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Skaun kommune - vedtak i klagesak - gnr/bnr 7/1 - fradeling av parsell til 

boligformål 

 

Statsforvalteren endrer kommunens vedtak, og avslår søknaden om dispensasjon. Klagen er dermed 

tatt til følge. 

 

 

Det vises til oversendelse fra Kommunal- og distriktdepartementet av 11.05.2022, hvor 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal er oppnevnt som settestatsforvalter til å behandle klagesak fra 

Skaun kommune. 

 

Vi beklager lang saksbehandling i saken, det skyldes stor saksmengde.  

 

 

Saksgang 
Tiltakshaver Arne Ressem søkte den 16.08.2021 sammen med ansvarlig søker Stig Ressem om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt fra eiendommen Vigsdalsvegen 

114, gnr/bnr 7/1 i Skaun kommune.  

 

Kommunens plan og miljøutvalg innvilget søknaden i møte den 17.11.2021, sak 56/12. Man fant at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon fra arealformålet var oppfylt i saken.  

 

Statsforvalteren i Trøndelag påklaget vedtaket den 07.12.2021. Klagen var i hovedsak begrunnet i 

landbruksfaglige vurderinger av ulempene med en fritt omsettelig tomt i et landbruksområde som 

ville ha negative konsekvens for drift og mulig utvidelse av gårdsdriften.  

 

Stig Ressem kom med sine kommentarer til klagen i brev til kommunen den 01.01.2022. Det ble her 

argumentert for at det for mange gårder er avgjørende å omgjøre til næringsformål som tillegg eller 

istedenfor tradisjonell gårdsdrift, og at saken ikke skiller seg fra andre tilfeller. I tillegg er det vist til at 

arvetvist etter endring av arveloven gjør at man nå ønsker å fradele dette arealet og skille ut til egen 

enhet.  
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I møtet i plan og miljøutvalget den 26.01.2022, sak nr. 7/22 vedtok Skaun kommune å ikke ta klagen 

fra Statsforvalteren i Trøndelag til følge. Man mente at det i denne spesielle saken også var åpning 

for å ta hensyn til privatrettslige og personlige grunner i dispensasjonsvurderingen.  

 

De oversendte dermed saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse, se plan og bygningsloven 

(pbl) § 1-9.  

 

 

Statsforvalteren sin rolle 

Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og vilkårene for å behandle dette som en klagesak 

er oppfylt. Statsforvalteren kan etter dette prøve alle sider ved saken, og dersom klagen blir tatt til 

følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes tilbake for ny behandling i kommunen. 

 

 

Planer og lovregler som ligger til grunn for vedtaket 

Kommunens arealplan er juridisk bindende, jf. pbl. §11-6. Dette innebærer at deling, jf. pbl. § 26-1, 

ikke må være i strid med gjeldende plan. 

 

Tiltaket er omtalt som fradeling av 1,4 mål til boligformål og næringsformål, og er planlagt utført i et 

område som er omfattet av arealdel av kommuneplan for Skaun kommune, vedtatt av Skaun 

kommunestyre den 

11.12.2014. 

 

 
 

I planen er området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde, samt reindrift (LNFR). 

Det vil si at det ikke er tillat med annen bygge- og næringsvirksomhet enn det som har direkte 

tilknytning til stedbunden næring. Tiltaket er i strid med gjeldende arealformål, og er derfor avhengig 

av dispensasjon. 

 

 

Om dispensasjonsregelen 

Kommunen kan gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med hjemmel i pbl. § 19-2. I tilfelle 

må begge vilkårene i bestemmelsen være oppfylt: 

 



  Side: 3/5 

 

 

• «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 

vesentlig tilsidesatt.» 

 

• «Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.» 

 

Kommunale planer har blitt til etter en omfattende demokratisk prosess. Det skal derfor ikke være 

kurant å få innvilget dispensasjon. 

 

 

Statsforvalteren sin vurdering 

Statsforvalteren vurderer først om det første dispensasjonsvilkåret er oppfylt. 

 

Ved dispensasjon fra arealplaner må det ses hen til at disse som oftest har blitt til gjennom en 

omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ. I motsetning 

til de generelle reglene i plan- og bygningsloven, som skal fange opp mange ulike tilfeller, gjelder 

planer konkrete forhold, hvor kommunen har tatt uttrykkelig stilling til hvordan et område skal 

utnyttes. Det skal derfor ikke være kurant å dispensere fra en plan. 

 

Formålet med å legge et område ut som LNF-område i plan er å hindre en utbygging av området 

som vil være i strid med landbruks-, natur- og friluftsinteresser. I denne saken er det særlig 

landbruksinteressene som gjør seg gjeldende.  

 

Landbrukseiendommen gnr/bnr 7/1 består i dag av et areal på 230,8 dekar med 82,6 dekar fulldyrka 

jord, 102,6 dekar produktiv skog og 45,6 dekar bebygd areal. Eiendommen som nå søkes fradelt 

ligger mellom to driftsenheter, «Saltnestrø» gnr/bnr 7/1 og «Saltnessand» gnr/bnr 8/1.  

 

Eiendommen som søkes fradelt er i dag bebygd av en kårbolig og et næringsbygg som tiltakshaver 

benytter i sin næringsvirksomhet gjennom Ressem Maskinservice. Det omsøkte tiltaket berører ikke 

landbruksjord direkte, og fradelingen vil ikke medføre at det tas ut fulldyrket jord fra hovedbruket. 

Tilkomstvei vil heller ikke gå over fulldyrket jord, eller berøre dette i stor grad. Tiltaket vil slik sett 

medføre kun begrenset fragmentering av landbruksarealet.  

 

Statsforvalteren vurderer etter dette at en dispensasjon til omsøkte tiltak ikke vil medføre at 

hensynene bak LNFR-formålet blir vesentlig tilsidesatt. For å kunne dispensere må likevel begge 

dispensasjonsvilkåra være oppfylt. 

 

Det neste spørsmålet blir da om det andre dispensasjonsvilkåret er oppfylt. Spørsmålet blir om 

fordelene med fradelingen vil være klart større enn ulempene. 

 

De fordeler som søker har vist til i sin dispensasjonssøknad er i hovedsak at endring av odelsloven i 

2009 gjør at han har behov for å sikre sin bolig og sine næringsinteresser som nå er tilknyttet 

gnr/bnr 7/1, ved å få fradelt dette. Det er fra kommunen side lagt vekt på sosiale forhold, slektskap 

og arvetvist og andre personlige og privatrettslige grunner for sitt samtykke til dispensasjon i denne 

saken.  

 

Statsforvalteren har forståelse for at en endring i regelverk har fått slike konsekvenser for søker at 

man føler at det må gis en slik dispensasjon for å rette opp i disse forholdene. Det er imidlertid kun 

generelle areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en 
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dispensasjonsvurdering. Dette følger blant annet av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2014/3266. 

Selv om en innvilget dispensasjon gir klare fordeler for søker, er ikke personlige fordeler som 

hovedregel relevant i en dispensasjonsvurdering etter plan- og bygningsloven. Det er derfor de 

objektive fordelene og ulempene med en fradeling som må veies i slike saker.  

 

Ulempene ved en dispensasjon er for det første knyttet til at en fradeling til bolig- og næringsformål i 

et landbruksområde vil innebære en fragmentering av landbruksarealet, og vil dermed kunne være 

uheldig med tanke på fremtidig drift. Videre vil en fradeling medføre en sammenblanding av bolig, 

næring og landbruksinteresser, og det vil potensielt kunne oppstå konflikt mellom disse interessene, 

for 

eksempel knyttet til støy, lukt mv. Dette vil kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper for 

landbruksdriften. 

 

I kommunaldirektørens innstilling i saken uttales følgende: 

«Selv om dagens eier av den nye eiendommen har tilknytning til gården, blir eiendommen ved fradeling 

fritt omsettelig og man må derfor se på konsekvensene ut ifra en lang tidshorisont og uavhengig av hvem 

som er eiere. Det er ikke ønskelig å sette skranker for videre utvikling av gården i fremtiden. Arealene rundt 

tunet er viktig reserve for landbrukseiendommen ved eventuell fremtidig utvidelse, og fradelingen vil 

innebære at landbrukseiendommen ikke lenger har noe utvidelsesareal uten å komme i konflikt med dyrka 

mark. Det er viktig å bidra til å styrke næringsaktørene i kommunen. Det er mangel på egnet næringsareal 

i kommunen, og Ressem Maskinservice har holdt til her i 30 år. Næringsareal bør imidlertid sikres gjennom 

arealplan. Man vil da vurdere arealets egnethet gjennom en grundig og helhetlig prosess, og samlet kunne 

se på de konsekvensene arealdisponeringen medfører for blant annet landbruket og infrastruktur.» 

Statsforvalteren slutter seg til disse vurderingene.  

 

Vi vurderer at fradeling av en fritt omsettelig bolig- og næringseiendom tett inntil tunet og med 

dyrka mark på to kanter kan gi uheldige konsekvenser for landbruket. Statsforvalteren kan etter en 

totalvurdering ikke se at det i denne saken finnes klart større fordeler enn ulemper ved 

dispensasjonen. Det andre dispensasjonsvilkåret er dermed ikke oppfylt. 

 

Klagen har ført fram. 

 

 

Statsforvalterens vedtak: 
Statsforvalteren endrer kommunens vedtak i sak nr. 56/21 og avslår dispensasjonssøknaden. 

 

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Susanne Fostvedt (e.f.) 

fagleiar 

  

 

Therese Småland 

seniorrådgivar 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Stig Arne Ressem Vigdalsvegen 114 7350 BUVIKA 

Arne Margido Ressem Vigdalsvegen 114 7350 BUVIKA 

 

 

 

 


