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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn  Områdeplan for Venn 

Plantype Områderegulering etter plan- og bygningslovens § 12-2 

Arkivsak ID 18/468 

Plan ID 5029201801 

Formål/Hensikt 
 

Planen skal legge til rette for utvikling og aktivitet i Venn sentrum og 
forbedre trafikksikkerheten. Planen skal definere arealbehovene til 
funksjoner i sentrum og forbindelser mot nærliggende boligområder.  

Planavgrensning 
 

Se vedlagt kart. Dagens sentrum pluss noe utvidelse i øst og sør, samt 
armer nordover mot Vennatunet og sørover med forbindelse til 
boligområder. Avgrensningen er foreløpig og kan bli endret.  

Framdriftsplan Oppstart og høring av planprogram: 27.02.18 
Første åpent møte: 14.03.18 
Fastsettelse av planprogram: april/mai 2018 
Utarbeidelse av planforslag: vår/sommer/høst 2018 
Andre åpent møte: sommer/høst 2018 
Høring av planforslag: høst 2018 
Endelig vedtak i kommunestyret: høst/vinter 2018/2019 

Organisering Planen utarbeides og fremmes av kommunen. Teknisk kontor leder 
prosessen, og det trekkes veksler på flere av fagområdene her. Det legges 
opp til en bred medvirkning.  
 
Hovedansvarlig/kontaktperson:  
Olav Nikolai Kvarme 
olav.nikolai.kvarme@skaun.kommune.no 
Tlf direkte: 72 86 72 17 

 

Foto forside: Lillemor Hestvik 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formålet med planen 

Venn er tyngdepunktet for 

sørdelen av Skaun kommune og 

bygdene rundt Laugen. Skaun 

kommune ønsker å videreutvikle 

Venn sentrum, legge til rette for 

aktivitet og styrke grunnlaget for 

viktige funksjoner som skole, 

barnehage, nærbutikk og kirke. 

Det overordnede målet for denne 

planen er å bidra til stedsutvikling; 

At Venn skal bli et attraktivt 

sentrum hvor det er lagt til rette 

for befolkningsvekst, samt bolig- 

og næringsutvikling for denne 

delen av kommunen.      

Plansituasjonen på Venn trenger 

oppdatering og kommunen ønsker 

å lage en helhetlig plan for sentrum 

og tilstøtende områder. Det er behov for å regulere nye byggeområder til all slags 

sentrumsutvikling, da det er lite ledig areal i dag.  

De viktigste momenter i planarbeidet vil være: 

 Avklare arealbehov for mulig ny skole/oppvekstsenter 

 Tilrettelegge for ulike typer boliger i og nært sentrum 

 Tilrettelegge for næring og andre typer virksomheter 

 Forbedre trafikksikkerheten, etablere/forbedre gangforbindelser i sentrum og 

til/fra sentrum 

 Fastsette prinsipper for forskjønning av sentrum 

Tidligere prosess: 

En områdeplan for Venn var også under arbeid i 2014. Dette skjedde i forbindelse med 

rullering av kommuneplanens arealdel. Det ble utarbeidet et forslag som ikke ble vedtatt i 
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kommunestyret, og prosessen ble ikke fullført. I selve kommuneplanen ble det heller ikke 

gjort endringer i arealformål rundt Venn sentrum den gangen. Det legges med dette opp 

til en ny prosess der alle vurderinger, planprosess og medvirkningsopplegg starter på nytt. 

 

1.2 Om planprogram og utredningsplikt 

Et planprogram er en «plan for planen» og skal avklare rammebetingelsene for 

planarbeidet, beskrive hvilke temaer som skal utredes nærmere og opplegget for 

medvirkning. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 

planprosessen skal gjennomføres slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig.  

Dette planprogrammet viser: 

 Mål og hensikter med planen 

 Planavgrensningen 

 Overordna planer / rammebetingelser 

 Opplegg for medvirkning 

 Temaer som skal utredes i planarbeidet 

Det første som skjer i planprosessen er at dette planprogrammet sendes på høring. I 

denne høringen kan rammen for det videre arbeidet påvirkes, og det er første mulighet til 

å påvirke det endelige planforslaget. Se mer om medvirkning og hele planprosessen i eget 

avsnitt. 

Planprogram og konsekvensutredning er et krav for planer som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn og som setter rammer for framtidig utbygging. Skaun 

kommune vurderer at områdeplanen for Venn faller inn under disse utredningskravene1.  

Det ble ikke vedtatt noen endringer i arealformål rundt Venn sentrum ved forrige 

rullering av kommuneplanens arealdel. Utvidelser av sentrum vil medføre at arealer som 

tidligere ikke er omdisponert i overordnet plan, kan bli regulert til byggeområder. Slike 

omdisponeringer må alltid konsekvensutredes2. I dette tilfellet kan det gjelde arealer til 

offentlige formål (skole), næring og bolig.  

 

                                            
1 §§4-1 og 4-2 i plan- og bygningsloven. 
2 Forskrift om konsekvensutredning § 6 a), og forskriftens vedlegg 1 punkt 25. 
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1.3 Planavgrensning 

 

Svart stiplet linje på kartet viser den foreløpige planavgrensningen. Den kan bli endret. 

Grensa er satt med utgangspunkt i sentrum. I tillegg er det en arm nordover mot 

omsorgsboligene på Vennatunet og en romslig avgrensning mot sør/sørøst. Det er ikke 

intensjonen å omdisponere alle de dyrka arealene sør for sentrum som er innenfor 

planavgrensninga. Grensa er satt langt sør for å ha muligheten til å inkludere forbindelser 

mot eksisterende og framtidige boligområder som er satt av i kommuneplanens arealdel 

(KPA).  

Noe dyrka jord inntil sentrum vil likevel komme i betraktning for omdisponering. Dette 

spørsmålet og omfanget av det, blir et tema i planprosessen og vil være del av 

konsekvensutredningen.  

 

Sentrum med 

skole, kirke, butikk 

Vennatunet 

Avsatt til 

boligområder i KPA 
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2 Føringer for planarbeidet 

2.1 Nasjonale Retningslinjer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. For å 

fremme en bærekraftig utvikling, utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Forventningene skal legges til 

grunn for regionale og kommunale planer.  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse gjennom utbyggingsmønsteret. Må tilpasses lokale forhold. 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. Skal gi grunnlag for å ivareta barn og unges interesser i all 

planlegging. 

2.2 Kommunale planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanen skal ta stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen 

som organisasjon. Et utvalg av viktige mål og delmål i samfunnsplanen er: 

o At Skaun skal være blant de beste bokommunene i Midt-Norge med fokus 

på tettstedsutvikling og variert boligbygging. 

o At Skaun skal utvikle lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltagelse, 

positive helsevalg. 

o At Skaun skal øke bo- og etableringslysten gjennom økt fokus på næring, 

miljø og kultur, blant annet gjennom å legge til rette for at flere skal kunne 

skape attraktive arbeidsplasser i kommunen.  

 Kommuneplanens arealdel (KPA). KPA er den overordna arealplanen for hele 

kommunen. Den skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk. KPA ble vedtatt i desember 2014 og stadfestet i februar 2016.  

 

For Venn er det i KPA vist arealer som samsvarer med dagens bruk, men med lite 

rom for utvikling av sentrum. Det er vist arealer til grav- og urnelund, offentlige 

formål, bolig, næring og kombinert næring/bolig.  
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Utsnitt fra 

kommuneplanens 

arealdel. 

Sentrumsavgrensning 

med rød stiplet linje. 
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 Reguleringsplaner. Gjeldende reguleringsplaner rundt sentrum er i hovedsak 

eldre. De regulerte arealene samsvarer med for det meste med dagens bruk, men 

dekker noe mindre arealer enn KPA. En ny områdeplan vil gjelde foran eldre 

reguleringer.  

 

 

2.3 Viktige parallelle prosesser 

Parallelt med områdeplanen er det to andre viktige prosesser som også har betydning for 

Venn sentrum: 

 Trafikksikkerhetsplan: Det er vedtatt at det skal lages en trafikksikkerhetsplan 

for sentrum. Målet er å definere trygge arealer for myke trafikanter. 

Trafikksikkerhetsplanen skal integreres i planarbeidet ved at aktuelle tiltak også blir 

regulert gjennom områdeplanen. 

 Forprosjekt skole i søndre Skaun. Det er påstartet en prosess med utvikling av 

skolekretsene i sørdelen av kommunen. Dette er kretsene for oppvekstsentrene på 

Venn og Jåren-Råbygda, og det skal startes et forprosjekt kalt «ny skole i søndre 

Eksisterende 

reguleringsplaner i 

Venn sentrum. 
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Skaun». Bakgrunnen er at dagens skolebygg, særlig på Venn, er utslitt og det er 

modent for nybygg. Det er pr. i dag ikke bestemt hvor et nytt skolebygg skal ligge 

eller hvor stort det skal være. Områdeplanarbeidet vil i utgangspunktet ta høyde 

for at det kan plasseres en skole i Venn sentrum som i dag, med tilstrekkelig areal 

til å ta elever fra begge skolekretsene i sørkommunen. Spørsmål knyttet til skole 

må med fordel avklares nærmere i løpet av planprosessen.  

3 Planprosess og medvirkning 

Planprosessen gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning. Dette innebærer 

i utgangspunktet to høringer: en for dette planprogrammet som setter rammer og 

beskriver opplegget, og en for det konkrete planforslaget.  

Skaun kommune ønsker en bred medvirkning som går utover minstekravene i plan- og 

bygningsloven. Kommunen er opptatt å av ha god dialog med alle som har tilknytning til 

Venn allerede fra en tidlig fase i prosessen. Det er erfaringsmessig mest gunstig at 

medvirkningen skjer tidlig. Da er den reelle muligheten for påvirkning størst, i god tid før 

det er laget et ferdig planforslag. På denne måten ønsker kommunen at planen i større 

grad skal bli til i samråd med innbyggerne. Det er et mål at medvirkningsopplegget skal 

føre til at man sammen kan formulere noen av «spørsmålene» som planen tar tak i, og 

ikke bare få anledning til å gi innspill til «svarene».  

Det legges opp til tre hovedarenaer for medvirkning gjennom prosessen: 

 Åpent møte i gymsalen på Venn oppvekstsenter 14. mars 2018: Dette foregår 

mens planprogrammet er på høring. På dette tidspunktet er det mulig å formulere 

og omformulere problemstillinger tilknyttet planen. Det vil være viktig å få kartlagt 

fakta og synspunkter, ønsker og behov knyttet til Venn sentrum. Her kan man 

diskutere rammer for det videre arbeidet, temaer som skal utredes og løsninger 

som skal vurderes nærmere.  

 Nytt åpent møte i fasen for utarbeidelse: Kommunen ønsker å følge opp med 

et nytt åpent møte mens planen er under utarbeiding. På dette tidspunktet er det 

fortsatt ikke laget et ferdig planforslag, men det er gjort visse skisseringer og 

enkelte plangrep og prinsipper begynner å ta form. Målet er at dette skal danne 

grunnlag for en fortsettelse og avrunding på temaer som har kommet opp i 

medvirkningen. 

 Høring/offentlig ettersyn av planforslag: Dette er den ordinære, lovbestemte 

høringen av et konkret forslag.  
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Tabellen under viser medvirkningsopplegg og planprosessen i sin helhet: 

Fase i planarbeidet Aktivitet Tidsrom 

1. Varsel om 
oppstart av 
planarbeid 

Plan- og miljøutvalget behandler oppstart og 
forslag til planprogram. 

27.02.18.  

Oppstart annonseres og planprogrammet 
legges ut på høring. Annonseres på 
kommunens nettsider, Facebook-side og i 
Avisa Sør-Trøndelag. Myndigheter, 
grunneiere og naboer får eget brev.  
Invitasjon til åpent møte annonseres, åpent 
for alle. 

27.02 – 06.03.18 

2. Planprogram ute 
på høring 

Planprogrammet er ute til høring i 6 uker.  Mars/april 2018 

Åpent møte i gymsalen på Venn 
Oppvekstsenter. 

14.03.18 

Fastsetting av planprogram etter 6 uker og 
gjennomført prosess som nevnt over.  

Mai 2018 

3. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeiding av forslag til områdeplan med 
tilhørende utredninger. 

Vår/sommer/høst 
2018 

Nytt åpent møte som tar opp tråden med 
bakgrunn i at arbeidet er kommet lenger. 
Mulighet for påvirkning av planforslaget før 
et konkret utkast er ferdig. 

Sommer/høst 2018 

Første gangs behandling av planforslaget i 
Plan- og miljøutvalget. Forslag legges ut til 
høring i 6 uker.  

Høst 2018 

4. Offentlig 
ettersyn/høring 

Konkret forslag til plan på offentlig 
ettersyn/høring i 6 uker.  

Høst 2018 

Bearbeiding av planforslag. Høst 2018 

Andre gangs behandling i Plan- og 
miljøutvalget. 

Høst/vinter 2018 

5. Vedtak Sluttbehandling i Kommunestyret. Vinter 2018/2019 

Fargekoder: Medvirkning Administrativt Politisk behandling 
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4 Planområdet – beskrivelse og utredningsbehov 

4.1 Dagens situasjon 

Dagens situasjon i Venn sentrum. Vennatunet i nord og areal sørover blir også med i planen.  

Venn sentrum ligger i «bunnen» av et skålformet og åpent landskapsrom. Dyrka jord 

ligger i slake åser ned mot sentrum på de fleste kanter. Midt i bygda ligger Skaun kirke fra 

ca. 1180 og den er et svært viktig landemerke. Til sammen er det et flott kulturlandskap.  

Skaun kirke er automatisk fredet etter kulturminneloven. Dyrkajorda rundt sentrum er for 

det meste av svært god kvalitet3. Pilegrimsleden går gjennom sentrum. 

                                            
3 Nibio, Kilden. 

Skole 

Fv 754 

Kirke 
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Nærbutikk og oppvekstsenter med skole og barnehage ligger svært sentralt og utgjør 

hovedfunksjonene i sentrum. Sentrumsområdet preges ellers av mye trafikkarealer og flere 

veier møtes her. Fv 709 Skaunavegen går gjennom tettstedet nord-syd. Mye trafikk 

kommer nordfra på Fv 709, kommunesenteret Børsa ligger ca 10 km nordover.  Fv 754 i 

retning vest har også en del trafikk. Fv 750 går østover fra sentrum i en sløyfe til en del 

bebyggelse. Forholdene for myke trafikanter i Venn sentrum er ikke tilfredsstillende i dag, 

med lite gangarealer og mange uoversiktlige områder med biltrafikk knyttet til parkering, 

avkjørsler og kryss.  

Det er lite boligbebyggelse i selve sentrum. Hele omlandet er preget av gårder og spredt 

boligbebyggelse, og har en utpreget rural karakter. Det er 1359 innbyggere i Venn 

skolekrets, og 476 i Jåren-Råbygda skolekrets4. De fleste av disse 1835 innbyggerne har 

Venn som et nærsentrum, muligens med unntak av boligfeltet i Eggkleiva nord for 

Laugen, som ligger vel så nært Børsa. 

 

Skråfoto av Venn sentrum fra sør. Innsjøen Laugen er godt synlig og Trondheimsfjorden skimtes i det fjerne. Hentet fra Google Earth. 

                                            
4 Pr. 01.01.2017 

Nærbutikk 

Oppvekstsenter 

Kirke 
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4.2 Antatte temaer for konsekvensutredning 

Det skal lages en konsekvensutredning til planforslaget. Den skal belyse positive og 

negative konsekvenser av planen. I høringsfasen for planprogrammet er det mulig å 

komme med innspill til temaer som bør utredes nærmere. Hvilke konkrete plangrep som 

blir valgt vil også ha betydning for hva som utredes.  

Det vil også lages en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), dette er et krav for alle 

reguleringsplaner. Denne vil liste opp mulige uønskede hendelser eller virkninger som 

følge av tiltak i planen, og vurdere behovet for avbøtende tiltak.  

I tabellen under er det listet opp de temaer som kommunen pr. i dag vurderer som 

aktuelle i konsekvensutredningen.  

Tema Vurderinger som må gjøres 

Jordvern Venn ligger i et aktivt jordbruksområde og 
enhver utvidelse av sentrum vil berøre 
dyrka jord. Konsekvensene av eventuelle 
omdisponeringer må vurderes opp mot 
jordvernhensyn. 

Landskap Venn ligger i et landskap med flotte 
kvaliteter. Sentrum ligger i bunnen av et 
skålformet landskapsrom og endringer i 
sentrum er godt synlig fra omlandet. 
Endringer bør vurderes i en 
landskapsmessig sammenheng.  

Bebyggelsesstruktur Må vurderes. Det kan oppstå et spenn 
mellom nasjonale retningslinjer og lokale 
ønsker om variert boligtilbud, større 
boligtomter o.l.  

Trafikksikkerhet Må vurderes. Det er et klart mål at planen 
skal bidra til en bedre 
trafikksikkerhetssituasjon i sentrum. 

Kulturverdier ved Skaun kirke Viktige vernehensyn rundt Skaun kirke må 
tas hensyn til og vurderes. 

Kulturminner i grunnen Det er tidligere blitt varslet fra 
fylkeskommunen som 
kulturminnemyndighet, at en del dyrka 
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arealer må undersøkes for kulturminner i 
grunnen før de eventuelt reguleres til 
byggeområder. Kommunen tar sikte på å 
gjennomføre slike undersøkelser etter 
hvert som det blir klart hvilke arealer som 
omreguleres.  

Barn og unge Må vurderes. 

Næringsutvikling Må vurderes. 

Naturmangfold Må vurderes. 

Friluftsliv og rekreasjon Må vurderes. 

Forurensning og vannmiljø Må vurderes. Det er mye spredt avløp i 
denne delen av kommunen, men fra Venn 
sentrum går det avløpsledning med god 
kapasitet.  

Folkehelse Må vurderes.  

Samfunnssikkerhet Må vurderes, og vil i hovedsak inngå i 
ROS-analyser. Området ligger under 
marin grense og grunnforhold vurderes 
nærmere i planarbeidet.  

Klimatilpasning Må vurderes.  

Støy Må eventuelt vurderes ved nye 
byggeområder. Det er i utgangspunktet 
ikke mye støy rundt veinettet ved Venn, ut 
fra siste utarbeidede støykart fra Statens 
Vegvesen.  

 


