
Det synest at det er behov for en avklaring om hva som er tenkt medtatt under 

OMRÅDEPLAN VENN

Venn var oprinnelig en gard, i dag er det  område  Venn fortsatt innafor grensa  av den opprinnelige 
Venn /Vinjar.og består av  Venn 71/1 Venn 70/1. enn 70/ 2og 3 og Venn 70/4.

Når skulen ble bygd på Venn fikk skulekretsen navnet Venn. Det virker litt tilfeldig. I Råbygda ble 
skulekretsen Melby og på Jåren fikk navnet Jåren.

I bygda Skaun er der 4 hovedgrender: Råbygda – Jåren – Vassbygda og Kjørssida. (Kirkesiden)
Disse er igjen delt i flere lokale grender.

Det ser ut for at Kommunen mener områdeplan Kjørssida.

Undertegnede ser det som viktig at skulekretsene blir oppretteholt, slik at Venn, Jåren/Råbygda og 
Viggja består i framtida.

Å få til en regulering av området rundt Venn er umulig uten at det går med noe dyrka jord, da alt er 
dyrka, men en må begrense det mest mulig, bl.a-ved å bygge ny Venn Skule delvis i flere etasjer
uten at det blir for dominerende i forhold til Skaun Kyrkje.

Vegløsning: 
For å «rydde» plass må en starte med vegløsningene. Trafikken opp Kjerkbakken og mellom kirken 
og skulen må bort.

Etter at veganlegget Skålvollen – Trobakken (Syrstadsætren) var kommet i gang ble det stukket ny 
veg fra  Skålvollen og bent på posthuset(.Almar Uvås sin eiendom) Øst for tuneet på Vennaagarden.

 Senere er det kommet et alternativ i grensa mellom Venn og Syrstad som møter FV 709 sør for 
Vennatunet.

Det første alternativet vil ta noe mindre areaal enn alt. 2. En forutsetter at dagens veg fra Skålvollen 
forbi Vennagarden blir nedlagt og tilbakefør til jordbruksareal. Denne vegen ble bygd og rodelagt i 
år 1900.

Videre må gårdstunet på Venn 70/1 innløses og eieren gies full erstatning slik at det kan etableres et 
nytt gårdstun inenfor reguleringsgrensa.

Dette vil gi rom for litt mere luft rundt kirka, og få ordnet vegløsningene på en trygg måte ikke 
minst for skule og barnehage

. Alternativet for veg mellom Syrstad og Venagarden er  mindre aktuelt da det er etablert stor 
husdyrproduksjon på Sandan 73/5 med 4 bygninger  med husdyr og
et stort gjødsellager  veldig nær traseen.

Barnehage: 



Det  må nok være en barnehage rundt sentrum, men en kunne spart noe dyrka mart ved å etablere 
deler av denne i randsonen, delvis som friluftsbarnehage. 

Boligbygging:

All boligbygging bør skje utafor sentrum. Med unntak av tomt for seniorboliger.
Det er mye areal som egner seg til boligområder, og som ikke er verdifult jordbruksareal.

Det finner en på Skjellan, Kufås, Syrstad, Krogstad, Solstad, Skauge, Rekstad og Husby.

Drivstoffanlegg.
En må sette av areall ved Coop Skaun til et framtidig drivstoffanlegg.
Dette i tilfelle dagens bensinstasjon skulle oppphøre.
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