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Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av 
enebolig med garasje - Siw og Audun Bårdvik - Skaun 111/4 

 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene. 
 
Landbruk  
Landbruksavdelingen har ut fra nasjonale og viktige regionale landbruksinteresser ingen 
merknader til saken. 
 
Klima og miljø 
Ingen merknader. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det aktuelle tiltaket ligger i et område som potensielt kan bli berørt av stormflo og 
havnivåstigning. I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges 
dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av naturforhold. Dersom bygningens plassering i forhold til sjø kan få 
betydning fra for eksempel stormflo må dette vurderes. I henhold til byggeteknisk forskrift 
TEK 17, stilles det ulike krav for henholdsvis naust og bolig/fritidsbolig. Dersom kommunen 
mener det foreligger sannsynlighet for at eiendommen ikke kan bebygges, er det 
tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at det kan motvirkes 
ved sikringstiltak. Hva som er tilstrekkelig sikkerhet må avgjøres ut i fra en konkret vurdering 
av eiendommen og hensikten med tiltaket.  
 
For oppdaterte tall på stormflo og havnivåstigning viser vi til ny veileder på havnivåstigning 
og stormflo utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi viser videre til 
veiledning til Teknisk forskrift (TEK 17), kapittel 7 hvor det redegjøres for betydningen av 
klimaendringer med nærmere bestemmelser i forhold til naturpåkjenninger. 
 
Det aktuelle området ligger under marin grense. Vi viser her til uttalelse fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 13.03.2018, og forutsetter at NVEs 
retningslinjer og anbefalinger legges til grunn i behandling av søknaden. 
 
  



Side 2 av 2 

 

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. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørnar Wiseth (e.f.) 
direktør 
Klima- og miljøavdelingen 

Thomas Aarskog 
Seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Vegard Wist – 74 16 80 81 
Samfunnssikkerhet: Kaja Kristensen – 73 19 91 69 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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