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Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 
boligtomt - Skaun 77/3 
 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. 
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Det er søkt om fradeling av boligtomt fra ovennevnte eiendom i forbindelse med 
generasjonsskifte. Det er også tidligere søkt om fradeling av tilsvarende tomt. 
Denne ble avslått av hensyn til landbruksinteressene. Tomta er nå flyttet, og vi 
ser at forbruket av dyrket jord vil bli vesentlig mindre med ny tomteplassering. 
Vi har forståelse for at avtroppende generasjon ønsker bolig på 
landbrukseiendommen. Vi finner likevel grunn til å frarå at det fradeles tomt slik 
det nå er søkt om. Selv om ny plassering av tomt ikke innebærer at det må 
omdisponeres mye jordbruksareal, vil tomta få grense inntil jordbruksareal som 
er i drift. Vi finner dette uheldig med tanke på drift- og miljømessige ulemper 
som på sikt må påregnes ved slik plassering av en bolig i jordbrukslandskap.  
 
Vi ber om å bli holdt orientert om videre behandling av saken, og vil vurdere å 
påklage et positivt dispensasjonsvedtak.  
 
Miljøvern 
Det søkes om dispensasjon for fradeling av boligtomt på eiendommen 77/3 fra 
kommuneplanens arealdel i et område avsatt til LNF. Fylkesmannen har tidligere 
gitt uttalelse til lignende sak i brev til Skaun kommune datert 27.02.2017.  
Fylkesmannen ser ikke at ny søknad skiller seg tilstrekkelig fra tidligere søknad. 
Skaun kommune vedtok i møte 28.03.2017, sak nr 14/17 å avslå søknad om 
dispensasjon.  
 
Fylkesmannen viser til merknader i brev dater 27.02.2017 og fraråder at det gis 
tillatelse til fradeling av omsøkt tomt.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen viser til det ovenfornevnte og fraråder omsøkte tiltak. 
Fylkesmannen ønsker å bli orientert om kommunens videre behandling av saken 
da Fylkesmannen som sektormyndighet vurderer å påklage vedtaket. 
 
Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune, som har følgende 
vurderinger i saken: 
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Det søkes om fradeling av boligtomt fra eiendommen 77/3. Omsøkte tomt ligger 
i et LNF-område og er således i strid med kommuneplanens arealdel. 
Selv om enkelttiltak vedrørende deling og bygging i LNF-områder ikke framstår 
som problematisk, er det den akkumulerte effekten av små tiltak som virker 
negativt. Fylkeskommunen påpeker at det er uheldig dersom kommunen åpner 
for utbygging som ikke er vurdert i overordnet plan, og mener ny bebyggelse bør 
plasseres i områder avsatt til formåler. Fylkeskommunen viser til nye 
planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, der det er viktig 
å se utbygging av nye boliger i sammenheng med infrastruktur. Omsøkte 
boligtomt ligger langt fra servicefunksjoner og skole, og det er ikke gang- og 
sykkelvei i området. 
 
Det er ikke kommunalt avløp i området. Et avløpsanlegg på tomta vil ha 
avrenning til Mora, som er den eneste vannforekomsten i 
Børsavassdraget med tilstrekkelig god miljøtilstand pr. i dag. 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. Ut fra 
overnevnte fraråder fylkeskommunen omsøkte fradeling. 
 
Når det gjelder utvidet bruk av avkjøring fra fylkesvegen, viser vi til Statens 
vegvesens vurderinger i saken. Vegvesenet er fylkeskommunens faginstans i 
saker som berører fylkesveger. 
 
 
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. 
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