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Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tomt til eksisterende 
fritidsbolig og bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Overhalla 65/3 og 
65/1 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene:  
 
Landbruk 
Det søkes dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for å fradele tomt med 
eksisterende fritidsbolig, og om bruksendring fra fritidsbolig til bolighus på gnr/bnr 65/3 og 65/1, i 
Overhalla kommune. Tomta som søkes fradelt er registrert som bebygd i NIBIO/Kilden. Arealet 
grenser til fulldyrka mark i sør og vest, og til skog i nord og øst. På grunn av at tomta ligger så nært 
jordbruksareal har vi faglig råd om at kommunen vurderer eventuelle framtidige drifts- og 
miljømessige ulemper ved å opprette slike selvstendige enheter så nært dyrka mark. 
 
Klima og miljø 
Det søkes dispensasjon fra LNF-formål i kommunedelplan for Skogmo for fradeling av tomt til 
eksisterende fritidsbolig, samt søkes dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til bolighus. Saken 
ble først i 2006 omsøkt, men søknaden ble avslått og saken avsluttet.  
 
Fra tidligere av var det et gårdstun med minkdrift her, men etter nedleggingen av minkdriften ble 
bygningene ombygd/påbygd og brukt som hytte. Fylkesmannen viser til vår uttalelse av 06.06.2006 
da saken først ble sendt på høring. Vi uttalte oss her negativt til en fradeling av tomt til fritidsformål 
på bakgrunn av nærheten til et varig verna vassdrag, samt behovet for en tydelig og forutsigbar 
arealforvaltning i vassdragsbeltet til Namsenvassdraget. I tillegg påpekte vi at en tillatelse 
til/formalisering av ulovlig byggeaktivitet og tiltak gjennom et positivt vedtak til dispensasjonen som 
omsøkt vil gi uheldig presedensvirkning. Fylkesmannen tilrådet den gang at eventuelle ulovlige tiltak 
snarest tilbakeføres og at området bringes i orden iht. plan- og bygningsloven. Søknaden om 
fradeling av tomt ble som følge av dette avslått og saken avsluttet. Det ble for øvrig i vedtaket gitt 
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tillatelse til oppussing av huset og evt. et lite tilbygg som skulle klargjøres gjennom egen byggesak. 
Øvrige tiltak/byggverk som fra før ikke var godkjent skulle fjernes.  
 
Det opplyses i oversendelsesbrevet at det også har vært flere byggesaker etter saken var avsluttet i 
2006. Herunder er det godkjent påbygg og utslipp til tett tank, og slik sett er det blitt en akseptert 
bruk av «hytta» ved godkjenning av byggesaker. Fylkesmannen finner dette svært uheldig. Området 
har fremdeles status som LNF-formål med forbud mot andre tiltak/byggevirksomheter enn direkte 
tilknyttet stedbunden næring.  
 
Det søkes nå på nytt om fradeling av tomt til hytta, samt bruksendring fra hytte til bolig. Kommunen 
opplyser selv at det ikke er ønskelig med boliger langs Bjøra. Fylkesmannen påpeker at arealformålet 
ikke kan endres gjennom dispensasjonsbehandling, men at dette må skje igjennom en endring av 
kommunedelplanen. Eiendommen vil dermed fortsatt ha formålet LNF også etter fradeling og alle 
tiltak som ikke er i tråd med LNF-formålet må omsøkes.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er framkommet nye opplysninger som endrer situasjonen, og vår 
vurdering fra 2006 står fortsatt ved lag. Vi vil bakgrunn i ovennevnte sterkt tilrå at det ikke gis 
dispensasjon til omsøkte tiltak.  
 
Reindrift 
Ingen merknad. 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Sundet Tangen (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Anne Cathrine Flaten – 74 16 81 97 
Landbruk: Johanna Marie Lien – 73 19 92 70 
Reindrift: Ola Marius Amdal – 74 13 80 56 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 


