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Uttalelse - Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av 

boligtomt, oppføring av boliger - gnr. 66 bnr. 9 - Skaun kommune 

Vi viser til brev mottatt 15.12.2017. 

 

På bakgrunn av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og av hensyn til trafikksikkerhet er Statens vegvesen skeptisk til å 

tillate fradelinger fra LNFR-formål til bolig i dette området. Retningslinjene sier bl.a. at 

potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 

bruk. Det er også et mål at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som 

transportform. Det er derfor viktig å støtte opp under nye boligetableringer som bidrar til å 

fremme slike løsninger.  

 

Kommunen har en relativt ny kommuneplan hvor det er gjort en grundig gjennomgang med 

avveininger mellom hva som er ønskelig lokalisering av nye boligområder, avgrensning av 

sentrumsområder og hva som er ønskelig å beholde til landbruksarealer. Høringsdokument 

fra Skaun kommune opplyser i tillegg at det er pågående arbeid med områdeplan for 

sentrum i Venn, som har som målsetting å utvikle et funksjonelt sentrum. I dette inngår 

også vurderinger av tilhørende infrastruktur som gang- og sykkelveger osv.  

 

Avstanden fra de aktuelle boligtomtene til Venn oppvekstsenter (1.7. klasse) er 1,3 km 

skoleveg. Statens vegvesen ser at det ikke er etablert noe trafikksikkert tilbud på det som vil 

være skoleveg for disse boligene. Vegen fram til skolen har ikke eget gang- og sykkeltilbud, 

gatelys, og fartsgrense er 50 km/t.  I vektingen av hensyn i dispensasjonssøknaden bør 

trafikksikkerhetshensyn for myke trafikanter og særlig skoleveg vektes tungt.  

 

På bakgrunn av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og av hensyn til trafikksikkerhet fraråder vi Skaun kommune å gi 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og foreslår at det heller henvises til 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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boligetablering på tomter i områder som er avsatt til boligformål. Dersom kommunen 

allikevel velger å gi dispensasjonen, ber vi om at det vurderes tiltak for å oppnå trygg 

skoleveg. 

 

Dersom kommunen velger å gi dispensasjon må det søkes til Statens vegvesen om 

avkjørselstillatelse for de to ny eiendommene. 

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

Seksjonssjef Rannveig Skansen 

 saksbehandler 
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