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2/ANDRSTEN

Sigurd Kristiansen

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for gbnr 111/4 i Skaun
kommune. Oppføring av enebolig med garasje

Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og strandsonevernet i PBL § 1 - 8 for oppføring av
bolighus og garasje.

Det har inntil 2011 stått en bolig p å samme tomt. Denne ble fjernet og det ble
gitt dispensasjon for oppføring av ny bolig. Fristen for igangsettelse ble ikke
overholdt og dispensasjonen frafalt.

Det søkes nå på ny for samme formål på samme sted. Vi viser til kommunens
vurdering av søknaden, med vekt på at eiendommen ikke går helt ned i
vannkanten og at ny bygning trekkes maksimalt vekk fra sjøen og tilpasses
terrenget slik at allmenhetens ferdsel ikke hindres unødig. Vi vurderer det i
tillegg slik at den omsøkte plasseringen av ny b olig kan ses som samlokalisert
med eksisterende bebyggelse som også ligger på nedsiden av vegen og
innenfor 100 - metersbeltet. Den aktuelle strandsonen kan derfor betraktes som
i stor grad privatisert også i dag. Vi har på denne bakgrunn ikke planfaglige
me rknader til søknaden.

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt
i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle
fylkeskommunen.

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim Sigurd Kristiansen
Seksjonsleder Rådgiver
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