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Landbruksavdelingen fraråder - Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - Fradeling av boligtomt - Sara og Jan Egil Rekstad - Skaun - 
52/2 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det 
foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:  
 
Landbruk 
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.  
 
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. 
Vi viser også til Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 08.12.15. Et 
enstemmig Storting ga jordvernet her en kraftig innskjerping, og en enstemmig 
næringskomite var i sin innstilling til Stortinget tydelig på at jordvernet må særlig 
praktiseres strengere når det gjelder formål som bolig, næring og fritid.  
 
Den omsøkte tomten på ca. 1 dekar består av omtrent 0,25 dekar fulldyrka jord og 
0,75 dekar produktiv skog. I tillegg til den direkte negative effekten av nedbygging av 
dyrkajord, kan vi på grunn av beliggenheten helt inntil et større sammenhengende 
landbruksområde, se en økt risiko for konflikter mellom boligbebyggelse og utøvere i 
landbruksnæringa. 
 
På dette grunnlaget vil vi fraråde at det gis dispensasjon for etablering av bolig på og 
i umiddelbart nærhet av dyrka jord slik det her er søkt om. Vi ber om å få tilsendt 
kommunens vedtak for det tilfellet at dispensasjon blir gitt. Vi vil vurdere å påklage et 
positivt dispensasjonsvedtak. 
 
Klima og miljø 
Oversendelsesbrevet samt ortofoto indikerer at det kan finnes naturbeitemark i 
området. Det er ofte knyttet et stort artsmangfold til slike områder og det bør 
gjennomføres kartlegginger av slike naturtyper før man evt. omdisponerer de til 
andre formål. Det er ikke normalt å stille kartleggingskrav i dispensasjonssaker og 
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man må heller vurdere om Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig utredet. Er det ikke det bør § 9 føre-var-prinsippet vurderes lagt til grunn.  
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknader. 
 
 
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 
 
 
 
 
 

Anne Sundet Tangen (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 
 

Tone Susegg Sund 
konsulent 
Administrasjonsavdelingen 
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