
Skaun Kommune 

Postboks 74 

7358 Børsa          15.04.2018 

 

Innspill til høring fra grunneier Gnr/Bnr. 70/4  -  Planprogram Områdeplan for Venn 

Først og fremst takker vi for at kommunen har startet planprosessen og for invitasjonen til å komme med 

innspill. Som grunneier av eiendom 70/4, berørt av planen, er vi interessert i at planavgrensningen utvides 

ytterligere vestover og at planprogrammet vurderer spesifikke områder for boligformål og vei. I tillegg har vi 

innspill til utvikling av Venn sentrum. 

1 - Avsette arealer rundt enebolig til boligformål på 70/4 

Gården på Vennagjerdet (Gnr/Bnr: 70/4) har 29,3daa dyrka mark, som vi i dag leier ut. Av bygningsmasse 

finnes en låve med tilhørende garasjer, et eldre våningshus og en nyere enebolig. Vi har et ønske om å 

skille ut eneboligen som egen boligtomt. Denne tomta vil avgrenses mot dyrka marka som vist i vedlagt 

kart, noe som vil gi et areal på ca. 1daa. Adkomstvei legges på sør-og-vestsiden av låven i kanten av dyrka 

marka, slik at man ikke trenger å kjøre gjennom gårdstunet der veien går i dag.  

Vi ser det som en stor fordel at områdeplanen inkluderer nevnte boligtomt og at dette arealet blir avsatt til 

boligformål i den nye områdeplanen.  

 

2 – Fremtidig bruk av arealene øst på 70/4 

Vi registrerer at planavgrensningen lagt ut på høring inkluderer de østligste deler av vår dyrka mark på 70/4. 

Som nevnt ovenfor kommunen tidligere, stiller vi oss positive til at dette området omreguleres til andre 

formå enn LNF, så som boligformål, næringsformål, grav-og-urnelund, offentlige formål og gang-og-

sykkelvei.  

En av utfordringene med en slik formålsendring er selvsagt hensynet til dyrka mark. Dette mener vi kan 

løses ved at kommunen stiller krav i bestemmelsene om at arealer med dyrka mark skal erstattes ved 

jordflytting og nydyrking i forholdet en til en.  

Planprogrammet må også ta i betraktning at dette området ville fått en bedre arealutnyttelse ved å flytte 

veien som i dag skjærer tvers over dyrka marka. Dette kommer vi tilbake til i neste punkt. 

 

Skal planprogrammet gjøre en helhetlig vurdering av de sentrale områdene på venn, bør planområdet 

inkludere nevnte boligtomter på eiendom 70/4 og vurdere om disse arealer skal avsettes til boligformål i den 

nye områdeplanen.  

2 - Omlegging av vei for gjennomgangstrafikk 

Som innbyggere på Venn og grunneier mener vi tidligere foreslått veitrasé vest for Vennagjerde, bør 

vurderes på nytt i planprogrammet. En av fordelene med denne traseen er bedre arealutnyttelse i område 

rundt kirka og mellom kirka og Vennatunet. I tillegg vil en slik vegomlegging gi betraktelig bedre 

trafikksikkerhet for myke trafikanter rundt barnehagen, skolen og kirka, når gjennomgangstrafikken flyttes 

bort herfra.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingrid Rekstad       Jarle L. Rekstad 

    Eiere av Gnr/Bnr. 70/4 
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