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Fylkesveg 6644 i Skaun kommune - Tilbakemelding på høring av søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Regulering av eiendommen 

gnr. 34 bnr. 37 - Snøfuglvegen 

Viser til deres brev av 16.06.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Statens vegvesen har i tidligere brev av 13.03.2017 uttalt seg om fradelingen og da med 

skepsis. Bruken av begrepet kårbolig var etter vår oppfatning noe kreativ og vi presiserte at 

stigningsforholdene gjorde det vanskelig med en avkjørsel i området. Vi ønsket derfor at man 

så på et større område under ett slik at helheten ble ivaretatt gjennom en områdeplan og 

deretter en detaljregulering. Dette ble i prinsippet understreket i vårt brev av 18.12.2018. 

Statens vegvesen står fortsatt på denne tilnærmingen til problemstillingen, men siden 

Trøndelag fylkeskommune har overtatt totalansvaret for alle fylkesveger vil vi vekte fylkes-

kommunens uttalelse høyt. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor 

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens 

vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt 

sektoransvar for vegtrafikk. 
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Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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