker må også vurdere om det samtidig er behov for å 

søke dispensasjon fra byggegrensa til fylkesveg 754, dersom boligbebyggelsen eller andre større 

tiltak blir liggende nærmere midten av vegen enn 50 meter.  

 

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 område som vil være i strid med de 

landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til 

boligformål i LNF vil vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak 

landbruksformålet. Dette hindrer likevel 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. Det er lite dyrket mark som blir berørt av tiltaket, og en eventuell 

fradeling vil mest trolig ikke medføre økte driftsmessige ulemper for landbruket i området. 

Rådmannen vurderer det derfor slik at hensynet bak LNF-formålet ikke blir tilsidesatt i en slik 

grad at det kan anses som vesentlig. 



Hensynet bak rekkefølgekravet for gang- og sykkelveg i delplan Jåren/Råbygda er 

trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det er ikke servicetilbud, handel eller lignende i 

nærheten, og ved en økning i antall boliger vil man måtte påregne økt biltrafikk. Det finnes ikke 

trafikksikre tilbud for gående og syklende per i dag, og en gang- og sykkelveg vil gi et godt og 

trafikksikkert tilbud for myke trafikanter på veg til og fra skole med mer. Hensynet bak 

rekkefølgekravet vil bli vesentlig tilsidesatt ved en innvilget dispensasjon. 

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 har 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 politisk 

ønske om noe spredt boligbebyggelse sør i kommunen. Området er preget av aktivt landbruk, 

men det ligger også flere boligeiendommer i umiddelbar nærhet.  

Boligen for det avtroppende kårfolket er ikke en tradisjonell kårbolig som er nødvendig ut i fra 

drifta, men en bolig for dem å bli gamle i. Rådmannen vurderer plasseringen av boligen til å 

være lite hensiktsmessig. Selv om boligen plasseres lenger fra gårdstunet enn ved tidligere 

søknad, så vil den fortsatt ligge nære tunet og nære drifta. Etablering av en boligeiendom i et 

område som preges av jordbruk vil medføre en sammenblanding av bolig- og 

landbruksinteresser. Det vil potensielt kunne oppstå konflikt mellom disse interessene, for 

eksempel knyttet til lukt og støy- og støvproblematikk. Eiendommen blir ved en fradeling fritt 

omsettelig, og ulemper må vurderes ut ifra et lenger tidsrom og uavhengig av hvem som er 

eiere. Eventuelle konflikter kan føre til restriksjoner på drifta, noe som ikke er ønskelig. 

Omsøkt eiendom er planlagt å dele avkjørsel med teig av gnr/bnr 77/1. Avkjøringen brukes for 

å få tilgang med landbruksmaskiner til den produktive landbruksjorda på teigen av gnr/bnr 77/1. 

Kjøring med store maskiner og kjøretøy utgjør en risiko for myke trafikanter og det er derfor 

uheldig å etablere bolig som får adkomst via en landbruksveg.  

Det skal heller ikke være enkelt å fravike fra rekkefølgekravet for gang- og sykkelveg i delplan 

Jåren/Råbygda. Hensynet til likebehandling og forutsigbarhet blir viktig her. Spredt bebyggelse 

bør ikke favoriseres foran de som velger å legge til rette for boligbebyggelse gjennom å 

regulere. Som eksempel kan Hegglia boligfelt nevnes. Hegglia ligger i nærheten til omsøkt 

eiendom, og reguleringsprosess for boligutbygging ble her påstartet i 2013. Reguleringen har nå 

stoppet opp litt på grunn av rekkefølgekrav for gang- og sykkelveg. Dispensasjon for spredt 

boligbygging bør ikke tillates i et område med rekkefølgekrav, da dette på sikt vil uthule hensyn 

som reguleringsplanen er ment til å sikre. 

Eiendommen ligger dessuten nært elva Mora, som er den eneste vannforekomsten i 

Børsavassdraget med tilstrekkelig god miljøstandard i dag. Et økt utslipp med avrenning hit vil 

være svært uheldig. 

 

Rådmannens vurdering  



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

med å tillate en ny bolig så tett på landbruket, i et område med rekkefølgekrav for gang- og 

sykkelveg, veier tyngre enn fordelene plasseringen av boligen vil få for beboerne.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 

 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Plan og miljøutvalget   
Møtedato: 28.11.2017 
Sak: 51/17  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 17/1912 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - FRADELING AV BOLIGTOMT EIENDOMMEN 
GNR/BNR 77/3 

 
Behandling: 

Øystein Wiggen, Sp fremmet på vegne av flertallsgruppen følgende forsalg: 
 

Dispensasjon innvilges i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19.  
Fordelene for samfunnet er klart større enn ulempene, og i tillegg vil planformålet ikke bli 
vesentlig tilsidesatt. 
Dette begrunnes med:  
- Tomta er plassert slik at landbrukshensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt 
- Liten eller ingen omdisponering av dyrket jord. 
- Egen avkjøring, uavhengig fra eksisterende tun 
- Ingen hindringer for evt. friluftsliv i området 
- Prinsippene i naturmangfoldloven vil ikke bli berørt 
- Ingen kjente kulturminner i området 
- Det er tenkt påkobling til kommunal vannressurs 
- Tiltaket vil være i tråd med kommunens politikk om å tilrettelegge for boliger også i 

desentraliserte deler av kommunen. 
- Rekkefølgekravet for gang- og sykkelvei blir ikke vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av en 

ny boenhet 
 
Dispensasjonen forutsetter følgende vilkår før tiltaket igangsettes: 
- Tinglyst veirett over 77/1 
- Skaun kommune skal godkjenne avløpsanlegget 



 
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. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Dispensasjon innvilges i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19.  
Fordelene for samfunnet er klart større enn ulempene, og i tillegg vil planformålet ikke bli 
vesentlig tilsidesatt. 
Dette begrunnes med:  
- Tomta er plassert slik at landbrukshensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt 
- Liten eller ingen omdisponering av dyrket jord. 
- Egen avkjøring, uavhengig fra eksisterende tun 
- Ingen hindringer for evt. friluftsliv i området 
- Prinsippene i naturmangfoldloven vil ikke bli berørt 
- Ingen kjente kulturminner i området 
- Det er tenkt påkobling til kommunal vannressurs 
- Tiltaket vil være i tråd med kommunens politikk om å tilrettelegge for boliger også i 

desentraliserte deler av kommunen. 
- Rekkefølgekravet for gang- og sykkelvei blir ikke vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av en 

ny boenhet 
 
Dispensasjonen forutsetter følgende vilkår før tiltaket igangsettes: 
- Tinglyst veirett over 77/1 
- Skaun kommune skal godkjenne avløpsanlegget 

 
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. 

 

Børsa 29.11.2017 
Rett utskrift: 
 
 
Randi Schrøder 
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