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SAKEN GJELDER: 
SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING AV 
FRITIDSEIENDOM/HYTTE EIENDOMMEN GNR/BNR 87/14 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. En innvilgelse av en slik søknad vil 
få uheldige presedensvirkninger da bestemmelsene har blitt håndhevet strengt i området tidligere. 
 
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. Dispensasjonssøknad 
2. Foreløpig svar 18.12.2017 
3. Ettersending 15.02.2018 
4. Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen 25.04.2017 
5. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
6. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
7. Høring Statens Vegvesen 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Advokat Per Refseth søker på vegne av Tove og Viviann Rognrust om dispensasjon fra 
LNF-område og bestemmelsen om at det ikke er tillatt å bygge eller fradele tomt nærmere enn 50 
meter fra strandlinjen. 
 
Historikk 
Skaun kommune vedtok 21.06.2016 ny reguleringsplan for Hegglia steinbrudd, saksnr. 40/16. 
Denne planen innebærer at steinbruddet blir utvidet. Eierne av eiendommen gnr/bnr 86/9 
påklaget planvedtaket, kommunen fastholdt vedtaket etter å ha vurdert klagen. Klagen ble så 
oversendt til Fylkesmannen hvor det ble konkludert med at klagers krav ikke ble gitt medhold. 
 
 
Tiltaket 
Hytta ligger i dag på eiendommen gnr/bnr 86/9, ca. 100 meter fra Hegglia steinbrudd. Det er 
ønskelig å etablere en ny hytte på eiendommen gnr/bnr 87/14 hvor søkernes naust per i dag står. 



 
Kart som viser området, pilene peker på henholdsvis hytta og naustet.  
 
 
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 utvidelsen av steinbruddet medfører at 
bruksverdien av deres fritidseiendom på gnr/bnr 86/9 blir/er betydelig redusert. De skriver i 
søknaden at bygningsmessig vil endringen på gnr/bnr 87/14 være begrenset og at allmenhetens 
mulighet til å benytte området vil være uforandret. 
 
 
Planavklaring 
Eiendommen omfattes 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 omfattes også av § 14.1.2 hvor det fremgår:  
 



Det er ikke tillat å bygge eller fradele tomt for fritidsboliger hvor tomtens eiendomsgrense ligger 
nærmere enn 50 m fra strandlinjen. 
 
Nærhet til regulert hyttefelt:  
Omsøkt eiendom ligger et par hundre meter vest for hyttefeltet Litjslemsjøen. 
 
Faremomenter 
Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Kvikkleire og skred er lite aktuelt. 
 
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.  
 
Friluftsliv  
Området er ofte brukt til friluftsliv. 
 
Infrastruktur 
Vei 
Det er ikke søkt om dispensasjon for å bygge vei og det er ikke vedlagt et kart som viser hvor denne 
veien er planlagt. 
 
Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
Fylkeskommunen skriver i høringsuttalelsen at privatiseringseffekten av en fritidsbolig er 
betraktelig større enn for et naust med tanke på allmennhetens ferdsel i området. Det faglige rådet 
fylkeskommunen kommer med er at kommunen ikke innvilger dispensasjon som omsøkt, men at 
kommune og søker eventuelt prøver å finne en annen plassering som bedre ivaretar hensynet til 
strandsonevernet.  
 
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
Fylkesmannen i Trøndelag har ingen merknader til saken.  
 
Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til saken.  
 
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 området som vil være i strid med de 
landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Ettersom det er snakk om å etablere 
en ny hytte i et område hvor det ikke er noen hytte per dags dato, vil disse hensynene gjøre seg 
gjeldende.  
 
Bakgrunnen for forbudet mot bygging nærmere enn 50 meter fra strandlinjen er et ønske om å 
holde den nære strandsonen fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i 
hensynet til allmennhetens interesser, spesielt ferdsels- og friluftsinteressene, og også 
landskapshensyn og verneinteresser.  
 
I søknaden vises det til klagebehandlingen av Fylkesmannen av 25.04.2017 hvor de skrev:  
 



«Fylkesmannen bemerker for øvrig at det ikke er utenkelig at hytten på 86/9 kan bli påført ulemper fra 
steinbruddet som må få vekt i en eventuell søknad om dispensasjon til en erstatningshytte på eller nær ved 
87/14.» 

 
Kommunen har forståelse for at utvidelsen av steinbruddet har fått uheldige konsekvenser for 
søker og dette skal bli ilagt vekt i en dispensasjonssøknad. Kommunen ba i foreløpig svar av 
18.12.2017, om at søker valgte en annen plassering av en ny hytte da den omsøkte plassering var 
for nære strandsonen. Tilbakemeldingen var at søker ønsket å fremme søknaden slik den forelå. 
Kommunen har dermed forsøkt å finne en løsning som bedre ivaretar strandsonen slik 
fylkeskommunen foreslår.  
 
I søknaden skrives det at den bygningsmessig endringen på gnr/bnr 87/14 vil være begrenset og at 
allmenhetens mulighet til å benytte området vil være uforandret. Når eiendommen går fra å kun 
inneholde et naust, til å få en nybygd hytte i tillegg, er dette etter kommunens vurdering en 
betydelig bygningsmessig endring. Det skrives i søknaden at en ny hytte ikke skal bygges nærmere 
vannet enn dagens naust, naustet ligger på det nærmeste ca. 5 meter fra vannkanten og 
eiendommen gnr/bnr 87/14 ligger på det nærmeste 1 meter fra strandlinjen. En ny hytte så nære 
strandsonen vil privatisere området betraktelig og begrense allmenhetens tilgang. Nye hytter blir 
som regel hyppigere brukt enn gamle, og nye hytter oppleves derfor ofte mer privatiserende enn 
gamle. Det skrives videre i søknaden at det er en etablert praksis for en viss bebyggelse ned mot 
vannet i området og viser til gnr/bnr 87/11 og 87/12. Disse eiendommene ble fradelt ved 
skylddeling i 1966, dette argument kan dermed ikke brukes for å få dispensasjon for å bygge en 
hytte så nære vannet i 2018. Praksis har endret seg på dette området siden 1966.  
 
I klagebehandlingen av Fylkesmannen av 25.04.2017 ble det skrevet:  
 

«Den kan bl.a. pekes på at 86/9 ligger merkbart nærmere steinbruddet enn noen annen bebyggelse. Dette 
kan kanskje gjøre at man ikke behøver å vektlegge presedensvirkning mot dispensasjon».  

 
Vanlig praksis i Skaun kommune er minimum 50 meter fra strandlinjen og dette er en praksis som 
har blitt strengt håndhevet i dette området den siste tiden. Dersom enkelte eiere får innvilget 
dispensasjon for å bygge en hytte nærmere strandsonen enn 50 meter og andre ikke, vil dette bli 
oppfattet som forskjellsbehandling. Etter kommunens vurdering vil derfor en innvilgelse av en slik 
dispensasjonssøknad gi en uheldig presedensvirkning.  
 
I søknaden skrives det at når det gjelder vei er dette avklart med eier av gnr/bnr 85/1. Det er ikke 
søkt om dispensasjon for å bygge vei og det er ikke vedlagt et kart som viser hvor denne veien er 
planlagt. Dersom det etableres en ny hytte med bilvei helt frem, må det påregnes at skogsveien med 
tiden oppgraderes. Dersom det legges opp til enkeltdispensasjoner for en spredt hyttebebyggelse 
vil naturen i området etter en tid kunne bli ødelagt av veibygging.  
 
Videre skrives det at det søkes om dispensasjon fra forbudet mot å bygge nærmere nabogrensen 
enn 4 meter. Nabo må signere på erklæring om avstand dersom det skal bygges nærmere enn 4 
meter.  
 
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.  
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at eierne får mulighet til å bygge en ny hytte som 
erstatter den gamle hytten som på grunn av nærhet til steinbruddet kan bli påført ulemper i form av 
støv og støy.  



 
 
Rådmannens vurdering:  
Etter Rådmannens vurdering blir hensynet til bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vesentlig 
tilsidesatt. En innvilgelse av en slik søknad vil få uheldige presedensvirkninger da bestemmelsene 
har blitt håndhevet strengt i området tidligere. Rådmannen mener søker burde fremme en søknad 
hvor omsøkt område ligger minimum 50 meter fra strandsonen.  
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 
 


