
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Plan og miljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 27.02.2018 Tid: 09:00 – 15.20 

 

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 leder Gunnhild Landrø 
som førte møteboka. 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt: 
Ove Sem og Willy Georg Horrigmo 
 
 
 
 
 
 
 
Ove Sem Øystein Wiggen Willy Georg Horrigmo 
 leder 
 
 
 
 
 
 



  Side 2 

 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 20.02.18.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
 
 
Utvalget dro på befaring først i møtet i sakene 8/11, 9/11 og 11/11.
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ORIENTERING: 

 

 Status trafikksikkerhetsarbeid i Skaun ved Idar Nebelung 

 

 

Sak 5/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 27.02.2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Det ble stilt spørsmål til melding 18/83 og 18/355. Meldingene ble referert i nødvendig 
utstrekning og tatt til orientering. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt i møtet ble det mulighet til å stille spørsmål. 
 
Willy G. Horrigmo, Bl stilte spørsmål om: 

- Rekkverk på gangbru i krysset Hammerdalen - fv 800. Rekkverket er svært dårlig.   
- Status for forprosjektet utvidelse E39. 

 
Leder på teknisk Frøydis Aarnseth Aalbu orienterte om vilkår for å få løyve til snøscooterkjøring 
i Skaun, som svar på spørsmål stilt i sist PMU. 
 
 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering 
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Sakstittel:  OVERORDNET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
 536 SKAUN UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Overordnet trafikksikkerhetsplan for prosjekt 536 - Skaun ungdomsskole og kultursenter 
godkjennes. 
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BEHANDLING: 
PMU fremmet et omforent tilleggsforslag: 
 
Under punkt 2.2. anføres et eget punkt: 
 
FAU 
FAU skal involveres i planarbeidet i hensikt å forebygge ulykker og øke trafikksikkerhet i 
byggeperioden. 
 
Under punkt 2.4. 
Arbeidsprosedyre for anleggstrafikk inn og ut av anleggsområdet vedlegges planen. 
 
Begge tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Overordnet trafikksikkerhetsplan for prosjekt 536 - Skaun ungdomsskole og kultursenter 
godkjennes med følgende tilleggspunkter. 

 
Under punkt 2.2. anføres et eget punkt: 
 
FAU 
FAU skal involveres i planarbeidet i hensikt å forebygge ulykker og øke trafikksikkerhet i 
byggeperioden. 
 
Under 2.4 
Arbeidsprosedyre for anleggstrafikk inn og ut av anleggsområdet vedlegges planen. 
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Sakstittel:  BEHANDLING AV OPPSTART OG PLANPROGRAM - 

OMRÅDEPLAN FOR VENN 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune varsler oppstart av planarbeid med områdeplan for Venn og legger forslag til 
planprogram ut på høring, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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Skaun kommune varsler oppstart av planarbeid med områdeplan for Venn og legger forslag til 
planprogram ut på høring, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.  
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Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

FRADELING AV TILLEGGSAREAL I LNF OMRÅDE 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 56/1 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges delvis. Det gis dispensasjon for 
fradeling av areal til adkomstveg for fritidsbolig og areal der brønn står. Plassering av veien skal 
bestemmes i samråd med kommunen før fradeling kan godkjennes, og det skal legges beslag på 
minst mulig areal som i dag nyttes til grasproduksjon. Det gis ikke dispensasjon for fradeling av 
ytterligere tilleggsareal til fritidsbolig i LNF-område innenfor nedslagsfelt for drikkevann.  

 

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: 
Flertallsgruppa ønsket gruppemøte og dette ble innvilget. 
 
Willy G. Horrigmo, Bl fremmet følgende forslag: 
Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal samt opparbeidelse av adkomstveg for fritidsbolig. 
Plassering av veien skal bestemmes i samråd med kommunen. Plan- og miljøutvalget kan ikke se 
at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Vurdering: 

- Vesentlig hensyn til presedens, som i sum vil være uønsket av hensyn til å beskytte 
drikkevannskilden, synes ikke å være til stede ved innvilging av dispensajson. Formålet 
bak hensynssonen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

- Hensynet til beskyttelse av drikkevann er små, vurdert opp mot nytteverdien og de 
menneskelige hensyn. 

- En fradeling vil mest trolig ikke medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området. 

- Arealet som hustuftene opptar er ikke dyrket. 
 
Vilkår: 
Det må fremlegges bekreftelse på veirett til den private vegen Hosetvegen før en eventuell 
fradeling. 
Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra Fylkesveg 709. 
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Fordelene ved at en dispensasjon innvilges er større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
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. 

 

Forslaget fremmet av Willy G Horrigmo, Bl fikk 5 stemmer og dermed flertall. De som stemte i 
mot var Even Landrø og Turid Blækkan, begge Sp. 

 
VEDTAK: 
Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal samt opparbeidelse av adkomstveg for fritidsbolig. 
Plassering av veien skal bestemmels i samråd med kommunen. Plan- og miljøutvalget kan ikke se 
at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Vurdering: 

- Vesentlig hensyn til presedens, som i sum vil være uønsket av hensyn til å beskytte 
drikkevannskilden, synes ikke å være til stede ved innvilging av dispensajson. Formålet 
bak hensynssonen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

- Hensynet til beskyttelse av drikkevann er små, vurdert opp mot nytteverdien og de 
menneskelige hensyn. 

- En fradeling vil mest trolig ikke medføre økte driftsmessige eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området. 

- Arealet som hustuftene opptar er ikke dyrket. 
 
Vilkår: 
Det må fremlegges bekreftelse på veirett til den private vegen Hosetvegen før en eventuell 
fradeling. 
Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra Fylkesveg 709. 
 
Fordelene ved at en dispensasjon innvilges er større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
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. 
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Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

FRADELING AV BOLIGTOMTER 
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 EIENDOMMEN GNR/BNR 34/2 (17/2814) 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås på bakgrunn av jordvernet og behovet for en 
overordnet plan der infrastruktur løses samlet for hele området. 

 

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: 
Willy G. Horrigmo, Bl fremmet følgende forslag: 
Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om 
dispensasjon for fradeling av 2 boligtomter, samlet areal ca. 2,0 da, fra gnr/bnr 34/2. Plan- og 
miljøutvalget kan ikke se at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Vurdering: 

- Omsøkte areal ligger tilknyttet eksisterende boligtomter, og er ikke plassert i et aktivt 
jordbruksområdet. En omdisponering vil derfor ikke være til driftsmessig hinder for 
jordbruket. 

- Området er jordbruksmessig ikke av beste kvalitet, og er ikke drivverdig. Det er heller 
ikke inntektsgivende for gårdens bruk. 

- Eiendommen er under konsesjonsgrensen. 
- Området har status som innmark. En fradelig vil ikke påvirke allmennhetens muligheter 

til å bruke området negativt jmf. Friluftsloven § 3 (Ferdsel i innmark). Bekken gjennom 
området er lagt i rør og planert. Det er ikke opparbeidet sti eller turveg i området. 

- Det er ingen påvist viltkorridor i området. 
- Hensynet bak LNF-området kan ikke anses som vesentlig tilsidesatt. 
- Trafikksikkerhetshensynet er ivaretatt. 

 
Vilkår: 
Det må fremlegges erklæring på veirett over avgivereiendommen før en eventuell fradeling skjer. 
 
Fordelene ved at en dispensasjon innvilges er større enne ulempene etter en samlet vurdering. 
 
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. 

Under behandling av saken ble det innvilget gruppemøte. 
 
Anita Gilde, FrP ble innvilget permisjon under behandling av saken. 

 
Øystein Wiggen, Sp fremmet forslag om å utsette saken. 
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Først ble det stemt over utsettelsesforslaget, fremmet av Øystein Wiggen. Forslaget fikk to 
stemmer og falt. De som stemte for var Øystein Wiggen, Sp og Willy G. Horrigmo, Bl. 
 
Det ble deretter stemt alternativt mellom Willy G. Horrigmos forslag og rådmannens forslag. 
Willy G. Horrigmos forslag fikk to stemmer. De som stemte for Horrigmos forslag var Øystein 
Wiggen, Sp og Willy G. Horrigmo, Bl. 
 
Rådmannens innstilling fikk dermed flertall. 
 
 
VEDTAK: 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås på bakgrunn av jordvernet og behovet for en 
overordnet plan der infrastruktur løses samlet for hele området. 

 

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. 
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Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 50/27 (17/3017) 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges. Det er i vurderingen lagt vekt på at 
eiendommen ble fradelt til boligformål i 2006, og forholdene er ikke vesentlig endret siden den 
gang.  

 

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 ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges. Det er i vurderingen lagt vekt på at 
eiendommen ble fradelt til boligformål i 2006, og forholdene er ikke vesentlig endret siden den 
gang.  
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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. 
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Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

OPPFØRING AV BOLIGER 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 66/9 (17/2451) 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel avslås i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på landbrukshensyn og 
jordvernet, samt viktigheten av å vurdere området helhetlig i overordnet plan.  

 

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 ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel avslås i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på landbrukshensyn og 
jordvernet, samt viktigheten av å vurdere området helhetlig i overordnet plan.  

 

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. 
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