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Uttalelse fra Statens vegvesen til fradeling til boligformål - Gnr. 5 2 bnr. 2 -

Skaun kommune - Høring

Viser til høringsbrev datert 29.05.201 8.

Skaun kommune ønsker å høre en dispensasjonssak der det er spørsmål om å fradele en

tomt på ca 1 000 m2 i område satt av til LNF i kommuneplanens arealdel til boligformål.

Rådmannens foreløpige k onklusjon er at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt.

Statens vegvesen støtter råd mannens vurdering. En fradeling til bolig her vil i tillegg til å

være i strid med kommunens arealplan i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet

areal - og transportplanlegging. Retningslinjene for samordnet areal - og

transportplanlegging (T - 5/93) har til formål å sikre samfunnsøkonomisk effektiv

ressursutnyttelse, miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god

trafikksikkerhet og effektiv t rafikkavvikling. Retningslinjene gir anvisning om at planlegging

skal skje slik at transportbehovet begrenses. Vekst og utvikling av tettsteder bør primært

skje ved fortetting og arealøkonomisering innenfor tettstedets grenser eller ved at området

som gren ser til allerede utnyttede arealer tas i bruk. Utbyggingsmønstret og

transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg

og miljøvennlig transport.

Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegg e for spredt

boligbygging, da den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Det vil

sannsynligvis føre til ulemper for trafikksikkerheten til myke trafikanter, med en økning av

fotgjengere og syklister langs og på tvers av vegen. Tilgang til gode trafikksikre løsninger i

form av gang - /sykkelveg er ofte sparsomme, og myke trafikanter blir som regel

skadelidende. Dette bør Skaun kommune ta stilling til i sin helhetsvurdering av saken.
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Statens vegvesen anbefaler Skaun kommune å ikke gi dispe nsasjon fra kommuneplanen til

fradeling av ny boligtomt, og heller henvise til tomter i områder avsatt til boligformål.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag

Med hilsen

Tor - Erik Jule Lian

Seksjonssjef Jenny L. H. Skjellnes
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