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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 1/18 
Arkivkode: 033 
Arkivsaksnr:  18/495 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
1/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.02.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

- Rapport delegerte vedtak 
- Rapport refererte journalposter 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 2/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  17/59 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
1/17 Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.01.2017 
17/17 Helse, oppvekst og kulturutvalget 09.05.2017 
25/17 Kommunestyret 18.05.2017 
53/17 Helse, oppvekst og kulturutvalget 28.11.2017 
5/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 23.01.2018 
2/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
PROSESS I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV SKOLEKRETSENE FOR 
JÅREN-RÅBYGDA OG VENN 
 
HOKUS INNSTILLING: 
 
Norconsults vedlagte rapport tas til orientering og rådmannen får i oppdrag å iverksette et 
forprosjekt «Ny skole i søndre Skaun» i 2018. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

Kommunestyret vedtok 20.12.16 i sak 80/16 Skaun kommunes budsjett 2017 og økonomiplan for 2017 
– 2020 følgende oppdrag: 

 

Rådmannen får i oppdrag å sette i gang en prosess i forbindelse med utvikling av skolekretsene 
for Jåren-Råbygda og Venn. Rådmannen bes i første omgang om å sette ned en arbeidsgruppe 
som blant annet inkluderer lederne ved oppvekstsentrene på Venn og Jåren-Råbygda og FAU 
ved de to skolene. Arbeidsgruppa kommer tilbake til HOKU og k-styret med en 
mulighetsbeskrivelse for en ny Venn skole innen 1. juni 2017. 

 

Rådmannen orienterer om status.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 

I samsvar med budsjett  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 3/18 
Arkivkode: L81 
Arkivsaksnr:  18/376 
Saksbehandler: Jeanette Dahlen 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
3/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
VURDERING AV UTBYGGINGSAVTALER  I TILKNYTNING TIL OMRÅDEPLAN 
BØRSA 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Rådmannen gis mandat til å igangsette forhandlinger om utbyggingsavtaler med 
utbyggere og grunneiere i tilknytning til planområde Børsa. 

 

2. Fremforhandlede forslag til konkrete utbyggingsavtaler skal legges frem for 
kommunestyret for godkjenning. Ordføreren gis mandat til å signere godkjente avtaler.  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn: 

For å sikre at utbyggingsprosjekter har tilstrekkelig infrastruktur til det konkrete tiltaket og at 
samfunnet rundt kan fungere på en god måte, kan utbygging kun skje der vei, vann og avløp er 
opparbeidet. Områdeplan Børsa, som ble stadfestet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i februar 2016, stiller konkrete rekkefølgekrav om slik felles 
infrastruktur som må etableres før det kan skje noen utbygging i planområdet. Etableringen av 
denne infrastrukturen krever store investeringer som verken Skaun kommune eller grunneierne/ 
utbyggerne har klart å finansiere frem til nå.  

 

Rådmannen ble i kommunestyremøtet 26. oktober 2017 gitt mandat til å fortsette arbeidet med 
å etablere et infrastrukturfond for å finansiere fondstiltakene tilknyttet områdeplan Børsa. 

Skaun kommune jobber opp mot Trøndelag fylkeskommune for å oppnå et samarbeid, regional 
prioritet og finansiering av de fylkeskommunale vegtiltakene som følger av områdeplanen. 
Foreløpig er ikke mulighetene for et samarbeid endelig avklart, og de viktigste forutsetningene 
for etableringen av et infrastrukturfondet er derfor ikke tilstede i henhold til KS’ vedtak av 
26.10.2017.  

 

Skaun kommune har mottatt flere henvendelser fra utbyggere som er ivrig etter å komme i gang 
med utbygging før infrastrukturtiltakene er etablert, og før det foreligger en løsning på 
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infrastrukturutfordringene. Nylig har også en aktør fremsatt en søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgekravene i plan fordi de ønsker å komme i gang med utbygging snarest. 

 

Vurdering: 

Skaun kommune bør nå vurdere om det kan være forsvarlig og hensiktsmessig å tillate noen 
mindre utbygginger ved dispensasjon før de rekkefølgebestemte tiltak i planområdet er etablert. 
Dette også før det er avklart om og hvordan infrastrukturutfordringene generelt skal løses.  

 

Utbyggingsavtaler kan være et godt virkemiddel for å få gjennomført plan på lengre sikt. 
Formålet med utbyggingsavtaler på nåværende tidspunkt, vil være å tilrettelegge for senere 
oppfyllelse av de rekkefølgebestemte tiltak som er nødvendig for at området skal bli byggeklart. 

Utbyggingsavtaler går ofte ut på at en utbygger skal besørge eller helt/ delvis bekoste tiltak som 
er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Det er krav i plan- og bygningsloven § 17-3 
at slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til 
gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det er således krav til saklig sammenheng og forholdsmessighet. 

 

En utbyggingsavtale hvor en utbygger forplikter seg til å bidra med et økonomisk tilskudd til 
prosjektering/ gjennomføring av fondstiltak, vil åpne mulighetene for dispensasjon da enighet 
om finansieringsbidrag anses å tilrettelegge for senere oppfyllelse av rekkefølgekravene. Det vil 
være naturlig at kommunen også forplikter seg til å gjennomføre tiltak som tilrettelegger for 
etablering av infrastrukturen. Kommunens bidrag kan for eksempel være forskuttering av 
kostnader til detaljprosjektering av enkelte fondstiltak. 

 

Det er nå ønskelig med et mandat fra kommunestyret for å igangsette forhandlinger om 
konkrete utbyggingsavtaler med utbyggere/ grunneiere - før de generelle 
infrastrukturutfordringene er løst. Kommunen kan på denne måten tilrettelegge for noe 
utbygging på nåværende tidspunkt så fremt dispensasjon kan anses å være forsvarlig. Man 
hindrer da total byggestopp mens det arbeides videre med å etablere et infrastrukturfond for å 
løse utfordringene. 

 

Merk at dispensasjonsvurdering utføres på selvstendig grunnlag ut fra en samlet vurdering av 
plan- og bygningsmyndigheten i egen behandling. 

 

Fremforhandlede utbyggingsavtaler vil legges frem for Kommunestyret for godkjenning. 
Kommunen må under forhandlingene vurdere, og under kommunestyrebehandlingen ta stilling 
til, hvilke praktiske, juridiske og økonomiske konsekvenser den enkelte utbyggingsavtale vil få 
for Skaun kommune, og om det er ønskelig å inngå de enkelte avtalene.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 Forhandlinger og inngåelse av utbyggingsavtaler medfører ingen kostnader for Skaun kommune da det er 
utbygger selv som må betale kostnader til offentliggjøring av slike avtaler i henhold til de prosessuelle reglene 
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om utbyggingsavtaler jf. Skaun kommunens årlige gebyrregulativ.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 4/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/333 
Saksbehandler: Frode Haugskott 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
6/18 Formannskapet 01.02.2018 
4/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
EIENDOMSSKATT - ALTERNATIVE TAKSERINGSMETODER 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering, og ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med 
behandlingen av neste års budsjett, med utgangspunkt i alternativ 3.. 
 
Kostnader til omtaksering av verk og bruk, samt behandling av innkomne klagesaker, 
innarbeides i økonomirapport nr 1 (ØR1). 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

Eigedomsskattelova 1975-06-06-29 (Finansdepartementet) – ikke vedlagt (se www.lovdata.no) 
Eiendomsskatt 2007 – rammer og retningslinjer 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

 

«Vedtatt omtaksering 2017 utsettes. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om 
alternative måter å gjennomføre taksering på. Saken legges fram så tidlig som mulig i 2018.». 

 

Denne saken deles i to deler. Del 1 omhandler tiltak som må gjøres i 2018, for å følge opp 
regelendringene som Stortinget har vedtatt innenfor eiendomsskatteområdet, samt 
konsekvensene av en høyesterettsdom som gikk i favør av Statnett. Del 2 tar for seg det 
handlingsrommet som vi har når det gjelder omtaksering av eiendommene i kommunen. Alle 
lovhenvisninger i saken viser til eiendomsskatteloven. 

 

Forutsetningene for saken er at eiendomsskatten skal videreføres som i dag. Det betyr at 
eiendomsskatten skrives ut på alle eiendommer i Skaun kommune (§3a.), med unntak av de 
eiendommer som fritas etter §5 og §7. Problemstillingen om å fjerne eiendomsskatten blir derfor 
ikke berørt. 

 

http://www.lovdata.no/


  Sak PS  1/18 

 

  Side 8 av 23   

 

Del 1 Regelendringer gjeldende fra og med 2019, og høyesterettsdom – oppfølging 

 

Nye regler i eiendomsskatteloven ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor. De viktigste 
endringene og konsekvensene for oss er: 

 

Endring 1: Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner skal ikke inngå i 
eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk. 

 

Konsekvens 1: Dette betyr i utgangspunktet et inntektstap for oss, men per i dag er ikke 
størrelsen på dette kjent. I 2017 har vi eiendomsskatteinntekter på i alt 1,6 mill. kr knyttet til 
verk og bruk, slik at vårt tap uansett vil være noe begrenset. I tillegg skal dette innfases gjennom 
en overgangsordning på 6 år. Stortinget har sagt at kommunenes tap knyttet til dette skal 
kompenseres. 

 

Endring 2: Verk og bruk opphører som eiendomsskattekategori. Eiendommer innenfor denne 
gruppen skal verdsettes på samme måte som andre næringseiendommer. 

 

Konsekvens 2: Dette er en direkte konsekvens av endring nr 1. Det betyr at alle eiendommer 
som i dag er taksert som verk og bruk må omtakseres i løpet av 2018 for å få virkning fra og 
med 2019. Kommunenes kostnader til omtaksering skal i utgangspunktet kompenseres gjennom 
en egen ordning. For Skaun kommune betyr dette at rundt 15 eiendommer må omtakseres i år.  

 

Endring 3: Første året det skrives ut eiendomsskatt skal ikke skattesatsen være høyere enn 1 
promille (i dag: 2). Senere kan ikke skattesatsen økes med mer enn 1 promille årlig (i dag: 2). 

 

Konsekvens 3: Ingen direkte følger for oss, unntatt at det legger noen begrensninger på 
eventuell økning senere år.  

 

I den nye regjeringserklæringen (Jeløyaerklæringen) er det sagt noe om at maksimalsatsen skal 
reduseres fra 7 til 5 promille, men dette er ikke vedtatt i noen form av Stortinget ennå. 

 

Høyesterettsdom Statnett: I fjor høst vant Statnett en sak i høyesterett, om diverse 
takseringsprinsipper for kraftnettet. Denne dommen får konsekvenser for alle kommuner som i 
dag har eiendomsskatt på kraftnettet. Statnett har sendt en klage til samtlige kommuner, noe 
som medfører at vi må foreta en ny taksering av deres eiendommer/anlegg i kommunen.  

 

Tiltak 2018: Som en følge av endringene i eiendomsskatteloven, samt høyesterettsdommen 
(Statnett) må vi foreta en omtaksering av alle eiendommer som tidligere har vært definert som 
verk og bruk med virkning fra og med 2019. For oss utgjør dette rundt 15 eiendommer. I tillegg 
må vi foreta en ny taksering av Statnett sine eiendommer/anlegg i kommunen med virkning 
allerede fra 2017. I tillegg har vi tre andre klagesaker på næringseiendommer som vi må ta en ny 
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taksering på. Omfanget og kostnadene til disse takseringene er vanskelig å anslå, før vi har 
innhentet tilbud på disse tjenestene. Rådmannen vil derfor komme tilbake til en eventuell 
tilleggsbevilgning i ØR1 i vår. 

 

 

Del 2: Taksering av alle eiendommer – alternativer 

 

Som grunnlag for beregning av eiendomsskatten på boliger har kommunestyret vedtatt at vi skal 
bruke boligverdien, som skatteetaten fastsetter i forbindelse med ligninga for det enkelte år  

(§8 c-1). Rådmannen forutsetter i denne saken at dette prinsippet skal videreføres. Et alternativ 
er å taksere alle boliger selv etter egne kommunale fastsatte verdier. Dette vil i så fall bety et 
meget omfattende og kostbart arbeid. Det er i dag om lag 2400 boliger som har eiendomsskatt 
etter skatteetatens boligverdier. 

 

 

 

Den siste alminnelige takseringen i kommunen ble gjennomført i 2007. Det er i dag om lag 1000 
eiendommer som har egen kommunal takst, fordelt på følgende typer eiendommer: 

 

  Antall Eiendoms- 

skatt 2017 

Boliger uten formuesgrunnlag fra skatteetaten 23 85 000 

Landbruksboliger 314 1 080 000 

Tomter 100 78 000 

Næringseiendommer 57 *2 566 000 

Fritidseiendommer 500 57 000 

*Tallet for næringseiendommer er usikkert, da det også inneholder skatten på verk og bruk, som uansett må 
omtakseres i 2018. 

 

Taksten/verdsettingen av disse eiendommene er satt med bakgrunn i vedtatte retningslinjer og 
rammer for eiendomsskatten fra 2007. Her er det blant annet fastsatt egne kvadratmeterpriser 
for ulike typer eiendommer og lokaler (se vedlagte dokument). En takst skal i utgangspunktet 
gjelde for 10 år (§8 A-3, (2)), såfremt ikke noe helt spesielt skjer med eiendommen i løpet av den 
tida. 

 

Det har nå gått ti år siden forrige alminnelige taksering, slik at kommunestyret har tre 
hovedalternativer å velge blant. Det er både fordeler og ulemper knyttet til alle tre 
takseringsalternativene. 

 

Alternativ 1: Ny alminnelig omtaksering 
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Kommunestyret kan vedta at det skal gjennomføres en ny alminnelig taksering i løpet av 2018 
med virkning fra og med 2019. Dette medfører også at de sist vedtatte rammer og retningslinjer 
fra 2007 må gjennomgås og oppdateres til 2018-priser. Alternativet omfatter om lag 1000 
eiendommer (jfr tabellen foran). Takseringen kan gjennomføres enten ved å kjøpe tjenester fra 
egne takstfirma, eller ved å bruke «egne lokalt ansatte takstmenn». Uansett alternativ vil dette 
være et omfattende prosjekt og relativt kostbart sammenlignet med merinntektspotensialet. Når 
det gjelder næringseiendommer er det usikkert om en ny taksering vil generere merinntekt, da 
dette til dels er gamle eiendommer og driften av eiendommene har forandret seg en del siden 
2007. For de andre eiendomstypene må vi kunne forvente at eiendomsskatten vil øke. 

 

En ny alminnelig taksering kan oppfattes som rettferdig, da alle eiendommene som en følge av 
det oppskrives til 2018-verdier. Slik det har vært siden 2014, da kommunestyret vedtok å bruke 
formuesgrunnlaget fra skatteetaten på boliger, har eiendomsskattegrunnlaget økt hvert år for de 
med egen bolig, mens det har stått stille for alle andre eiendommer. 

 

Hvis kommunestyret går for dette alternativet, bør man på et tidlig tidspunkt ta stilling til om 
fritidseiendommene skal fritas fra eiendomsskatt eller ikke. Fritidseiendommer i Skaun er av 
gjennomgående lav/middels standard, og ligger spredt rundt omkring, slik at det vil være relativt 
ressurskrevende og kostbart å taksere disse. Inntektspotensialet vurderes også som litt begrenset. 

 

Tidspunktet for taksering vil også være usikkert. Det er i år rundt 300 kommuner som må ut i 
markedet og omtaksere sine eiendommer definert som verk og bruk (som en følge av 
Stortingets regelendringer). Det er derfor heftet stor usikkerhet om det er kapasitet i markedet 
til å gjennomføre taksering av ordinære eiendommer i år. Bruk av egne lokale takstmenn vil også 
kreve betydelig bruk av administrative ressurser. 

 

Hvis kommunestyret ønsker en alminnelig omtaksering i år, må et vedtak fattes så tidlig som 
mulig i 2018. Hvis ikke, kan kommunestyret ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av 
neste års budsjett i desember. Da vil de nye takstene først gjelde fra og med 2020. 

 

Alternativ 2: Videreføre dagens takster 

Kommunestyret kan velge å beholde dagens satser uendret. Dette er det enkleste alternativet, og 
medfører ingen ekstra bruk av ressurser. Loven åpner for at kommunestyret kan vente i inntil 3 
år etter at 10 år har gått siden forrige taksering (§8 A-3 (2)). Ulempen med dette er at det kan 
oppleves som urettferdig for de med egne boliger, hvor skattegrunnlaget endres hvert år. I 
tillegg går kommunen glipp av ekstra eiendomsskatteinntekter, men dette oppveies (i hvert fall 
på kort sikt) av sparte utgifter til takseringstjenester. 

 

Alternativ 3: Kontorjustering av dagens satser 

Som et alternativ til ny taksering kan kommunestyret vedta å øke takstene med inntil 10 % hvert 
år etter at 10 år har gått siden forrige taksering. Det er ingen begrensning i antall år dette kan 
gjøres, men takstene kan uansett ikke overstige antatt omsetningsverdi på eiendommene. Dette 
er et alternativ som ikke krever økt administrativ ressursbruk, og som samtidig ikke medfører 
kostnader til taksering. Samtidig vil ikke eiere av eiendommer som berøres, oppleve noe 
skattesjokk fra et år til et annet, noe som kan skje ved en ny taksering. Verdien av eiendommene 
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øker også fra år til år på lik linje med boliger. Hvis kommunestyret går for dette alternativet, kan 
økningen gjelde allerede fra og med 2019, forutsatt at vedtak om dette gjøres i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for neste år. 

 

 

Rådmannens anbefaling 

Av de tre beskrevne alternativene er det alternativet med kontorjustering (nr 3) som framstår 
som det beste med tanke på kombinasjonen enkelthet, effektiv ressursutnyttelse (tid og 
økonomi), og som samtidig oppleves som mest rettferdig. Kommunestyret bør vente med å ta 
stilling til takseringsalternativ til i høst, slik at et vedtak følger framdrifta til det ordinære 
budsjettarbeidet. 

 

Som en følge av Stortingets vedtatte regelendringer vil det uansett bli brukt en god del 
administrative ressurser til oppfølging av eiendommene som er definert som verk og bruk i år.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 

Økonomiske konsekvenser av omtaksering av verk og bruk, og klagesaker i år, innarbeides i 
ØR1. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 5/18 
Arkivkode: 026 &32 
Arkivsaksnr:  18/157 
Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
5/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
HØRING AV BYUTREDNING FOR TRONDHEIMSOMRÅDET 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de 
samfunnsøkonomiske vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom 
byutredningene skal benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
 

4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 

5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  
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6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  
a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 

bompenger.  
d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og 

hvordan det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  

e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 
legges til grunn. 

 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
Byutredning for Trondheimsområdet (følgeskriv datert 18.12.17 og 
utredning datert 15.12.17)        Vedlegg 1 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 
Saken gjelder 
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet byutredninger i 8 
byregioner. Byutredningene er gjennomført i samarbeid med Jernbanedirektoratet, berørte 
fylkeskommuner og kommuner. Byutredningen for Trondheimsområdet ble presentert i 
Regionrådet i Trondheimsregionen15. desember, og deretter sendt til uttalelse til de berørte 
kommuner og fylkeskommunen. Dette er trinn 1 i Byutredningen, som skal gi det faglige 
grunnlaget for forhandlingene om Byvekstavtaler. Trinn 2 skal danne et grunnlag for arbeidet 
med ny Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.  
 
Høringsfristen er 15.02.18. Skaun kommune har, som Trondheim kommune fått utsatt 
høringsfristen til 01.03.18. 
 

Fra Trondheim kommune sin sak om høring til byutredningen gjengis nedenfor utdrag fra deres 
oppsummering av utredningen: 

 

«Bakgrunn  

I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene 
bedt om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler med tilhørende kostnader for å 
oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med gåing, sykling og 
reiser med kollektivtrafikk. Det skal gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene 
som er aktuelle for byvekstavtaler dersom ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte (det 
gjelder for Oslo-Akershus).  

 

Byutredningen for Trondheimsområdet skal gi et samlet bilde av muligheter og utfordringene i 
Trondheim og Trondheimsregionen.  
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Fakta  

Byutredning for Trondheimsområdet er gjennomført i et samarbeid mellom Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. I tillegg har 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltatt i arbeidet. Kommunene rundt Trondheim har vært 
representert ved Trondheimsregionen.  

 

Hovedinnholdet i byutredningen ble fastsatt i mandatet for Byutredningen (vedlegg 3) og skal 
være:  

- Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer. Aktuelle temaer er trafikk,   

  klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet.  

- Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet for personbiltrafikk, for eksempel forventet utvikling 
av  

  transportbehov.  

- Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. Alle typer av lokale tiltak skal  

  inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig. Dette omfatter:  

- Arealbruk  

- Kollektivinfrastruktur og tilbud, inkludert vurdering av kostnader for både investeringer     

  og driftstilskudd  

- Tilrettelegging for gående og syklende både i form av infrastruktur og drift  

- Bilregulerende tiltak (parkeringsrestriksjoner, brukerbetaling og liknende)  

- Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging  

- Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer, blant annet utbygging av E6 og utvikling av  

  Trønderbanen i Trondheimsområdet.  

- Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg av reisemiddel,  

  tidspunkt for gjennomføring og/eller effekter av tiltak.  

 

Analyseområdet for byutredningen er Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Skaun, Orkdal, 
Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. Selve utredningen tar hensyn til trafikken som genereres i hele 
det funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområdet.  

 

Det er reiser med start og/eller reisemål innen avtaleområdet som inngår i nullvekstmålet for 
personbiltrafikk. Gjennomgangstrafikk og næringstransport inngår ikke. For reiser som har 
enten start eller reisemål i avtaleområdet er det den delen av reisen som foregår i avtaleområdet 
som inngår. Nullvekstmålet omfatter alle personbiler, også null- eller lavutslippsbiler.  

Byutredningen for Trondheimsområdet er et eksempel på et faglig grunnlag for samordnet areal- 
og transportplanlegging.  

 

Metode  
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Føringer for hvordan arbeidet med byutredningen skal gjennomføres og metodikk er gitt i brev 
fra Samferdselsdepartementet, mandat og retningslinjer fra Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet. For å analysere effektene av de ulike virkemiddelpakkene er det benyttet 
regional transportmodell (RTM). Beregningene i modellen baserer seg på hvor folk bor, hvor 
arbeidsplasser og andre aktiviteter er lokalisert, egenskaper ved transporttilbudet og kostnader 
knyttet til transporttilbudet. På grunnlag av denne informasjonen beregnes endringer i trafikken 
som følge av endringer i transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk. 
Antakelsen som ligger til grunn i modellen er at trafikanter velger reisemåter som tar kortest 
mulig tid og til lavest mulig pris. Modellen er kalibrert i forhold til dagens reisemiddelfordeling 
for forskjellige typer reiser basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014. Det 
tas utgangspunkt i bosatte på grunnkretsnivå.  

 

Det er benyttet SSBs mellomalternativ prognose for sum befolkningsvekst for hele 
analyseområdet frem til 2030. Fordeling av befolkningsveksten internt i analyseområdet på 
grunnkretsnivå er gjort etter Trondheimsregionens prognoser, som baserer seg på 
kommuneplanens arealdel i stedet for historisk vekst (SSB prognose).  

 

Det er gjort samfunnsøkonomiske beregninger av virkemiddelpakkene. Hensikten er å vise 
hvilke ulemper/kostnader og fordeler/nytte hver virkemiddelpakke fører til for samfunnet. De 
prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse. En slik analyse inkluderer de viktigste 
effektene av tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. En del viktige konsekvenser av tiltak og 
prosjekter lar  
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seg ikke tallfeste i kroner, disse konsekvensene kalles ikke-prissatte konsekvenser og inngår i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Ikke-prissatte virkninger er vurdert i henhold til Statens 
Vegvesens håndbok for konsekvensanalyser (Håndbok V712).  

 

Vurderte arealbruksalternativer i utredningen 

Det ble i utredningen sett på fire ulike arealbruksalternativer, som vist i tabellen under. For alle 
alternativer er bundne prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 tatt med (E6 
Jaktøya- Klett- Sentervegen, Nydalsbrua, elektrifisering av Trønderbanen). I tillegg er innføring 
av ny rutestruktur og Metrobuss lagt til grunn.  

 

 

Arealalternativ Beskrivelse Formål 

Nå-situasjonen (2016) Dagens arealbruk, befolkning 
og arbeidsplasser. 

Sammenligningsgrunnlag og 
kvalitetssikring av modellen. 

0-alternativ 2030 (KPA) Alternativet baserer seg på 
estimert befolkningsøkning, 
samt prosjekter som er under 
gjennomføring eller som er 
vedtatt gjennomført. 

Alternativet er et 
referansealternativ for å vise 
transporteffekten av 
utbygging i tråd med 
gjeldende arealplaner 

Kollektiv 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
langs utvalgte knutepunkter 
og holdeplasser langs 
metrobusslinjene og i 
tettstedene i de ni 
omlandskommunene. 

Alternativet skal vise effekten 
av fortetting rundt 
kollektivknutepunkter og 
ivaretar regionalt perspektiv 
gjennom fortetting rundt 
jernbanestasjonene og nær 
holdeplasser med et godt 
regionalt busstilbud. 

Kompakt 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
til arealer med mulighet for 
fortetting i og rundt 
kommunesentra. 

Alternativet skal illustrere 
transporteffekten av 
fortetting i sentrum. 

Byen utover 2030 Befolkningsøkningen fordeles 
i byens randsoner. For de ni 
omlandskommunene brukes 
KPA-alternativet. 

Alternativet skal illustrere 
transporteffekten av 
byspredning 

 

 
 

Vurderte virkemidler  

Det er lagt en oversikt over ulike virkemidler:  

- Bilregulerende virkemidler som økte bomsatser, nye bomstasjoner, parkeringsregulering og  

  parkeringsavgifter.  

- Kollektivtrafikk - videreutvikling av buss- og togtilbud, samt bybane og etablering av  
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  innfartsparkering.  

- Gang- og sykkeltiltak - etablering av sykkelekspressveger, utbedring av hovednett, etablering av  

  nye forbindelser og utbedring av eksisterende sykkelveger i tråd med vedtatt sykkelstrategi,  

  gjennomføring av tiltak for snarveger vist i Gåstrategien og sykkelparkering.  

 

Basert på innledende beregninger ble det satt sammen virkemiddelpakker med ulike 
kombinasjoner av virkemidler. Alle virkemiddelpakkene er satt sammen med en ambisjon om at 
nullvekstmålet blir oppnådd i beregningsår 2030. For å nå nullvekstmålet må det brukes en 
kombinasjon av ulike tiltak. Et forbedret tilbud til kollektivreisende, syklister og gående er også 
nødvendig for å håndtere økningen i antall reisende med disse transportmidlene.  

 

Sammensatte virkemiddelpakker i utredningen som har som mål å nå nullvekstmålet innen 2030: 

Pakke  1  2  3  

Buss  mer buss  mer buss  mer buss  

Jernbane  -  mer jernbane  mer jernbane  

Bybane  -  -  bybane  

Bomavgift i dagens 
bomring  

2x  2x  4x  

Parkeringsavgift  2x og større område  2x  som i dag  

Gang- og sykkeltiltak  mer g/s  mer g/s  mer g/s  

 

 
 

Arealbruk er sett på som et virkemiddel ved sammensetningen av virkemiddelpakker. I de 
innledende beregningene kom det fram at arealalternativet kollektiv gir en reduksjon i 
personbiltransporten i forhold til KPA. Alternativet kollektiv er derfor lagt til grunn i de tre 
virkemiddelpakkene, da samme alternativ må ligge til grunn for å gjøre de samfunnsøkonomiske 
beregningene. Dette arealalternativet følger opp forpliktelsene i gjeldende bymiljøavtale der vi 
har avtalt at det skal: “legge til rette for høy arealutnyttelse til eksisterende og nye kollektivtraséer, spesielt 
rundt holdeplasser/stasjoner”.  

 

Resultater  

Beregninger viser at nullalternativet(KPA), en utvikling fram mot 2030 basert på 
befolkningsøkning og arealutvikling i tråd med vedtatte planer, vil gi en økning av 
persontransport med personbil på omlag 15% i Trondheimsregionen (650 000 km/døgn), 
hvorav cirka 500 000 km/døgn i Trondheim. Til sammenligning er befolkningsveksten i 
perioden 2016-2040 anslått til å være på omlag 22% i Trondheimsregionen (SSB).  

 

Det kommer også fram at det for alle virkemiddelpakkenevil være en liten økning i 
transportarbeidet med bil sammenlignet med 2016-situasjonen. Det presiseres at det er en del 
effekter som ikke er tatt med i beregningene. Eksempler på dette er: Forbedringer for syklende 
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og gående som er ikke påvirker pris, som økt vedlikehold, holdningsskapende arbeid, endringer i 
reisekomfort for kollektiv samt teknologisk og økonomisk utvikling som kan påvirke måten vi 
tenker rundt reisemønster. Resultatene indikerer at økningen vil bli minst ved kompakt utbygging. 
Ved byen utover blir økningen høyere enn 0-alternativet (KPA). 

  

De økonomiske virkemidlene som bompenger og parkering har stor effekt på reisemønsteret. 
Tiltak for kun gange, sykkel og kollektiv vil ikke bidra i tilstrekkelig grad til å nå nullvekstmålet til 
2030. Derfor er det satt sammen virkemiddelpakker som består av både tiltak på gange, sykkel 
og kollektiv, og restriktive tiltak som parkering og bompenger. Dette er ikke nødvendigvis et 
helt presist bilde, da det er usikkerhet ved beregningene og da det er små forskjeller i 
måloppnåelse.  

 

Samfunnsøkonomiske virkninger  

De prissatte virkningene er en beregning som ser på investeringskostnader i infrastruktur opp 
mot samfunnets andre kostnader som tid, driftskostnader og lignende summert over en lengre 
tidsperiode. Alle forhold er ikke tatt inn, og kostnadene for virkemiddelpakkene er usikre (+/-
40%) slik at resultatene er grove, men viser tydelig forskjell mellom alternativene. Netto nytte pr 
budsjettkrone (nytte/kost) er svakt positiv[1] for virkemiddelpakke 1, rundt null[2] for 
virkemiddelpakke 2 og svakt negativ[3] for virkemiddelpakke 3 (se tabell for virkemiddelpakkene 
over).  

 

For de ikke prissatte virkninger er det gjort overordnede vurderinger innen endring for/av 
landskapskarakter, friluftsliv/byliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Det pekes på at 
særlig for friluftsliv og naturmangfold vil det være heldig med etablering av dobbeltsporet 
jernbane i tunnel gjennom Malvik. Ut over dette kan arealinngrep for dobbeltspor bli krevende 
langs Nidelva og i ravineterrenget mellom Marienborg og Heimdal. Også kryssing av bekker og 
inngrep i dyrkamark oppfattes som vanskelig.» 
 
 
 

Det er positivt at byutredningen er sendt på høring og den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag 
for videre arbeid med areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen. Arbeidet med 
byutredningen har gitt en felles forståelse og et godt samarbeid rundt et felles mål som alle 
jobber mot. Arbeidsprosessen gir tillit til kunnskapsgrunnlaget og byutredningen anses derfor 
som et godt grunnlag til trinn 2 av byutredningen og forhandlinger om byvekstavtale. 
 
Trondheimsregionen er ikke tilskrevet som uttalepart, men i og med at Trondheimsregionen har 
vært referansegruppe underveis i prosessen er det naturlig at Trondheimsregionen sender inn en 
uttalelse. Statens Vegvesen ønsker å få kommentarer på det faglige innholdet og innspill på det 
videre arbeidet i trinn 2.  
 
Sekretariatet for Trondheimsregionen mener det er naturlig at Trondheim kommune sitter i 
førersetet for høringsuttalelsene. Følgelig foreslår sekretariatet for Trondheimsregionen at en 
benytter omtrent den samme høringsuttalelsen som legges fram for politisk behandling i 
Trondheim kommune: 
 



  Sak PS  1/18 

 

  Side 19 av 23   

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de 
samfunnsøkonomiske vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom 
byutredningene skal benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
 

4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 

5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  

 
6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  

a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 

bompenger.  
d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og 

hvordan det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  

e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 
legges til grunn. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 6/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/367 
Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
5/18 Formannskapet 01.02.2018 
6/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG 
KULTURSENTER TIL REFERANSEGRUPPEN OG KOMMUNESTYRET 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
 Informasjonen om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter tas til orientering. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

I møtet gis informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter, spesielt framdrift 
og økonomi. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Prosjektet gjennomføres innenfor gitte rammer. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 7/18 
Arkivkode: 026 
Arkivsaksnr:  17/930 
Saksbehandler: Gunnhild Landrø 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
15/17 Kommunestyret 27.04.2017 
2/18 Formannskapet 01.02.2018 
7/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
SKAUN KOMMUNES VALG AV REVISOR 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 
01.01.2018. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Saksframlegg Kontrollutvalget 
2. Vedtaksbrev 
3. Vedlegg 

 
SAKSFRAMLEGG: 

Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres med KomRev 
Trøndelag IKS fra 1.1.2018. Det nye selskapet får navnet Revisjon Midt-Norge SA. 
Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i kommunestyrene. Vedtaket 
medfører at Skaun kommune også har akseptert selskapsavtalen. Aksept av selskapsavtalen 
medfører at Skaun og de øvrige eierkommunene har forpliktet seg til å kjøpe hoveddelen av sine 
revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA, men uten at eierkommunene har eksplisitt valgt 
revisor. Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer fusjonen ingen endringer i 
leveransen av revisjonstjenester til Skaun kommune. Det nye revisjonsselskapet må likevel 
formelt velges som revisor for kommunen av kommunestyret. Valg av revisor skjer etter 
innstilling fra kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 78 (4). Kontrollutvalgssekretariatets 
konklusjon Skaun kommune har gjennom behandling og vedtak i kommunestyret allerede 
vedtatt deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunestyret har gitt uttrykk for at revisjonen 
skal videreføres som et interkommunalt samarbeid, og samtidig forpliktet kommunen til å kjøpe 
hoveddelen av revisjonstjenestene fra det nye revisjonsselskapet. Kontrollutvalgets innstilling om 
valg av revisor bør derfor følge som en konsekvens av kommunestyrets vedtak om å gå inn som 
eier i det nye revisjonsselskapet. Utvalget bør derfor anbefale kommunestyret å velge Revisjon 
Midt-Norge SA som revisor for kommunen fra 01.01.2018. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 8/18 
Arkivkode: 033 &15 
Arkivsaksnr:  18/497 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
8/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANTER TIL POLITISKE UTVALG 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

Dokumenter legges fram i møtet. 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 

 
 
 


