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Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 
boligtomter - Skaun 34/2 - fylkesmannen fraråder 
Vi viser til Deres oversendelse datert 10.01.18, registrert inn i fylkesmannens arkiv 22.01.18. 
 
Fylkesmannen har som sektormyndighet vurdert ovennevnte sak og det foreligger følgende 
merknader fra fagavdelingene:  
 
Felles Landbruk og Klima og miljø 
Skaun kommune er en kommune i stor vekst og med tilsvarende press på arealene. Denne 
situasjonen gjør at det er viktig å være tro til overordnede planer i arealforvaltningen. Skaun 
kommune har relativt nylig, i 2016, stadfestet kommuneplanens arealdel med flere nye store 
framtidige utbyggingsområder både til bolig- og næringsformål. Kun få meter fra de omsøkte 
tomtene ligger det reguleringsplaner med ubebygde tomter, og ikke minst har den nye 
arealdelen avklart store arealer for framtidig boligbygging nært det omsøkte området. 
Åsbygdvegen er en naturlig avgrensing mellom bolig- og LNFR-formål i dette området, jf. 
også de vedtatte plangrepene.  
 
Ut fra behovet for langsiktighet, styring og forutsigbarhet i arealforvaltningen, vil det være 
svært uheldig å åpne opp for dispensasjon i LNFR-områder når formålsgrenser nylig er 
trukket i overordnet plan. Dette ikke minst når det er dyrka jord som ønskes omdisponert, 
området ligger relativt sentrumsnært, når det finnes tilgjengelige tomter avklart gjennom 
reguleringsarbeid og store områder for framtidig boligbygging er avsatt i arealdelen.  
 
Vi viser i den sammenheng til Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP) kapittel 4. Omsøkte fradeling er etter vår vurdering i strid 
med disse retningslinjene.   
 
Landbruk   
Foreliggende søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel 
innebærer fradeling av to boligtomter, hver på 0,9 da, samt adkomstveg og gangveg. Ihht 
NIBIOS markslagskart er det omsøkte arealet fulldyrka jord av god jordkvalitet.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 11.12.2014, og stadfestet 21.06.2016, etter at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde avgjort flere innsigelser i brev av 
09.02.2016. Gjennom KMDs avgjørelse ble en rekke større områder planavklart for framtidig 
boligbygging, også i nærheten av det omsøkte arealet. Dette var store og kontroversielle 
saker mht. jordvern. Skaun kommune har med andre ord, gjennom nylig stadfestet arealdel, 
planavklart framtidige boligarealer for en meget lang planhorisont i nærheten av det aktuelle 
området. 
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I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd, er jordvernet blant de hensyn som 
skal tillegges særlig vekt når konsekvensene av en dispensasjon skal vurderes, jf. endring 
med virkning fra 01.07.17. Vi viser i tillegg til Stortingets behandling av Nasjonal 
jordvernstrategi 8.12.15. Et enstemmig Storting ga jordvernet en kraftig innskjerping, og en 
enstemmig næringskomite var i sin innstilling til Stortinget tydelig på at jordvernet må 
praktiseres strengere. Særlig når det gjelder formål som bolig, næring og fritid.  
 
Begge de omsøkte tomtene, inkl adkomstveg og gangveg, bebygger dyrka jord. Isolert sett 
er det aktuelle jordet ikke av de større, slik også kommunen antyder, men jordet består 
likefullt av dyrka jord. Det aktuelle området ligger i tillegg i et sammenhengende drag som 
ihht kommuneplanens arealdel er avklart som framtidig LNFR-område. Ut fra det totale 
omfang av dyrka jord, som det er åpnet for til framtidig bolig- og næringsformål i kommunen, 
vil landbruksavdelingen ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser, jf. Nasjonal 
jordvernstrategi, ha en klar forventning om en meget streng praktisering av jordvernet på 
saker som bryter med de vedtatte plangrepene.  
 
Landbruksavdelingen viser herunder til KMD sin vurdering i brevet av 09.02.16 om at de 
store frigitte arealene «gjør det nødvendig at kommunen aktivt styrer arealutviklingen for å 
sikre potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende områder..».  
 
På dette grunnlaget vil vi fraråde at det gis dispensasjon for etablering av boliger, 
adkomstveg og gangveg på dyrka jord slik det her er søkt om.  
 
Miljøvern 
Fradelingen vil påvirke et grøntdrag som går gjennom området. Slike grønne lunger i 
tilknytning til boligområder er viktige for det lokale friluftslivet og særlig for barn og unge. 
Regjeringen har trukket frem det nære friluftslivet som et satsningsområde. Fradeling som 
omsøkt vil som administrasjonen fremfører, påvirke allmennhetens muligheter til å bruke 
dette området negativt.  
 
Slike grøntdrag med bekker og kantvegetasjonen er svært viktige som vandringsveier og 
leveområder for en rekke arter. Fradeling som omsøkt vil påvirke viltets muligheter til å 
benytte denne viltkorridoren negativt.    
 
Samfunnssikkerhet 
Den aktuelle søknaden befinner seg i en aktsomhetssone for flom. Våre aktsomhetskart er 
definert ut fra beregninger av terrenghelning og er ikke basert på feltundersøkelser. Pbl. § 
28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold og gjelder blant annet i saker som gjelder fradeling av tomt og 
bruksendring. Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet vurderes på bakgrunn av formålet 
med tiltaket. I henhold til byggeteknisk forskrift TEK 17, stilles det ulike krav for henholdsvis 
naust og bolig/fritidsbolig. Dersom det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet gjennom 
sikringstiltak, kan kommunen dispensere, men da med vilkår om at tiltakshaver hensyntar 
naturforholdene. 
 
Videre viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom, og anbefaler at deres retningslinjer 
og anbefalinger blir hensyntatt i behandling av søknaden. 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering av saken sett opp mot miljø- og landbrukshensyn vil Fylkesmannen 
fraråde at det gis dispensasjon for fradeling av 2 tomter til boligformål, samt adkomstveg og 
gangveg. Vi ber om å få oversendt vedtak i saken. Et positivt vedtak vil bli vurdert påklaget.  
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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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