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Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av 
eiendom - bygging av to bolighus - Skaun 66/9 – Fylkesmannen fraråder 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.  
 
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene: 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Eiendommen som er søkt delt for etablering av to boligeiendommer, gnr. 66 bnr. 9, er et 
tidligere gårdstun som er ubebygd per i dag. Gnr. 66 bnr. 9 er på om lag 1,2 dekar. 
 
Eiendommen grenser til dyrket jord, og det er griseproduksjon i området. Eiendommen ligger 
også inntil eksisterende boligbebyggelse, og utgjør en «buffer» mot jordbruksarealene. I 
tillegg opplyser kommunen følgende:  
 
«Det er uheldig at de omsøkte boligeiendommene skal ha felles adkomst med gnr/bnr 66/2 og at adkomstvegen 
går tett forbi gårdstunet. Den delen av landbruksvegen som de ønsker å flytte for å gi plass til boliger er plassert 
på dyrka jord. Videre er vegen foreslått lagt tett inntil omsøkt eiendom på to sider. Dette vurderes som 
utfordrende med tanke på støy, støv, lukt og trafikksikkerhetshensyn. Det drives også med gris i nærheten, noe 
som kan medføre sterk lukt.» 
 
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 vurderes. Vi viser i tillegg til 
Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 8.12.15. 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.  
 
Isolert sett er forbruket av dyrket jord i dette tilfellet svært beskjedent. Etter vår vurdering kan 
det imidlertid være i strid med jordvernet å åpne for boligbebyggelse inntil jordbruksarealer 
som er i drift. Dette med tanke på de konfliktene som kan oppstå mellom eierne av 
boligeiendommer i områder som preges av jordbruksdrift – og som igjen kan føre til krav om 
restriksjoner på jordbruksdriften.  
 
På dette grunnlaget vil vi fraråde at det gis dispensasjon slik det 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.  
 
 
Miljøvern 
Behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i 
området og verdier for biologisk mangfold. Eiendommene skal tilkobles kommunalt vann og 
privat avløp. Det er søkt om utslippstillatelse for minirenseanlegg. I følge kommunen jobber 



Side 2 av 2 

man mot et langsiktig mål om at økologisk tilstand i vannforekomstene i Skaun Kommune 
skal være god eller bedre innen 2021. Utslippet fra avløpsanlegget som er omsøkt vil gå til 
Vennabekken via en annen bekk. Vennabekken har økologisk tilstand moderat, og det må 
derfor utføres tiltak for å bedre den økologiske tilstanden. Det er derfor ikke ønskelig med økt 
utslipp til bekk. 
 
Det er igangsatt et arbeid med områdeplan for Venn med mål om å utvikle et 
sentrumsområde der privat- og offentlig tjenesteyting, boliger og infrastruktur samles 
helhetlig og funksjonelt. Vi viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP 2014) som skal legges til grunn for arealforvaltningen. Vi 
slutter oss til kommunens vurdering om at det vil være fordelaktig å vurdere området 
helhetlig i plan fremfor gjennom enkeltvise dispensasjoner. For å oppnå en effektiv utnytting 
av arealene, bør omdisponering av areal i dette området underlegges en helhetlig vurdering 
gjennom den pågående planprosessen. 
 
Klima- og miljøavdelingen vil av hensyn til igangsatt prosess med områdeplan for Venn, samt 
økologisk tilstand i vannforekomsten, anbefale kommunen å avslå dispensasjon som 
omsøkt. 
 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad. 
 
Helse og omsorg 
Ingen merknad. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen vil med bakgrunn i jordvern fraråde at det gis dispensasjon som 
omsøkt. Vi ber om å få tilsendt kommunens vedtak og vil vurdere å påklage et 
eventuelt positivt dispensasjonsvedtak. 
 
 
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 
 

Maia Vardenær 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Pb 2560 7735 STEINKJER 


