
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Plan og miljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 05.06.2018 Tid: 09:00 – 11.50 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Øystein Wiggen FO  

Nestleder Ove Sem   

Medlem Even Landrø   

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Siri Øyås Høgsteggen   

Medlem Anita Gilde   

Medlem Willy Georg Horrigmo FO  

Varamedlem Hege Fonn  Øystein Wiggen 

Varamedlem Terje Kvernberg  Willy Georg Horrigmo 

 

 
 
Ellers møtte: rådgiver Sigve Laugsand, rådmann Jan-Yngvar Kiel og leder Gunnhild Landrø som 
førte møteboka. 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt:  
Terje Kvernberg og Hege Fonn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje Kvernberg Ove Sem Hege Fonn 
 nestleder 
 
 



  Side 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.05.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 



  Side 3 

Ettersom leder i PMU Øystein Wiggen hadde forfall, var det nestleder Ove Sem som ledet 
møtet. 

 

 

Sak 19/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Spørsmål stilt på siste møtet i PMU om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter – om 
faseplanene vedrørende trafikkavvikling i byggeperioden, følges, ble besvart av prosjektleder 
John Vidar Koren. 
 

 Utvalget stilte spørsmål om hvordan ulovlighetsoppfølging blir fulgt opp og status på 
tilsynsstrategien. 

 

 PMU ber rådmannen komme tilbake med forslag om en parkeringsstrategi i Skaun 
kommune, spesielt mht løsninger i Børsa og Buvika. 
 

 PMU ber rådmannen komme tilbake til et svar ang. tidsforløp knyttet til fornying av 
vann og avløp i Finnmyrvegen sett i forhold til tiltak i trafikksikkerhetsplan. 
 

 PMU ber om at rådmannen kommer tilbake med en løsning for å fylle 50%-stillingen på 
trafikk. 

 
Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 
 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 

 

 

 

Sak 20/18 
 
 
Sakstittel:  2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING 

NAUSTGJERDET 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 174/4 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
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Skaun kommune legger forslag til detaljregulering for Naustgjerdet ut til offentlig ettersyn og 
høring, med plankart og reguleringsbestemmelser revidert 09.05.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
BEHANDLING: 
Utvalget stilte spørsmål om: 

 Antall parkeringsplasser pr. boenhet 

 Sykkelparkering 

 Park and Ride 

 Arkeologiske utgravninger 
 
Saksbehandler og rådgiver på Plan, Jørgen Sætre, orienterte.  
 
Ove Sem fremmet på vegne av PMU et omforent forslag: 
Saken sendes tilbake til rådmannen med anmodning om å utrede løsning for sykkelparkering og 
«park and ride». 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Saken sendes tilbake til rådmannen med anmodning om å utrede løsning for sykkelparkering og 
«park and ride». 
 

 

 

Sak 21/18 
 
 
Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

FRADELING TIL BOLIGFROMÅL 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 76/5 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligeiendom innvilges. Det er lagt 

avgjørende vekt på at omsøkt areal tidligere har vært bebodd og ligger like inntil to andre 

boligeiendommer. Landbruksinteresser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av fradelingen. 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 

påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 

uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 

fristen.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligeiendom innvilges. Det er lagt 

avgjørende vekt på at omsøkt areal tidligere har vært bebodd og ligger like inntil to andre 

boligeiendommer. Landbruksinteresser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av fradelingen. 

Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 

påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 

uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 

fristen.  

 

 

 

Sak 22/18 
 
 
Sakstittel:  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. 
 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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. 
 

 

 

Sak 23/18 
 
 
Sakstittel:  TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 - 2. REVISJON 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 
Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020, og tiltaksplan 1. revisjon.  På grunn av bortfallet av «Aksjon skoleveg 2018» forskyves 
samtlige fysiske tiltak som var tenkt hel- og delfinansiert gjennom denne tilskuddsordningen i 
2018 og 2019, med 1 år.  Tiltakene innarbeides i Skaun kommunes budsjett for 2019 (og 2020).  
Avsatt egenandel på kr. 520.000,- i budsjettet for 2018 for Aksjon skoleveg 2018 øremerkes til 
trafikksikkerhetstiltak 2018 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget (PMU). 
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I tillegg tilføyes følgende prosjekt for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019 (og 
innarbeides i budsjett for 2019): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33), (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 
  
Fortetting fartshumper Hammervegen, (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del), (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
  
 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020, og tiltaksplan 1. revisjon.  På grunn av bortfallet av «Aksjon skoleveg 2018» forskyves 
samtlige fysiske tiltak som var tenkt hel- og delfinansiert gjennom denne tilskuddsordningen i 
2018 og 2019, med 1 år.  Tiltakene innarbeides i Skaun kommunes budsjett for 2019 (og 2020).  
Avsatt egenandel på kr. 520.000,- i budsjettet for 2018 for Aksjon skoleveg 2018 øremerkes til 
trafikksikkerhetstiltak 2018 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget (PMU). 
 
I tillegg tilføyes følgende prosjekt for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019 (og 
innarbeides i budsjett for 2019): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33), (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 
  
Fortetting fartshumper Hammervegen, (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del), (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
  
 
 

 

 

Sak 24/18 
 
 
Sakstittel:  INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST "DELSTRATEGI VEG" OG 

INNSPILL TIL "HANDLINGSPROGRAM VEG 2019-2022" 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det 
forventes at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil 
være et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å 
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ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  
Særlig for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet 
være avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at 
Skaun skal være en av landets beste bokommuner. 

 

Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling, spiller Skaun kommune følgende tiltak inn i prioritert 
rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 

 

1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan fra Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 

(Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet i kommunesenteret Børsa er det 

svært viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa sentrum, og 

opparbeides lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold til vedtatt 

reguleringsplan, arealplan og områdeplan for Børsa. 

 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg 

på strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 

3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 

4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt 

og tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 

m17047 (Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 

m10236 (Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 

m397 (bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til 

Fv6646 hp1 m2511 (Valsetvegen) 

12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 

 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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Skaun kommune vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det 
forventes at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil 
være et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å 
ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  
Særlig for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet 
være avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at 
Skaun skal være en av landets beste bokommuner. 

 

Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling, spiller Skaun kommune følgende tiltak inn i prioritert 
rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 

 

1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan fra Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 

(Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet i kommunesenteret Børsa er det 

svært viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa sentrum, og 

opparbeides lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold til vedtatt 

reguleringsplan, arealplan og områdeplan for Børsa. 

 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg 

på strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 

3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 

4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt 

og tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 

m17047 (Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 

m10236 (Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 

m397 (bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til 

Fv6646 hp1 m2511 (Valsetvegen) 

12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 
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