
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Plan og miljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 28.08.2018 Tid: 09:00 – 16.50 

 

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, saksbehandlere på teknisk 
kontor, presse, tilhørere og leder Gunnhild Landrø, som førte møteboka. 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt: 
Willy G. Horrigmo og Siri Øyås Høgsteggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willy G. Horrigmo Øystein Wiggen Siri Øyås Høgsteggen 
 leder 
 
 
 
 



  Side 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 21. august 2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 



  Side 3 

Utvalget dro på befaring i sakene 30/18, 31/18, 33/18 og 35/18. 
 
 
Even Landrø, Sp fikk innvilget permisjon fra møtet etter behandling av sak 34/18. 
Anita Gilde, FrP fikk innvilget permisjon fra møtet fra kl. 16.00. 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
25/18, 27/18, 26/18, 28/18, 29/18, 30/18, 31/18, 32/18, 34/18, 35/18, 33/18, 36/18.  
 
 
 
 
 

ORIENTERING 
 

 Coop Orkla Eiendom v/ Lars Ove Valaas-Breivik, som orienterte om Coops 
byggeplaner i forbindelse med utbygging av Coop Extra i Børsa. 

 

 

 

Sak 25/18 
 
 

Sakstittel:  MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.08.2018 
  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Uvalget ba om å få referert følgende meldinger: 18/1667, 18/603, 18/1438 og 18/1086.  
 
I neste møte vil utvalget ha en orientering om delegert behandling av sak 18/1667. 
 
Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orienering. 
 
Det ble stilt følgende spørsmål som vil blir svart ut i neste møte av leder på teknisk Frøydis 
Aarnseth Aalbu. 
 

 Status kloakkrenseanlegg på Viggja 

 I 2017 ble fv 801 asfaltert. En bit gjenstår, rett sør for bru over E39.  

 Like før Buvikåsvegen 297 er det en skarp sving hvor det er det svært dårlig sikt pga 
busker og trær.  

 Asfalttering i Brekkavegen mangler etter at en nettleverandør gravde over vegen. 

 Over store deler av kommunen er det blitt lagt fiber, men levrandørenes 
oppryddingsansvar er ikke tilfredsstillende. 



  Side 4 

 Vann- og avløpsprosjekter blir ofte utsatt fra ett år til det neste. Hvorfor? 
 
Til slutt i møtet ble spørsmålene stilt i PMU-møtet 5. juni 2018 besvart av leder på teknisk 
Frøydis Aarnseth Aalbu. 
 

 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering 
 

 

 

Sak 26/18 
 
 

Sakstittel:  KLAGEBEHANDLING AV AVSLAG PÅ SØKNAD 
DISPENSASJON 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 87/14 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger i saken. Klagen tas ikke til 
følge. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. En stemte i mot. Den som stemte i mot var 
Anita Gilde, FrP. 

 
VEDTAK: 
Skaun kommune kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger i saken. Klagen tas ikke til 
følge. 

 

 

 

Sak 27/18 
 
 

Sakstittel:  2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING 
NAUSTGJERDET 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 174/4 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune legger forslag til detaljregulering for Naustgjerdet ut til offentlig ettersyn og 
høring, med plankart og reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
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BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Skaun kommune legger forslag til detaljregulering for Naustgjerdet ut til offentlig ettersyn og 
høring, med plankart og reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 

 

 

Sak 28/18 
 
 

Sakstittel:  PLAN UTREDNING AV RESERVEVANN SKAUN 
KOMMUNE 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Plan for utredning av reservevann vedtas.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Plan for utredning av reservevann vedtas.  
 

 

 

Sak 29/18 
 
 

Sakstittel:  KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV 
BOLIGTOMT 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 77/3 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel innvilges. Det politiske selvstyret 
vektlegges, og det er i vurderingen lagt til grunn politiske føringer om bosetting i desentraliserte 
deler av kommunen.  

 
BEHANDLING: 



  Side 6 

 
Leder Øystein Wiggen la fram følgende tilleggsforslag på vegne av utvalget;  
 
Om Fylkesmannen vedtar å påklage saken, henstiller PMU at settefylkesmannen befarer 
området før sin egen saksgang. 
 
Tilleggforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel innvilges. Det politiske selvstyret 
vektlegges, og det er i vurderingen lagt til grunn politiske føringer om bosetting i desentraliserte 
deler av kommunen.  

Om Fylkesmannen vedtar å påklage saken, henstiller PMU at settefylkesmannen befarer området 
før sin egen saksgang. 

 

 

 

Sak 30/18 
 
 

Sakstittel:  DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
- FRADELING TIL BOLIGFORMÅL 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 52/2 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. Det er i vurderingen lagt 
avgjørende vekt på jordvernet og viktigheten av å vurdere området helhetlig i en 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 
fristen. 

 
BEHANDLING: 
PMU la fram følgende omforente forslag: 
 
Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om 
dispensasjon for fradeling av areal til ny bolig. Plan- og miljøutvalget kan ikke se at hensyn bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  

  

 Vurdering:  
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o Politisk ønske om spredt bosetting sør i Skaun kommune 

o Lokal landbruksforvaltning kan i dette tilfelle samtykke i at det gis dispensasjon 

fra LNF. 
o Det er ikke landbruksvirksomhet på området i dag 
o Det er ikke produktiv skog på området 
o Det er ikke dyrket mark på området. 

o Kommunen kjenner ikke til sårbare naturressurser i området, og det vurderes 
ikke at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli 
berørt ved et positivt vedtak av søknaden. 

o Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 

o Det er planlagt felles nytt avløpsanlegg sammen med 
nærliggende bebyggelse 

 Vilkår:  

o Krav om opprettholdelse og 
bruksrett av avlingsvei tinglyses. 

 

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 PMU ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK: 
 

Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om 
dispensasjon for fradeling av areal til ny bolig. Plan- og miljøutvalget kan ikke se at hensyn bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  

  

 Vurdering:  
o Politisk ønske om spredt bosetting sør i Skaun kommune 

o Lokal landbruksforvaltning kan i dette tilfelle samtykke i at det gis dispensasjon 

fra LNF. 
o Det er ikke landbruksvirksomhet på området i dag 
o Det er ikke produktiv skog på området 
o Det er ikke dyrket mark på området. 

o Kommunen kjenner ikke til sårbare naturressurser i området, og det vurderes 
ikke at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli 
berørt ved et positivt vedtak av søknaden. 

o Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 
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o Det er planlagt felles nytt avløpsanlegg sammen med 
nærliggende bebyggelse 

 Vilkår:  

o Krav om opprettholdelse og 
bruksrett av avlingsvei tinglyses. 

 

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.  

 
 

 

 

Sak 31/18 
 
 

Sakstittel:  DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - 
NYBYGG GARASJE 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 33/69 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense i Reguleringsplan for Snøfugllia avlås. Formålet bak 
byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved at tiltaket hindrer sikt i vegkryss og kommer for nært 
kommunale ledninger i grunnen. Bolig har allerede dobbel garasje i sokkel, og tilfører ikke 
eiendommen noe den mangler.  
 
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: 
Søknad om dispensasjon fra byggegrense i Reguleringsplan for Snøfugllia avlås. Formålet bak 
byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved at tiltaket hindrer sikt i vegkryss og kommer for nært 
kommunale ledninger i grunnen. Bolig har allerede dobbel garasje i sokkel, og tilfører ikke 
eiendommen noe den mangler.  
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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 
fristen. 

 

 

 

Sak 32/18 
 
 

Sakstittel:  REGULERINGSPLAN ELILØKKEN BRUK 
 GNR/BNR 141/66, 181, 184 OG 309 OG DELER AV 

GNR/BNR 1064/14 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Forslag til reguleringsplan for Eliløkken Bruk, med plankart datert 18.01.18 og bestemmelser 
revidert 06.08.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Forslag til reguleringsplan for Eliløkken Bruk, med plankart datert 18.01.18 og bestemmelser 
revidert 06.08.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.  
 

 

 

Sak 33/18 
 
 

Sakstittel:  DETALJREGULERINGSPLAN SALTNESSAND - 
OPPSTART OG PLANAVGRENSNING 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Plan – og miljøutvalget ber om at felt L1 og N3 i reguleringsplan for Saltnessand inkluderes i 
detaljregulering for felt B1. Saken sendes tilbake til rådmannen for utarbeiding av formell 
tilbakemelding og samtykke til oppstart av detaljregulering etter pbl § 12-8. 
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BEHANDLING: 
PMU la fram følgende forslag til vedtak: 
Felt L1 i reguleringsplan for Saltnessand inkluderes i detaljregulering for felt B1. Saken sendes 
tilbake til rådmannen for utarbeiding av formell tilbakemelding og samtykke til oppstart av 
detaljregulering etter pbl § 12-8. 
 
 
Forslaget fremlagt av PMU ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Felt L1 i reguleringsplan for Saltnessand inkluderes i detaljregulering for felt B1. Saken sendes 
tilbake til rådmannen for utarbeiding av formell tilbakemelding og samtykke til oppstart av 
detaljregulering etter pbl § 12-8. 
 

 

 

Sak 34/18 
 
 

Sakstittel:  DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 145/148 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune innvilger dispensasjon fra § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, for 
alle tomtene i reguleringsplanen. Dispensasjonen gis på vilkår av at det for hver tomt som 
fradeles betales bidrag til Skaun kommune for prosjektering av ny Fv 773, i tråd med 
utbyggingsavtale signert 14.08.18 mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Skaun kommune innvilger dispensasjon fra § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, for 
alle tomtene i reguleringsplanen. Dispensasjonen gis på vilkår av at det for hver tomt som 
fradeles betales bidrag til Skaun kommune for prosjektering av ny Fv 773, i tråd med 
utbyggingsavtale signert 14.08.18 mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 

 

 

Sak 35/18 
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Sakstittel:  DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 
SALTNESSAND 

 EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan avslås. Skaun kommune 
vurderer at et byggeprosjekt av denne størrelsen i dette sentrale området må ha en oppdatert og 
detaljert reguleringsplan.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  

 
BEHANDLING: 
PMU fremmet et tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Plan- og miljøutvalget henstiller rådmannen og grunneier til å gå i dialog for å bidra til en god 
utvikling i Buvik sentrum. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan avslås. Skaun kommune 
vurderer at et byggeprosjekt av denne størrelsen i dette sentrale området må ha en oppdatert og 
detaljert reguleringsplan.  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  

Plan- og miljøutvalget henstiller rådmannen og grunneier til å gå i dialog for å bidra til en god 
utvikling i Buvik sentrum. 
 

 

 

Sak 36/18 
 
 

Sakstittel:  HØRING - STRATEGI FOR 
NÆRINGSAREALUTVIKLING I 
TRONDHEIMSREGIONEN 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  
 
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat 
av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i 
Trondheimsregionen.  
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BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  
 
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat 
av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i 
Trondheimsregionen.  
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