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Fylkeskommunens uttalelse til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 2022 - 2034 Skaun kommune.  
Vi viser til oversendelse av 15.12.2021. Skaun kommunestyre vedtok i møte 9.desember 
2021 i sak 94/21 at arbeid med ny kommuneplan igangsettes, og at forslag til 
planprogram legges ut høring og offentlig ettersyn. Formålet med planprogrammet er å 
presentere hvordan videre arbeid med kommuneplanen for Skaun skal gjennomføres, 
organiseres og hva den skal inneholde. Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument for skaunsamfunnets langsiktige utvikling på strategi og arealutvikling.  
 
Arealutvikling 
Det er positivt at planprogrammet knytter seg opp mot og støtter nasjonale og regionale 
mål, utrykt blant annet i Trøndelagsplanen, forslag til Regional plan for arealbruk for 
Trøndelag og interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). 
 
Skaun kommune har en sentral beliggenhet i regionen, med relativt kort avstand til 
Trondheim, Orkanger og Melhus. Kommunen er viktig i regionen og utviklingen må sees i 
en sammenheng med tilliggende byer og tettsteder. Et samfunn i god balanse forutsetter 
at bosetting og aktiviteter opprettholdes og at utviklingen vurderes helhetlig internt i 
kommunen men også i regionen. Planarbeidet må ta opp i seg og belyse Skauns 
utfordringer, muligheter og rolle i et regionalt perspektiv. Stedsidentitet og utvikling av 
gode tettsteder med fokus på barn og unge og universell utforming er vesentlig bør 
trekkes fram som utredningspunkter.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-
BATP), må legges til grunn ved utarbeiding av ny kommuneplan, og lokalisering av nye 
områder for boligbebyggelse. Målet må være i størst mulig grad å fortette i områder med 
gang/sykkelavstand til skole og andre sentrumsfunksjoner. Nye boligområder må sees i 
sammenheng med skoleveg og tilbud for myke trafikanter, og at det bidrar til å styrke 
kommunen og bygders stedsidentitet. Noe av fortettingen innebærer press på 
grøntarealer, og grøntdrag, gode forbindelseslinjer, snarveier, tilstrekkelig og gode 
uterom er viktig i et folkehelseperspektiv. Gode bokvaliteter og et godt nærmiljø i 
tettstedene er et positivt folkehelsetiltak. Det er positivt at «grønn strek» vurderes for å 
signalisere arealer der utbygging ikke skal skje. Dette gir en tydelig pekepinn og 
forutsigbarhet i kommunen utviklingsretninger og vil understreke Skaun som 
landbrukskommune. 
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Områder for spredt bolig 
Med grunnlag i nullvisjonen, klimaforliket og Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, ber fylkeskommunen om at spredt 
boligbebyggelse begrenses i så stor grad som mulig. I de områdene hvor det ønskes å 
åpne opp for spredt boligbebyggelse, anbefaler vi at det fastslås hvor mange boliger som 
kan tillates etablert. 
 
Fylkeskommunen som vegeier 
Støy og støv tilknyttet fylkesveg 
Ifølge Miljødirektoratet er støy i dag det miljøproblemet som rammer flest mennesker i 
Norge. Støy er et stort folkehelseproblem som må tas alvorlig. Den største kilden til støy 
i Norge kommer fra vegtrafikk.  
  
Transportåren gjennom kommunen er fylkesvegnettet. Fylkeskommunen er som vegeier 
ansvarlig for at all nybygging langs fylkesvegene ivaretar hensynet til støy i utbygging av 
støyfølsomme bygninger. Det samme gjelder hensynet til støv.  
  
Ved planlegging av nye områder til støyfølsom bruk må støy legges som et premiss. Ny 
bebyggelse bør etableres slik at det blir god bo- og brukskvalitet for beboerne. Det 
samme premisset gjelder for etablering av støyvirksom aktivitet som eksempelvis 
næringsområder. Vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at ny versjon av retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2021) trådde i kraft den 11. juni 2021.  
 
Delstrategi for veg  
Trøndelag fylkeskommune ber om at delstrategi for veg, for perioden 2019-2030 tas inn 
som en del av rammeverket for planarbeidet. 
 
Fritidsbebyggelse  
Fylkeskommunen anbefaler at kommuneplanen i så stor grad som mulig etterstreber å 
samle fritidsbebyggelse i utvalgte områder, og at fritidsområdene planlegges slik at en 
unngår behov for kryssing av fylkesvegene. 
 
Gods 
KPA bør identifisere behov for areal til godsknutepunkt, vareleveranser, forsendelser og 
renovasjon i forbindelse arealer til industri, næring og boligformål som understøtter 
målet om bærekraftig godstransport.   
 
Vannforvaltning 
Rent og nok vann er grunnleggende for det biologiske livet i bekken, innsjøen og havet. 
Det legger grunnlaget for hvordan mennesket kan utnytte ressursen til matproduksjon, 
drikkevann, høsting, rekreasjonsverdi, energi mm. (Særlig FNs bærekraftsmål 6 og 12). 
Dersom grunnlaget for å ta i bruk ressursen er god nok vil behovet for bruk av ressurser 
og kostander reduseres. Eksempelvis vil antallet rensetrinn på drikkevannet reduseres 
dersom vannforekomsten har god miljøtilstand.  

  
Det er i denne sammenhengen vi snakker om god miljøtilstand i vassdrag, jf. 
vannforskriften og Regional vannforvaltningsplan (Særlig FNs bærekraftsmål 6 og 14 
mm). God økologisk tilstand og god kjemisk tilstand er lik rent og nok vann. Det betyr at 
vassdraget er rent, uten forurensning, og har nok vann for at de biologiske prosessene 
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kan foregå. I den sammenhengen blir hydromorfologi ofte glemt. Hydromorfologi legger 
grunnlaget for livet i elvene, eksempelvis er fisk avhengig av ulike habitatområder som 
varierer gjennom livssyklusen; gyte-, oppvekst-, nærings- og vinterhabitater. Disse 
områdene varierer mellom fiskeartene, eksempelvis legger laks eggene i grusbunnen 
mens mort legger eggene i vegetasjonen.  

  
Ved forvaltning av vassdrag er det derfor viktig å tenke helheten, gjerne kalt 
nedbørsbasert vannforvaltning. Hele systemet henger sammen og har en funksjon. Ved 
planlegging av nye tiltak er det ofte en utfordring med vassdrag fordi vannet er over alt 
og henger sammen. Det er sjeldent et enkelttiltak eller en detaljeringsplan ikke berører 
en bekk, innsjø eller kystvannsforekomst. Det er derfor viktig at grunnleggende 
prinsipper legges til grunn, som er å holde bekkebredde, -substrat og 
kantvegetasjon intakt i sitt naturlige bekkeløp, jf. vannforskriften § 4.    

  
Ivaretakelse av et intakt og åpent vassdrag har store fordeler med tanke på 
klimaendringer (Særlig FNs bærekraftsmål 13). Vi får stadig flere episoder med styrtregn 
hvor behovet for gode løsninger for håndtering av overvann blir viktig. Når 
avløpssystemet ikke klarer å håndtere overvannet blir det skader på infrastruktur, 
eiendommer og vannkvaliteten i vassdraget. I verste tilfelle kan det også bli fare for liv. 
Ved flomepisoder vil ikke vassdraget bry seg om de innskrenkningene, eksempelvis 
kanalisering, som er gjort. Vassdraget vil ta plassen den trenger og det enkleste tiltaket 
mennesket kan gjøre er å gi vassdraget plassen.  
 
Vi vil understreke at grunnleggende skal vannforskriften § 4 følges ved tiltak eller 
aktivitet i og nært vassdrag. Vannforskriften § 12 er en unntaksparagraf og det foreligger 
strenge vilkår og krav til begrunnelse. Det er et omfattende arbeid å vurdere og svare ut 
paragrafen. Det er derfor mer effektivt og enklere å ivareta vannforskriften § 4 i 
planprosesser. I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi gi innspill på at følgende 
detaljerte prinsipper bør legges til grunn: 

  
- Vassdrag skal holdes åpent. Ved nødvendig kryssing av vassdrag skal 

vassdragets naturlige bredde og -bunn legges til grunn for valgt løsning og 
utforming av anlegg (bru vs. kulvert). Åpne bekker har naturlig evne til 
nedbrytning og opptak av partikler og slam, næringsstoffer og 
sykdomsfremkallende bakterier fra avløp. Denne evnen til selvrensing forsvinner i 
lukkede vassdrag.  

- Generell byggeforbudssone på et konkret antall meter, anbefalt 50 – 100 
meter, målt fra kyst-, elve- og bekkekant. Bakgrunnen er den sammensatte 
negative påvirkningen bygg og anlegg har tett på vassdragsmiljø, og motsatt 
(flom og erosjon). 

- Opprettholdelse eller utvikle en naturlig vegetasjonssone på minst 10 
meter bredde på hver side. Kantvegetasjon langs vassdrag er svært viktig og 
nødvendig for livet i vann og på land, ved næringsomsetning, skygge og som skjul 
og leveområde for en rekke arter. Trær demper flom gjennom opptak av vann 
(flere hundre liter i døgnet), bremser eller fanger opp nedbør, binder jorda og gjør 
jorda mer porøs slik at mer av nedbøren går ned i bakken samt at naturlig 
vegetasjon tar opp organisk materiale og skadelige stoffer som tungmetaller. 

  
Vi minner om nasjonale føringer som kom i mars 2019 om krav til at alle anlegg skal 
oppfylle forurensningsforskriftens rensekrav. Rundskrivet sier at kommunene skal gi 
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pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav i tillatelser etter 1.1.2007, og 
iverksette tiltak slik at utslipp etablert før 1.1.2007 renses i tråd med rensekravene i 
forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Innsatsen skal prioriteres i nedbørfelt til 
vannforekomster som er påvirket av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand 
og/eller har viktige brukerinteresser. Dette er et viktig moment med hensyn til særlig 
fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse som ikke kobles på kommunal avløp. Avrenning 
fra spredt avløp er en av de største forurensningskildene til vannforekomster i Trøndelag.  
 
Nyere tids kulturminner 
Overordnede merknader 
Fylkeskommunen opplever at kulturmiljøfeltet er godt omtalt og inkludert i planprogram 
for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Blant annet er fylkeskommunens plan 
Regional plan for kulturmiljø 2022-2030 omtalt i regionale planer og føringer. Denne er 
for øvrig vedtatt den 15. desember 2021, dette kan oppdateres i endelig utgave av 
planprogrammet. Det er også positivt at kommunens kulturminneplan, som er under 
utarbeidelse, er omtalt og omfattet av underlag til videre arbeid. Kulturminner og 
hensynssoner er ett av temaene under KU- og ROS-analyser, noe som også er positivt. 
Her vil vi imidlertid spille inn at også kulturmiljø bør inngå.  
 
Tilgang til kilder og grunnlagsdata er essensielt for en god og forutsigbar 
arealforvaltning. For at dette skal kunne skje må det finnes lett tilgjengelige registre og 
opplysninger om de kulturminnene som hittil er registrert. Et av kulturmiljøforvaltningens 
viktigste verktøy er den nasjonale kulturminnebasen Askeladden. Vi vil oppfordre til at 
denne blir aktivt brukt i arealplanleggingen. En må imidlertid være oppmerksom på at 
Askeladden ikke kan oppfattes som en fullstendig oversikt over kommunens 
kulturminneressurser, men heller som et uttrykk for nåværende kunnskapsstatus. Endret 
kunnskap og nye registreringsmetoder gjør at det stadig blir gjort nye funn. 
 
Endringer i kulturmiljøbegrepet og nye nasjonale mål 
I Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og 
mangfold, innfører regjeringen begrepet "kulturmiljø" som samlebetegnelse. 
Samlebetegnelsen dekker begrepene «kulturminner, kulturmiljøer og landskap» og 
brukes når feltet omtales som helhet. Begrepet understreker betydningen av helhet og 
sammenheng, samtidig gjøres tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken 
tydeligere. I tillegg til «kulturmiljø» innføres også begrepene «kulturmiljøforvaltning» og 
«kulturmiljøpolitikk» når feltet som helhet omtales. Det er naturlig at alle som driver med 
kulturmiljøforvaltning implementerer disse nye begrepene i sitt arbeid.   
 
Med ny stortingsmelding kom også nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, samtidig ble 
de eksisterende målene, satt i St. Meld 16 (2003-2004), opphevet. Kommunen kan 
vurdere om de nye nasjonale målene kan omtales og innarbeides i plandokumentet. De 
nye nasjonale målene er følgende: 

 Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø  
 Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig 

samfunnsplanlegging  
 Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, 

opplevelse og bruk 
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Organisering og medvirkning 
Det er positivt at arbeidet legger opp til en god organisering gjennom ulike grupper, som 
sikrer god forankring i kommunen, politisk og administrativt.  Planprogrammet beskriver 
et gjennomtenkt og godt opplegg for medvirkning, der det er høyt fokus på involvering 
gjennom ulike nivåer, metoder og plattformer. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen 
tar opp det videre planarbeidet i regionalt planforum, helst før høring. 
 
Oppsummering 
Fylkeskommunen ser at planprogrammet med fordel kan tydeliggjøres på utredning 
rundt barn og unge, universell utforming og folkehelseperspektivet. Fylkeskommunen 
minner om at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP), må legges til grunn ved utarbeiding av ny 
kommuneplan, og lokalisering av nye områder for boligbebyggelse. Nye boligområder må 
sees i sammenheng med skoleveg og tilbud for myke trafikanter.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en uttalelse basert på de opplysningene som 
framkommer av oppstartsvarselet. Fylkeskommunen vil komme tilbake med en nærmere 
uttalelse når planene sendes på høring. Det er da aktuelt å behandle dem i 
fylkesutvalget. 
 
Vi ønsker Skaun kommune lykke til med videre arbeid og er interessert i god dialog og 
samarbeid. Fylkeskommunen står med andre ord til disposisjon for videre utdyping, 
avklaringer, råd og drøftinger når det er behov for dette.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan  Siv Minna Aastorp 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kommunal-planlegging/regionalt-planforum/

