
Søknad om dispensasjon i LNF-område for 
gnr./bnr. 52/2 (1657 Skaun) 
Bakgrunn 
Fradeling av tomt og dispensasjon Arealplan for Skaun kommune sier at omkringliggende arealer er 

regulert som LNF-områder. For nyetablering av bolig i et område regulert til LNF, må det derfor 

foreligge en dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av bolig. Det søkes derfor om 

dispensasjon fra LNF bestemmelsen knyttet til gårds- og bruksnummer 52/2 i Skaun kommune (1657) 

med formål om fradeling av tomt til boligformål (se vedlagt kart for oversikt, situasjon og detaljer). 

Utredning 
Området det søkes dispensasjon for har et areal på ca. 1000m² og ligger i tilknytning til annen 

boligbebyggelse (gnr./bnr. 52/30 og 52/31). Området har tidligere vært benyttet som beite for 

ungdyr, men har ikke vært benyttet til dette eller andre landbruksformål de senere årene. Siden 

området ikke utnyttes til landbruksrettet aktivitet er vegetasjon i form av lauvskog og underskog 

dominerende, samtidig er arronderingen slik at det er lite sannsynlig å se for seg fremtidig 

landbruksproduksjon i området. Området anses heller ikke som egnet for skogproduksjon, og det er 

derfor ønskelig å utnytte dette til boligformål. 

Kjell Michael Mandal og Lise Karin Knutsen har fått avtale om kjøp av tomtearealet forutsatt at LNF 

dispensasjon blir innvilget. I tilknytning til boligen må det etableres veg, vann og avløp.  

Eksisterende veg til tilstøtende tomter vil være et utgangspunkt for adkomst, som krever søknad om 

vegrett til hjemmelshavere. I tillegg må eksisterende traktorvei i området (ca. 120m) opprustes til en 

standard som er forenelig med boligformål, for å sikre adkomst helt frem til tomten. Det søkes i 

tillegg om utvidet avkjøringstillatelse til fylkesveg 750 (Rekstadvegen) til Statens Vegvesen.   

Tilførselsledning for vann eksisterer i tilknytning til tilstøtende boliger. Hjemmelshavere sier at det er 

kapasitet på ledningen og villighet til å gjennomføre en påkobling til denne. Tilførselsledningen 

kommer fra hovedvannledningen til Malmsjøen Vannverk som ligger langs Rekstadvegen. 

Når det gjelder avløp så er det tre muligheter for å etablere dette:  

 Etablere eget minirenseanlegg, 

 I samarbeid med gnr./bnr. 52/30 og 52/31 utvide kapasitet og oppgradere eksisterende 

minirenseanlegg fra to til tre boliger. 

 Koble til kommunal ledning i område Venn. Dette krever imidlertid at lokalt prosjekt for 

tilknytning fra grenda til ledning på Venn realiseres. Samtaler med kommunen om dette er i 

startfasen. 

Avslutning 
Hjemmelshavere Sara og Jan Egil Rekstad søker med dette dispensasjon fra LNF-regulering i Skaun 

Kommune for gnr./bnr. 52/2. Hensikten med søknaden er å fradele tomt for salg til Kjell Michael 

Mandal og Lise Karin Knutsen som ønsker å benytte tomten til boligformål 
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