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SAKEN GJELDER: 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR VENN  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune fastsetter planprogram for områdeplan for Venn. Oppdatert planprogram er 
datert 16.05.18 og planavgrensning er datert 08.05.18. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Revidert planavgrensning 08.05.18 
2. Revidert planprogram 16.05.18 
3. Notat fra åpent møte 14.03.18 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
5. Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 
6. Uttalelse fra Statens Vegvesen 
7. Uttalelse fra NVE 
8. Uttalelse fra Trønderenergi Nett 
9. Uttalelse fra Skaun Historielag  
10. Uttalelse fra Jarle og Ingrid Rekstad 
11. Uttalelse fra Leif Olav Syrstad 
12. Uttalelse fra Ola Skauge og Rutt Olden Skauge 
13. Uttalelse fra Ola Venn 
14. Uttalelse fra Åse Solstad Skjølberg 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
 
Sammendrag 
Forslag til planprogram for områdeplan Venn har vært på høring og det er gjennomført et åpent 
møte. Planprogrammet vil legges til grunn i det videre planarbeidet og innkomne innspill vil inngå 
i vurderingene fremover. Rådmannen foreslår å justere planavgrensningen noe på bakgrunn av 
innkomne innspill.  
 
Om fastsetting av planprogram 
Områdeplan for Venn gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet 
beskriver formålet med planen, temaer for videre utredning, medvirkningsopplegg og hvordan 
prosessen skal gjennomføres.  
 
Planprogram sendes på høring slik at det kan gis innspill til rammene for planen. Etter eventuelle 
justeringer skal kommunen fastsette planprogrammet. Vedtak om fastsetting er prosessledende og 
kan ikke påklages. 
 
Prosessen så langt 
Planprogrammet var på høring fra 01.03.18 – 15.04.18. Det ble samtidig sendt ut varsel om 



oppstart av planarbeid. Det har vært anledning til å komme med innspill både til planprogrammet, 
altså de tematiske og geografiske rammene for arbeidet videre – og innspill til et framtidig 
planforslag.  
 
14. mars ble det holdt et åpent møte om utvikling på Venn i forbindelse med områdeplanarbeidet. 
Møtet ble godt besøkt og det ble gjennomført gruppearbeider der publikum fikk komme med 
ønsker for framtidig utvikling, og det ble belyst forhold ved sentrum som bør forbedres og andre 
forhold som bør tas vare på.  
 
Rådmannen har utarbeidet et notat fra møtet som oppsummerer innspillene som kom, se 
saksdokumenter nr. 3. 
 
Innkomne innspill 
Det har kommet 11 skriftlige innspill. De fleste knytter seg til generelle prinsipper eller konkrete 
løsninger i et ferdig planforslag. Disse er ikke vurdert grundig nå, men tas med i vurderingene 
videre på linje med det som framkom i åpent møte 14. mars. De innspillene som går på konkrete 
forhold i planprogrammet er vurdert her.  
 
Alle innspill er vedlagt saken. Nedenfor er en kort oppsummering med vekt på de forhold som 
berører planprogram og planavgrensning direkte.   
 
Innspill Kommentar / vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag: 
Bemerker at det er mye dyrka jord i planområdet og 
minner om at Stortinget har sendt skjerpede signaler 
om jordvernet. Positivt at jordvern og folkehelse 
skal konsekvensutredes.  
 
Bekkedrag i området kan være ravinedaler, en truet 
naturtype/landskapsformasjon. Disse bør reguleres 
til grønnstruktur og ikke berøres. Hvis de blir 
påvirket må det gjennomføres nærmere karlegging. 
 
Folkehelse og samfunnsikkerhet nevner flere 
punkter. 
 
Deltar gjerne i dialog gjennom regionalt planforum 
eller liknende. 

Dette tas med i det videre arbeidet.  
 
 
 
 
 
Dette er nå tatt inn i planprogrammet som et 
vurderingspunkt i konsekvensutredningen under 
naturmangfold.  
 
 
Allerede inne i planprogrammet. 

Trøndelag fylkeskommune: 
Er positive til arbeidet ut fra målet om lokal 
samfunnsutvikling.  
 
Når det blir klarere hvor eventuelle inngrep skal 
skje, må aktuelle utbyggingsarealer undersøkes med 
henblikk på eventuelle kulturminner i grunnen.  

 
 
 
Dette er vi klar over fra tidligere og det er nevnt i 
planprogrammet. Kommunen kontakter 
fylkeskommunen når det er klart hvor det kommer 
utbyggingsarealer. 

Statens Vegvesen: 
Ber om at planen må beskrive behovet for 
trafikksikkerhetstiltak, særlig knyttet til nye 
utbyggingsområder og eventuell ny skole. 

 
Tas med i det videre arbeidet. 

NVE: 
Minner om de aktuelle saksområdene til NVE. 
Positivt at grunnforhold skal vurderes. 

 
Tas med i det videre arbeidet. 

Trønderenergi nett: 
Har både nettstasjoner og høy- og lavspentanlegg i 

 
Tas med videre. Når det er klarere hvordan 



området. Ønsker å delta i det videre arbeidet for å 
avklare planens konsekvenser for strømnettet. 

utbygging som foreslås i planen er det naturlig å ha 
nærmere dialog med Trønderenergi nett.  

Skaun historielag: 
Påpeker flere kultur- og historieverdiene i området. 
Av hensyn til disse bør offentlige formål og 
jordbruk prioriteres i sentrum, ikke boligbygging.  

 
Tas med i det videre arbeidet.  

Jarle og Ingrid Rekstad: 
Har levert et nytt innspill og også levert et innspill 
fra 2014, fra forrige planprosess.  
 
Ønsker at sin eiendom 70/4 i større grad havner 
innenfor planavgrensningen. De ønsker å skille ut 
våningshuset som boligtomt. Er positive til at 
arealene øst på eiendommen (allerede innenfor 
planområdet) omdisponeres til andre formål.  
 
Ellers flere synspunkter 

 
 
 
 
Rådmannen foreslår å utvide planavgrensningen 
noe i tråd med dette innspillet. Se eget avsnitt lenger 
nede. 
 
 
 
Tas med videre.  

Leif Olav Syrstad: 
Påpeker navnebruk og at områdeplanen omfatter 
Kjørssida/Kjerksida/Kirkesiden. 
 
Flere synspunkter knyttet til mange forhold i en 
endelig plan. 

 
 
 
 
Tas med videre.  

Rutt Olden Skauge og Ola Skauge: 
Påpeker at planlegginga bør ha to nivåer: En for 
sentrum, egnet for områdeplan, og en for den 
spredte bebyggelsen rundt som først bør vurderes i 
kommuneplanens arealdel. Den store 
planavgrensninga mot sør bør reduseres ettersom 
boligområdene sørover ikke bør være fokus i en 
sentrumsplan. Avgrensninga mot vest/nordvest 
bør utvides for plass til kirkegård/parkering/ny vei. 
 
Er åpne for å omdisponere deler av sin eiendom 
54/1, bak samvirkelaget, til boligformål. 
 
Flere synspunkter knyttet til mange forhold i en 
endelig plan. 

 
Rådmannen foreslår å utvide planavgrensningen 
noe mot vest/nordvest. En foreslår ikke å redusere 
avgrensninga i sør foreløpig. Se eget avsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas med videre. 

Ola Venn: 
Flere synspunkter om skoletomt, trafikk og bruk av 
dyrka jord. 

 
Tas med videre.  

Åse Solstad Skjølberg: 
Planavgrensninga bør ikke omfatte så store områder 
i sør, er ikke interessert i omdisponering av arealer 
på sin eiendom.  
 
Flere andre synspunkter. 

 
En foreslår ikke å redusere avgrensninga i sør 
foreløpig. Se eget avsnitt. 
 
 
Tas med videre.  

 
 
 
 
 
Hovedinntrykk 
Det er stor spennvidde i alle innspill som har kommet så langt, fra både åpent møte og skriftlige 
innspill. Et slags hovedinntrykk er likevel at mange vektlegger:  



 Minst mulig bruk av dyrka jord 

 Flere boliger et stykke unna sentrum, i randsonen til dyrka mark, i skogkanten 

 Noen enklere og mindre leiligheter i sentrum 

 Mange innspill knyttet til framtidig skole- og barnehagesituasjon 

 Mange innspill knyttet til trafikksituasjon og parkering, inkludert flytting av Fv 754 

 En del innspill knyttet til kirka, kultur og historie, foreningsliv/menighetshus 
 
Planavgrensning 
Noen innspill foreslår endringer i planavgrensningen. Det er nevnt utvidelser mot vest/nordvest 
og innskrenkninger i sør. Rådmannen er enig i at planavgrensning og plannivå må være tilpasset 
saken. Der en plan for sentrum er egnet som områdeplan, må den store strukturen for framtidig 
bosetting på hele «Kjerksida» vurderes i en større sammenheng enn her, fortrinnsvis 
kommuneplanens arealdel.  
 
Grunnen til at planavgrensninga er foreslått så omfattende mot sør, var med tanke på å regulere 
gangforbindelser mot boligområder som allerede er vist i kommuneplanens arealdel sør for 
sentrum. Dette for å følge opp en sammenheng mellom plannivåene. Rådmannen foreslår derfor å 
beholde den romslige avgrensingen mot sør foreløpig.  
 
Samtidig ser rådmannen for seg at dette bør vurderes nærmere i den videre prosessen. Altså om en 
skal prioritere å regulere forbindelser mot sør, eller om det framstår mindre aktuelt etter en 
nærmere vurdering. Inntil videre er rådmannens oppfatning at muligheten bør holdes åpen. Det 
går an å redusere planområdet hvis en ønsker det senere.  
 
Uansett vil Venn sentrum stå i hovedfokus. Rådmannen foreslår å endre planavgrensningen noe i 
vest/nordvest i tråd med enkelte innspill. Endret planavgrensning framgår under. Endringen gjør 
at bebyggelse på Vennegjerdet blir tatt med innenfor avgrensninga.  
 
Gammel planavgrensning 

 

Endret planavgrensning 

 

  
Rådmannen mener at det kan være hensiktsmessig å ha en samlet vurdering av arealbruken nord 
for kirka, i hele bredden mellom fylkesveien og bebyggelsen på Vennegjerdet. Arealet har en 
sentral beliggenhet og avgrenses naturlig av bebyggelsen i vest. En grunneier har spilt dette inn og 
skriver at han ønsker å skille ut tomt rundt våningshuset. Rådmannen presiserer at det ikke er tatt 
stilling til arealbruken nå. 
 



Konklusjon 
Etter rådmannens oppfatning har det vært en god prosess så langt og det er totalt kommet mange 
innspill. Ikke minst gjennom det åpne møtet som var godt besøkt.  
 
Planprogram og planavgrensning er justert som diskutert her. Temaene som er kommet opp vil 
vurderes videre og vil være del av konsekvensutredningen der det er nødvendig. Rådmannen 
anbefaler å fastsette planprogrammet revidert 16.05.18. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Planen utarbeides og bekostes av Skaun kommune. Dette er redegjort for i budsjettet for 2018.  
 
 
 
 


