
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Plan og miljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 10.04.2018 Tid: 09:00 – 10.40 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Øystein Wiggen   

Nestleder Ove Sem   

Medlem Even Landrø   

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Siri Øyås Høgsteggen   

Medlem Anita Gilde   

Medlem Willy Georg Horrigmo   

 

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



  Side 2 

 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 3.4.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 

 

 

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13/18, 14/18, 12/18.



  Side 3 

 

 

Sak 12/18 
 
 

Sakstittel:  MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.04.2018 
  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Under meldingssaken ble det referert og oppsummert fra folkemøtet på Venn den 14. mars 
2018. 
 
Spørsmål fra flertallsgruppa: 

 Hva kan gjøres med parkeringssituasjonen i sentrum av Børsa og Buvika? Besvart i 
møtet. 

 Kan parkeringsituasjonen ved Skaunhallen i Buvika håndheves? Besvart i møtet. 

 Kan det vurderes et gangfelt i Havengvegen ved Oterhaugen barnehage? Besvares i neste 
møte. 

 Kan det vurderes et fotgjengerfelt i forlengelse av gangfelt ved Hammerdalen barnehage? 
Besvares i neste møte. 
 

 
Willy G. Horrigmo, Bl stilte følgende spørsmål: 

 Hvem styrer gatebelysningen langs fylkesveg 801? Besvares i neste møte. 

 Ca. 50 meter øst for Husbyalleen har det oppstått et stort hull ved siden av et kumlokk. 
Kan det gjøres noe med dette? Besvares i neste møte. 

 Buvikåsvegen er ikke skiltet på Ilhaugsida, kan dette gjøres? Besvares i neste møte. 

 Forandring på nummerering på fylkesvegene i forbindelse med sammenslåing av fylkene? 
Besvares i neste møte. 

 Vil arealplaner i rulleres i denne perioden? Besvart i møtet. 
 
Anita Gilde, FrP stilte følgende spørsmål: 

 Snart tid for teleløsning – hva gjøres hvis det kommer meldinger om dårlige veger? 
Besvart i møtet. 

 
 
Ove Sem forlot møtet under behandling av sak 12/18. 
 
Sigve Laugsand informerte om planer for oppgradering av tunneller langs E39. 
 
Til slutt under meldingssaken besvarte Frøydis Aarnseth Aalbu spørsmål som ble stilt i forrige 
møte. 
 



  Side 4 

 
 
 

 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 

 

 

 

Sak 13/18 
 
 

Sakstittel:  KLAGEBEHANDLING - ADRESSERING 
HUSEBYALLEEN 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Skrivemåte endres til Husbyalleen i tråd med Kartverkets vurdering.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Skrivemåte endres til Husbyalleen i tråd med Kartverkets vurdering.  

 

 

 

Sak 14/18 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM SIKRINGSSKYSS / UTVIDELSE AV 
PERIODE FOR VINTERSIKRINGSSKYSS 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Elever på 1. – 4. trinn bosatt sør for Lia innvilges helårs sikringsskyss. 

Perioden for vintersikringsskyss forlenges til 31. mars. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



  Side 5 

 
VEDTAK: 
Elever på 1. – 4. trinn bosatt sør for Lia innvilges helårs sikringsskyss. 

Perioden for vintersikringsskyss forlenges til 31. mars. 
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