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Uttalelse til varsel om oppstart av områdeplan for Venn - Skaun 
kommune 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Landbruk  
Av forslaget til planprogram går det fram at målet med planprosessen er å bidra til 
stedsutvikling, og at Venn blir et attraktivt sentrum hvor det legges til rette for 
befolkningsvekst, bl.a. gjennom bolig- og næringsutvikling. Planarbeidet skal avklare 
arealbehov for mulig ny skole/oppvekstsenter, tilrettelegge for ulike typer boliger i og nært 
sentrum, tilrettelegge for næring, forbedre trafikksikkerheten og fastsette prinsipper for 
forskjønning av sentrum.  
 
Det er foreslått et stort planområde, og det ligger svært mye dyrka jord innenfor området. Ihht 
NIBIOS markslagskart er dette i stor grad fulldyrka jord, gjennomgående av svært god 
jordkvalitet. Av planprogrammet går det fram at det ikke er intensjonen å omdisponere all 
dyrka jord innenfor planavgrensningen, men at grensa er satt for å ha mulighet til å inkludere 
forbindelser mot eksisterende og framtidige boligområder som er satt av i kommuneplanens 
arealdel. Det framgår likevel at noe dyrka jord inntil sentrum ønskes vurdert for 
omdisponering. Vurderingen av dette, og evt. omfanget av det, vil være tema i 
planprosessen og en del av konsekvensutredningen. 
 
Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2014 og endelig stadfestet i februar 2016, 
avklarte to nye områder for boligformål og ett område for offentlig/privat tjenesteyting. Disse 
områdene lå på dyrka jord, men Fylkesmannen aksepterte disse ut fra at de var innenfor en 
hensiktsmessig sentrumsavgrensing. Gjennom planprosessen ble det for øvrig avklart at på 
sentrumsnære boligområder i Venn skal det minimum finnes rom for 4 boenheter/da. 
 
Jordvern er ett av de temaene som skal vurderes i konsekvensutredningen. 
Landbruksavdelingen viser til at jordvernet ble klart innskjerpet gjennom Stortingets 
behandling av Nasjonal jordvernstrategi, der målet om årlig omdisponering av dyrket jord ble 
skjerpet fra maks 6000 da/år til maks 4000 da/år. Dette skal nåes innen 2020. 
Næringskomiteen var i tillegg tydelig på at kommunene, fylkeskommunene og 
fylkesmennene må særlig bli strengere i sin praktisering av jordvernet ved saker som 
omhandler bolig, næring og fritid. Det innskjerpede jordvernet har med andre ord medført at 
samfunnsinteressene må være av vesentlig størrelse for at jordvernet skal vurderes å måtte 
vike. Det forventes dermed at alternativer som ikke innebærer omdisponering av dyrka jord 
må vurderes, og søkes valgt, arealer som allerede er bebygd må vurderes 
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transformert/omformet til en høyere utnytting, områder fortettes, m.v.. Generelt må en høg 
utnytting av arealer legges til grunn.  
 
Landbruksavdelingen innser at Venn ligger «midt i matfatet», med de utfordringer det gir for 
videre sentrumsutvikling. Landbruksavdelingen er tilfreds med at jordvernet er trukket fram 
som ett av de sentrale temaene i konsekvensutredningen, og vi forventer og legger til grunn 
at planprosessen virkelig vektlegger betydningen av det innskjerpede jordvernet i sine 
vurderinger og valg.  
 
Vi deltar gjerne tett på, og i en god dialog i, den videre planprosessen. 
 
Miljøvern 
Det ligger flere bekkedrag innenfor planområdet. Det er registrert et tykt dekke med marine 
avsetninger i området. Dette kan tyde på at disse bekkedragene er ravinedaler, en truet 
naturtype/landskapsformasjon. Slike bekkedrag er viktige vandringsveier for en rekke 
viltarter. Vi ber om at disse bekkedragene ikke berøres og avsettes til hensiktsmessig formål 
under grøntstruktur. Det vil være nødvendig å kartlegge disse bekkedragene hvis de blir 
påvirket av planforslaget.  
 
Vi viser videre til landbruksavdelingens merknader om utnyttelsesgrad.  
 
Vi minner om at grenseverdier for støy må overholdes. Detaljert informasjon vedrørende 
dette står i retningslinje T-1442, utgitt av Klima – og miljødepartementet, samt oppdatert 
veileder for behandling av støy i arealplanlegging (M-12872014).   
 
Helse og omsorg 
Det framgår at formålet med områdeplanen er å utvikle Venn som et attraktivt sentrum og et 
tyngdepunkt sør i Skaun. Det er et mål å legge til rette for aktivitet og styrking av grunnlaget 
for viktige funksjoner som blant annet oppvekstsenter med skole og barnehage og 
nærbutikk. Det beskrives at sentrumsområdet preges av mye trafikkareal og at forholdene for 
de myke trafikantene ikke er tilfredsstillende. Derfor er et av målene å forbedre 
trafikksikkerheten. Parallelt med områdeplanen pågår det også et arbeid med en 
trafikksikkerhetsplan. 
 
I arbeidet med å skape attraktive og inkluderende bosteder er folkehelseperspektivet sentralt 
og den videre planprosessen må derfor ivareta dette. Fra et folkehelseståsted så vil aktuelle 
problemstillinger være tilrettelegging for et godt bomiljø med god bokvalitet for alle 
aldersgrupper, tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, tilgang til turveger, 
nærmiljøanlegg, rekreasjonsmuligheter og idrettsanlegg, trafikksikkerhet for de myke 
trafikantene samt støy og luftkvalitet. 
 
I pkt. 4.2 er det listet opp aktuelle utredningstema. Folkehelse er satt opp som et eget tema, 
men uten nærmere beskrivelse av hva som skal utredes. Andre opplistede tema, som 
trafikksikkerhet, friluftsliv og rekreasjon, støy og bebyggelsesstruktur, er sentrale 
folkehelserelevante tema.  
 
Da det er viktig å se behov og funksjoner i en sammenheng, er det positivt at det skal 
utarbeides en helhetlig plan for området. Det er også positivt at det legges opp til en bred 
medvirkningsprosess i alle faser av planarbeidet. 
 
For befolkningens helse er det bra at flere velger å sykle eller gå, men myke trafikanter er 
også en utsatt gruppe i trafikken. En bedre tilrettelegging i form av gang- og sykkelveier er 
derfor et positivt folkehelsetiltak. Det gir bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene og 
kan også stimulere til økt hverdagsaktivitet. Det er avsatt areal til boliger sørøst for sentrum 
og omsorgsboliger er lokalisert nord for sentrum. Det er derfor viktig å fokusere på ferdsel 
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til/fra sentrum og tilrettelegging i form av et sammenhengende nett av gang- og sykkelveier, 
snarveier og turstier. 
 
I pkt. 1.1 i planbeskrivelsen er det listet opp de viktigste momentene i planarbeidet. Her 
inngår at det skal fastsettes prinsipper for forskjønning i sentrum. Estetisk kvalitet i utforming 
av utearealer og bygninger har også betydning for å opplevelsen av et sentrum som attraktivt 
og hyggelig. Det er derfor positivt at planarbeidet skal fokusere på dette.  
 
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best mulig 
tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger. Prinsippet om 
universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal ivaretas i 
planleggingen og i det enkelte byggetiltak.  
 
Samfunnssikkerhet 
Vi registrerer at formålet med områdeplan for Venn er å 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. 
 
I forbindelse med dette forutsetter vi at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017;” 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en ren 
sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med 
dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. 
Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i 
arbeidet med ROS-analysen. 
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og 
avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 
gjeldende på andre måter. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å 
godkjenne ROS-analysen i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3.   
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til varsel om 
oppstart med planprogram på høring. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med 
en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og 
viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg 
av regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag 
fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta 
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og 
justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi 
minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket 
Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 
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Med hilsen 
 
 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 
 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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