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Tillatelse deling - fradeling av grunneiendom 

Eiendommen gnr/bnr 177/1 

  
Eiendommen:   gnr/bnr 177/1 
Byggested:   Meistadvegen 122, 7353 Børsa 
Areal:    1571,7 m² 
Hjemmelshaver/søker:  Kjetil Wiggen 
 
 
Etter delegert myndighet fra plan- og miljøutvalget, saksnr 135/19 er det fattet følgende 
vedtak: 
 
Vedtak 1 
Skaun kommune godkjenner ihht. plan- og bygningsloven fradeling av en parsell fra eiendommen 
gnr/bnr 177/1 til boligformål. Delingen er vist på kart datert 05.09.2018. 
Vilkår for tillatelse: 

1. Nødvendige rettigheter med hensyn til vei, vann og avløp skal sikres ved tinglysing når 
eiendommen har fått eget gårds- og bruksnummer. 

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 26-1 og 20-1 bokstav m. 
 
Vedtak 2 
Skaun kommune innvilger søknad om omdisponering og deling i hht. jordloven av 
landbrukseiendommen «Rydningen» gnr/bnr 177/1 for etablering av bolig. 
Vedtaket er fattet i medhold av jordloven §§ 9 og 12. 
 
Klage: 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker, se vedlagt skjema. 
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 
 
Andrea Stene 
Saksbehandler/jurist  

 



 

Direkte innvalg: 72 86 72 41 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 

 
Kopi til: Plan- og miljøutvalget  

Oppmålingsingeniør 
Kjell Arne Dragsten 
Ingrid Wiggen 

   
Vedlegg:  Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 
  Gebyrer og videre oppfølging 
  Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 
   
 



 

SAKSBEHANDLING OG BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Søknaden 
Søknad om fradeling av grunneiendom er mottatt 02.01.2019. Søknaden anses som komplett ved 
innvilgning av utslippstillatelse 04.07.2019. 
 
Det søkes fradeling av en parsell på 1571,7 m². Parsellen er i dag bebygd med våningshus, driftsbygning 
og stabbur. Bygningene er fra 1800-tallet og er alle SEFRAK-registrert. I tillegg til fradeling av dette 
tunområdet søkes det også om riving av eksisterende låve og oppføring av nytt hus til fast beboelse. 
Dette behandles i egen søknad.  
 
Godkjent kart 
Situasjonskart datert:    05.19.2018 
 
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 
Fradeling av eiendom til boligformål 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 

 
 
 
Fradeling 
Egnethetsvurdering: 
Etter plan- og bygningsloven § 26-1 kan ikke opprettelse av ny eiendom gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot loven, forskrift eller plan. Det kan heller ikke gjøres på en slik måte at 
det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering. Omsøkt 
eiendom vil få hensiktsmessig grense til omkringliggende eiendom, og tomta er egnet til plassering av 
ny bolig av normal størrelse og standard. Boligen vil få tilfredsstillende uteoppholdsareal og 
biloppstillingsplass.  
 
Natur og miljø: 
Det er ingen kjente arter eller naturtyper som vil bli negativt berørt av det omsøkte tiltaket, og tiltaket 
krever ikke nærmere vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 jf. § 7.  
 
Byggegrunn:  
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.  
 
Tilknytning til infrastruktur 
Ifølge plan- og bygningslovens §§ 27-1 til 27-4 kan eiendom bare deles dersom tomta er sikret 
nødvendige rettigheter til veg-, vann- og avløpstilknytninger som kommunen godtar som 
tilfredsstillende. I de tilfellene hvor private stikkledninger for vann- og avløpsledninger går over annen 
privat eiendom må det framlegges kopi av erklæringer med rett til å benytte disse, samt rett til å utføre 
drift- og vedlikeholdsarbeider før kommunen kan godkjenne fradelingen. 
 
Adkomst 
Adkomst via privat veg er sikret ved fremlagt erklæring datert 07.11.2018. Erklæringen kreves tinglyst 
når eiendommen får eget gårds- og bruksnummer. 
 
Vann 
Eiendommen skal tilknyttes kommunalt vann. Tillatelse til tilkobling er gitt 01.03.2019, 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. 
 
Avløp: 
Eiendommen skal ha privat avløp og utslippstillatelse etter forurensningsloven er gitt i eget vedtak i sak 



 

18/3388 den 04.07.2019.  
 
Konklusjon: Skaun kommune godkjenner søknad om fradeling av grunneiendom.  
 
 
Jordloven 
Etter jordloven § 12 må deling av eiendom som er eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk 
godkjennes av departementet. Denne myndigheten er blitt delegert til kommunene. Formålet med 
denne bestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og 
framtidige eiere. Delingen kan ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
I dette tilfellet går ikke noe dyrket jord tapt, og tunarealet egner seg heller ikke til oppdyrking. Delingen 
vil heller ikke medføre særlige driftsmessige ulemper for avgivereiendommen og vil mest trolig ikke ha 
noen merkbar negativ virkning på jordbruket i området.  
 
Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering innvilger Skaun kommune søknad om omdisponering og deling 
etter jordlovens bestemmelser §§ 9 og 12. 



 

GEBYRER OG VIDERE OPPFØLGING 

Gebyrer og avgifter 
Vi ber om at du betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) innen fristen.  Ved en eventuell klage må også 
gebyrer og avgifter betales. 

Videre saksgang  
Rekvisisjon av oppmålingsforretning ble levert samtidig med søknad om deling. Tidsfristen på 16 uker 
for gjennomføring av oppmålingsforretning starter imidlertid først når en søknad om deling eventuelt 
innvilges.  

Når det det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre 
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker. Dette med unntak for perioden 1. 
november til 1. april. I dette tidsrommet løper ikke tidsfristen for oppmålingsforretning.  

Bortfall av tillatelsen 
Tillatelse til tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m, faller bort dersom 
det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller 
dersom matrikkelføring vil være i strid med matrikkellova. Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-9. 

 

 
 

 

  

 



 

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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