
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Plan og miljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 08.05.2018 Tid: 09:00 – 12.00 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Øystein Wiggen   

Nestleder Ove Sem   

Medlem Even Landrø   

Medlem Turid Blækkan FO  

Medlem Siri Øyås Høgsteggen   

Medlem Anita Gilde   

Medlem Willy Georg Horrigmo   

 

 
 
Ellers møtte: rådgiver Sigve Laugsand, leder Frøydis Aarnseth Aalbu og leder Gunnhild Landrø, 
som førte møteboka. 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt: 
Anita Gilde og Siri Høgsteggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Gilde Øystein Wiggen Siri Høgsteggen 
 leder 
 
 
 
 
 



  Side 2 

 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 2.5.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 



  Side 3 

 

ORIENTERING 

 

 Forprosjekt E39 Thamshamn – Klett ved Arne Gussiås, Styrings- og strategistab Statens 
vegvesen Region midt 

 

Orienteringen ble holdt etter saksbehandlingen. 

 

 

Sak 15/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 08.05.2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
 
Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 
 
Spørsmålene som ble stilt i sist møte ble besvart av Sigve Laugsand og Frøydis Aarnseth Aalbu. 
 

 Ove Sem, Ap stilte spørsmål om rådmannen kan lage en sak til FSK som omhandler en 
parkeringsstrategi. 

 Øystein Wiggen, Sp stilte spørsmål om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter – 
om faseplanene vedrørende trafikkavvikling i byggeperioden, følges. 

 PMU ønsker en status på Skaun som trafikksikker kommune. 
 
 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering 

 

 

 

Sak 16/18 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING AV 

FRITIDSEIENDOM/HYTTE 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 87/14 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 



  Side 4 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. En innvilgelse av en slik søknad vil 
få uheldige presedensvirkninger da bestemmelsene har blitt håndhevet strengt i området tidligere. 

 
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 
fristens utløp. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling fikk fem stemmer og dermed flertall. Anita Gilde, FrP stemte i mot 
rådmannens innstilling. 
 
 
VEDTAK: 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. En innvilgelse av en slik søknad vil 
få uheldige presedensvirkninger da bestemmelsene har blitt håndhevet strengt i området tidligere. 

 
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 
fristens utløp. 

 

 

 

Sak 17/18 
 
 
Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG PBL 

§ 1-8 - BOLIGFORMÅL 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 111/4 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 innvilges. 
Oppføring av en ny bolig på eiendommen vil ikke tilsidesette landbrukshensyn eller være til 
hinder for allmennhetens tilgang til strandsonen.  

 

Det stilles krav om geoteknisk vurdering og en vurdering av om eiendommen kan bli berørt av 
havnivåstigning eller stormflo før byggetillatelse kan gis.  

 

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 inne fristen. 

 

 



  Side 5 

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 innvilges. 
Oppføring av en ny bolig på eiendommen vil ikke tilsidesette landbrukshensyn eller være til 
hinder for allmennhetens tilgang til strandsonen.  

 

Det stilles krav om geoteknisk vurdering og en vurdering av om eiendommen kan bli berørt av 
havnivåstigning eller stormflo før byggetillatelse kan gis.  

 

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 inne fristen. 

 

 

 

Sak 18/18 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKAUN 

MOTORSPORTSENTER 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Skaun kommune legger ut forslag til endring av reguleringsplan for Skaun motorsportsenter på 
høring og offentlig ettersyn. Endret og oppdatert plan fremgår av plankart datert 15.01.2018 og 
bestemmelser sist revidert 15.01.2018.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Skaun kommune legger ut forslag til endring av reguleringsplan for Skaun motorsportsenter på 
høring og offentlig ettersyn. Endret og oppdatert plan fremgår av plankart datert 15.01.2018 og 
bestemmelser sist revidert 15.01.2018.  
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