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Høring vedrørende søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel om bygging av bolig i LNF-

område gbnr 50/27 i Skaun kommune.  

 

Trøndelag fylkeskommune viser til dere oversendelse datert 11.1.2018. 

Det søkes om dispensasjon fra LNF-formåler i kommuneplanens arealdel for 

bygging av bolig på eiendommen 50/27.  

 

Adkomst til eiendommen er foreslått etablert over eiendommene gnr/bnr 50/30 

og 50/21. Terrenget er svært bratt og vil kreve store terrenginngrep både med 

tanke på bygging av adkomstvei og etablering av byggbar tomt.  Nødvendige 

tiltak, som oppfyllinger/skjæringer vil endrer landskapets karakter. Vi viser til 

Den europeiske landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1.mars 2004. Den 

innebærer at Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til landskapet i 

all planlegging. 

 

Det renner en bekk gjennom eiendommene 50/21 og 50/30. Som 

vannregionmyndighet er vi opptatt av å sikre at alt arbeid som berører vann 

ivaretar hensynet til opprettholdelse eller forbedring av miljøtilstanden, og at 

det ikke iverksettes tiltak eller inngrep som fører til forringelse. 

 

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk 

fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe 

mangelfullt, vurderer vi det til å være relativt liten risiko for at tiltaket vil 

komme i konflikt med slike. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. 

 

 

I umiddelbar nærhet til 50/27 er det i kommuneplanens arealdel avsatt et 

område til ny boligbebyggelse. Fylkeskommunen vil påpeke at Skaun kommune 

er gitt et stort handlingsrom i kommuneplanen når det gjelder utbygging av 

boliger. Fylkeskommunen vil påpeke at kommunen bør styre utbyggingen til 
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disse områdene for å hindre en undergraving av gjeldende planer og 

kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. 

 

 

Ut fra landskapshensyn fraråder Trøndelag fylkeskommune omsøkte tiltak. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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