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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 19/18 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   18/1590 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
19/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Meldingene tas til orientering 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

- Rapport delegerte vedtak 
- Rapport refererte journalposter 

 
SAKSFRAMLEGG: 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 20/18 
Arkivkode:  L13 &88 
Arkivsaksnr:   18/246 
Saksbehandler: Jørgen Sætre 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
20/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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 09.05.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart datert 09.05.18 
2. Plankart datert 18.10.16 
3. Reguleringsbestemmelser datert 09.05.18 
4. Planbeskrivelse datert 09.05.18 
5. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 20.11.17 
6. Uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune datert 21.04.17 
7. Fylkeskommunal Uttalelse Statens Vegvesen datert 21.04.17 
8. Uttalelse Statens Vegvesen v. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 
9. Uttalelse NVE datert 14.11.17 
10. Uttalelse Skaun brann og redning datert 13.03.17 
11. Uttalelse Børsa menighetsråd datert 18.04.17  
12. Uttalelse Skaun historielag datert 24.04.17 
13. Uttalelse Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn lokallag mottatt 03.05.17  
14. Uttalelse Skaun kirkelige fellesråd mottatt 28.04.17 
15.  Saksfremlegg 1. gangs behandling datert 14.02.17 vedtatt som innstilt 

 
 
 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Hjemmelshavere: Ragnhild Godø Slørdal og Vegar Godø Slørdal 
Eiendommen: deler av eiendommene gnr/bnr 174/4 og gnr/bnr 1065/12 
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Forslagstiller: Norgeshus Eiendom AS 
Plankonsulent: Norgeshus AS 
PlanId: 201504 
 
 
 
 
 
Kort om planen 
Planområdet ligger på Naustgjerdet ved utløpet av Børsaelva, avgrenset av Fv 800, elva og Børsa 
kirke. Området ligger svært sentralt, med umiddelbar nærhet til bussholdeplass og 
gangforbindelser til Børsa sentrum. Planområdet er på ca. 5,3 dekar.  
 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.15 og kunngjøring av reguleringssak ble varslet 26.09.15.  
Plan og miljøutvelaget vedtok ved 1. gangs behandling å legge planen ut til offentlig ettersyn og 
høring 14.02.17, Planen lå ute til høring i perioden 08.03.17 til 02.05.17. Det kom inn en rekke 
omfattende høringsuttalelser til forslaget som tilsa at planen måtte bearbeides og revideres 
betydelig. På grunn av tungtveiende merknader og betydelige endringer av planforslaget, legges 
det nå opp til en 2. gangs behandling av planen før en ny full høring. 
 
 
 
 
 
Offentlig ettersyn og høring  
Det kom 9 uttalelser til reguleringsplanen: 
 

Uttalelser sammendrag  Kommentar 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
 
Fjernvirkning av ny bebyggelse virker lite 
ivaretatt. Ny bebyggelse bør være variert 
småskala bebyggelse med saltak 
 
 

  
  
Planforslaget er nå endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. 
Det er satt en bestemmelse om at bebyggelsen 
skal ha saltak.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
 
Det må vektlegges en høy utnyttelse som må 
balanseres mot omgivelsene. En 
tilfredsstillende utnyttelsesgrad er viktig for å 
imøtekomme nasjonal jordvernpolitikk og SPR 
som samordnet bolig, areal og 
transportplanlegging. Det må derfor settes et 
krav om minimum 15 boenheter.  
 
 

  
  
Dette er nå innarbeidet i planen. 

Statens Vegvesen: 
 

 Gang- og sykkelveg trekkes 5m tilbake 

  
  

 Dette er nå utbedret i plankartet. 
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fra avkjørsel. 

 Angi sikt fra gang- og sykkelveg. 

 Kollektivholdeplass må utbedres. 
 
 
 
 
 

 Reguleres inn leskur i tilknytning til 
kollektivholdeplass. 

 Byggegrense 15m fra midtlinje gang- 
og sykkelveg må settes i plankartet. 

 Redusere antall parkeringsplasser for 
bil. 

 Anbefaler at det tas inn en 
bestemmelse angående krav til 
sykkelparkering i tilknytning til 
kollektivholdeplass. 
 

 
 

 Anbefaler sporingsanalyse som viser at 
renovasjonsbil kan snu innenfor 
planområdet. 
 

 Etterspør redegjøring for hvordan 
trafikksikkerheten for barn er ivaretatt 
med tanke på byggegrense på 1m til 
adkomstveg og plassering av 
inngangspartiene på boligene. 
 

 

 Bestemmelse angående støy bør 
tallfestes. Anbefaler at det tas inn 
bestemmelse som sikrer utarbeidelse 
av plan for anleggsperioden. 
 

 Det må tas inn bestemmelse som sikrer 
at kollektivholdeplass er opparbeidet 
før det gis brukstillatelse. 

  
 

 Sikt er nå angitt i plankartet 
 

 Kollektivholdeplass er tegnet i henhold 
til utbedringsstandard i plankartet og 
det er satt en bestemmelse som sikrer 
opparbeidelse av denne. 
 

 

 Leskur/plattformtak er tegnet inn i 
plankartet. 

 En slik byggegrense er tatt inn i 
plankartet. 
 

 Antall parkeringsplasser er betydelig 
redusert.    

 Det er ikke vurdert som nødvendig å ta 

inn bestemmelse om sykkelparkering i 

tilknytning til kollektivholdeplass. 

 

 

 Vegen er tegnet i henhold til N100 og 
radius er satt til 8m. Dette skal være 
tilstrekkelig for renovasjonskjøretøy. 
 

 Det er tatt inn en bestemmelse som 
sier at inngangsparti ikke bør henvende 
seg mot veg. 

 
 
 
 

 Bestemmelse for støy er endret slik at 
den er tallfestet. 

 
 
 

 Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse 
som sikrer opparbeidelse av 
kollektivholdeplass før bebyggelse i 
planen kan tas i bruk. 

NVE: 
 
Geotekniske forhold virker å være ivaretatt og 
innarbeidet i bestemmelsene. 
 

  
  
  
Tatt til orientering. 

Skaun brann og redning:   
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Forutsetter at det blir tilrettelagt for 
brannvesenet i hht. TEK§ 11-7 og 
retningslinjer som er utarbeidet av Trøndelag 
brann og redning. Ønsker at det blir etablert 
brannhydranter i stedet for brannkummer.  
 

  
  
TEK legges til grunn for det som omfattes av 
planen. Innspillet om brannhydrant tas med i 
det videre arbeidet. 

Børsa menighetsråd: 
 

 Planforslaget vil legge beslag på et 
vesentlig areal i umiddelbar nærhet til 
eksisterende kirkebygg og kirkegård. 

 Bekymret for om utbyggingen vil legge 
beslag på areal som kan være 
nødvendig å ta i bruk til kirkegård. 

 Forutsetter at det ikke hindrer 
mulighetene for å framføre nye vann 
og kloakksystemer til kirka og 
tilknyttede bygg. 

 Oppfordrer utbygger til aktivt å hindre 
negative effekter med hensyn til 
fremtidig støybelastning og 
trafikkavvikling. 

 
 

  
  

 Området er avsatt til boligformål i 
overordnet plan, kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 

 Planen vil ikke hindre muligheten for 
nye vann og kloakkledninger til kirka. 
 

 Dette anses ikke å medføre større 
negative effekter for kirka etter at 
utbyggingsperioden er over. 
 

Skaun historielag: 
 
 

 Planforslaget operer med en høy 

utnyttelsesgrad. Mener den bør settes ned 

til 12 boenheter. 

 

 

 

 To etasjes blokk med flatt tak bryter 

radikalt med bebyggelsen på Børsøra. 

 Terrasser utover gesims- og mønehøyder 

bør ikke tillates. 

 Deler fylkeskommunens bekymring for 
nærhet til automatisk fredet kulturminne. 
Historielaget mener at hele området kan ha 
kulturminner og at området primært bør 
fredes. 

 
 
 

  
  
  

 Planen består nå av 15 boenheter. Dette er 
et kompromiss som resultat av krav fra 
Fylkesmannen, råd fra Fylkeskommunen 
og bestemmelser i kommuneplanen som 
tilsier en høy utnyttelse av området. 
 

 Dette er nå endret til firemannsboliger 
med saltak. 

 Takterrasser er ikke lenger en del av 
planen og vil ikke tillates etablert. 

 Området er avsatt til boligformål i 
overordnet plan. Kulturminneforekomst er 
undersøkt og avgrenset i overordnet plan.     
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Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn 
lokallag: 
 

 Mener det mangler en overordnet strategi 

for sentrumsutvikling som beskriver hvor 

det ønskelig med fortetting. 

 

 

 Uenig i at holdeplassen bør være en 

premissleverandør i saken. 

 

 

 Utnyttelsesgrad, bygningsvolum og 

dimensjon gjør at området vil fremstå som 

dominerende og bruk av flatt tak og 

pulttak vil skape kontrast mot eksisterende 

bebyggelse.  

 Parkering er plassert langs Fv 800 og er 

godt synlig og fremstår som skjemmende. 

 Kan ikke se hvordan dimensjon, volum, 

form, materialbruk og farge er ivaretatt i 

bestemmelsene utover bestemmelse §4.7. 

Mener bestemmelsen også burde 

omhandle krav fra kommuneplanens 

arealdel. 

 

 Foreslått hustypologi er atypisk i området.  

 

 Foreslått utnyttelsesgrad er relativ høy og 

tillater bebyggelse som bryter med strøkets 

karakter i volum og dimensjon. 

 

 Åpning for bruk av underetasje kan føre til 

at bygningene fremstår som tre etasjer og 

dominerende fra Børsøra. Dette gjelder 

også takterrasser. 

 

 §5.1.5 er for lite spesifikk. Kvalitetene bør 

  
  

 Skaun kommune har en overordnet 
strategi for sentrumsutvikling i 
kommuneplanens arealdel. Det aktuelle 
planområdet ble tatt med ved rullering av 
kommuneplanen for flere år siden. 
 

 Holdeplassen er ikke en 
premissleverandør, men nærhet til 
kollektivholdeplass vil være en faktor som 
er med å redusere behovet for biltransport. 

 Bygningsvolum, dimensjon og takform er 

nå endret slik at det ikke vil bli like 

dominerende. 

 

 

 Parkering langs Fv 800 er nå fjernet. 

 

 Det er nå satt bestemmelser som sier noe 

om materialbruk, etasjehøyde og takform. 

Bestemmelsene i kommuneplanen er 

gjeldende selv om de ikke er referert i 

planbestemmelsene. 

 

 Hustypologien er endret siden forrige 

planforslag. 

 Krav fra Fylkesmannen og bestemmelser i 

kommuneplanen tilsier en høy utnyttelse 

av området. Bebyggelsen er endret til 

småskala bebyggelse med saltak. 

 Underetasje tillates for å ta opp terreng da 

dette skrår. Bestemmelsene fastsetter tillatt 

høyde på husene slik at de ikke skal bli 

dominerende. Takterrasse er ikke lenger 

aktuelt. 

 

 Bestemmelse §5.1.5 er endret slik at 

hovedmateriale skal være tre. 
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være nærmere spesifisert. 

 

 Mener at utbygging av området ikke bør 

skje før kulturminneplan for Skaun er 

vedtatt og fortettingsområder er avklart. 

 

 Området ligger allerede inne i overordnede 
planer som boligformål.  

 
 

Skaun kirkelige fellesråd: 
 

 Denne delen av Børsa må oppfattes som 

en arkitektonisk og landskapsmessig helhet 

der det er viktig at utbygging tilpasses 

omgivelsene. 

 Gravplassområdet går svært nært 

bebyggelse. Det bør være 

vegetasjonsskjerming mellom bebyggelse 

og gravplass. 

 Mener kommunen ikke har revidert sin 
plan slik at man i tilstrekkelig grad tar 
høyde for folkevekst og større behov for 
gravplasser. 

  
  

 Det er gjort endringer i planlagt bebyggelse 

for å tilpasse seg omgivelsene i større grad.  

 

 Området er satt av til bebyggelse og det vil 

være muligheter for vegetasjonsskjerming 

mellom bebyggelse og gravplass. 

 Tross denne utbyggingen vil det ved Børsa 
kirke være rom for utvidelse av 
kirkegården i overskuelig framtid. 
 

 
 
Vurdering 
 
Bebyggelse 
En merknad fra høringen som gikk igjen fra flere hold var at planforslaget brøt med nærområdet 
når det gjelder byggestil. Dette gikk blant annet på det større leilighetsbygget, flate tak og 
takterrasser.  
Dette er et viktig kulturlandskap mellom kirka og den historiske bebyggelsen på Børsøra. 
Merknadene som gikk på dette er tatt til følge og planforslaget er endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. Det er nå satt en bestemmelse om at bebyggelsen 
skal ha saltak, det er også innført bestemmelse om at hovedmateriale for byggene skal være tre. 
På denne måten vil bebyggelsen få en bedre tilpassing til omgivelsene i den store målestokken. 
Samtidig som man i den mindre målestokken kan variere fasadeutforming slik at bebyggelsen 
samtidig gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk.  
 
Veg/Trafikk 
Statens vegvesen kom også med en omfattende uttalelse til planen, som også inneholdt flere 
vilkår for egengodkjenning. I forhold til dette har administrasjonen i forståelse med forslagstiller 
hatt møte og løpende dialog med vegvesenet om utbedring av planforslaget. Forslagstiller har så 
revidert plandokumentene i henhold til tilbakemeldinger fra administrasjonen. Alle vilkår for 
egengodkjenning vurderes nå imøtekommet på en god måte.   
 
Parkering 
Det er også kommet flere merknader i mot parkeringen som var plassert langs fv 800 i tidligere 
forslag. Denne parkeringen lå innenfor byggegrense Vegvesenet har ift. fv 800. Merknadene gikk 
også på at denne parkeringen kunne virke skjemmende. Denne parkeringen er nå fjernet i sin 
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helhet. Parkering vil nå løses i selve boligområdet. Det legges nå opp til 1 parkeringsplass i 
carport for eneboligene, og en parkeringsplass foran denne. I flermannsboligene vil det finnes 
1,5 parkeringsplass per boenhet. Hver firemannsbolig vil ha 6 parkeringsplasser i underetasje, 
mens tomannsboligen vil ha overflateparkering. 
  
Nærhet til kirka og kirkegården 
Kirkelig fellesråd og Børsa menighetsråd har i sine høringsmerknader til Detaljregulering 
Naustgjerdet uttrykt bekymring for det nye boligområdets nærhet og påvirkning i forhold til 
kirkeområdet for Børsa kirke. I tillegg er kirka og menighetsrådet bekymret for sine muligheter 
for utvidelse av kirkegården i framtiden. Administrasjonen har også hatt møte med 
representanter for kirka angående dette. 
 
I gravferdsloven er det regler for krav ift. tilgjengelige gravplasser i en kommune (3% av 
folketallet), og Børsa sogn har tilgjengelige plasser over dette kravet (14,15%).  (Folketall Børsa 
sokn: 3032 pr 01.01.2017. Tilgjengelige gravplasser: 429.) 
 I forhold til gravplasser på Børsa, ønsker kirka imidlertid å sikre seg lengre framover i tid, og 
stiller spørsmål rundt den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet. 
 
Den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet er som nevnt del av et areal som er avsatt til 
bolig i kommuneplanens arealdel. Området har ligget inne som boligområde her i flere år, og går 
lenger tilbake i tid enn siste rullering av kommuneplanen for få år siden. Det ligger også en 
fornminne-hensynssone inne i kommuneplanen som delvis ligger over areal avsatt til bolig i 
kommuneplanen.  
Kirken skulle gjerne sett at hele det relativt flate, godt egnede området på Naustgjerdet var avsatt 
til grav og urnelund. Det må også påpekes at den foreslåtte boligbebyggelsen i hovedsak kommer 
på en mer skrånende del av «platået».  
 
Administrasjonen har gjort et grovt estimat på mulig tilgjengelig areal for utvidelse av kirkas 
gravlund, der deler av fornminne-sonen i område avsatt til bolig er regnet med. Det må 
presiseres at dette er et grovt estimat, som også forutsetter omdisponering av arealformål i 
kommuneplanen samt frigjøring av fornminneområdet til gravlund. Estimatet forutsetter også at 
boligutbyggingen i foreslåtte reguleringsplan blir som foreslått, og det legges inn romslige arealer 
for skjerming mellom gravlund og boliger. 
 
Grovt sagt vil det under disse forutsetningene være mulig å utvide gravlunden med 3,1 dekar. 
Noe som vil tilsvare en utvidelse på rundt 40% ift. arealet av dagens gravlund, og dette er et 
konservativt anslag. Administrasjonen mener at det på dette grunnlaget er gode muligheter for 
utvidelse av gravlund i forhold til behov. 
 
Når dette er sagt vil det i pågående reguleringsprosess med boligbygging, søkes å tilpasse denne 
best mulig i forhold til nærheten til kirkegården. Dette omfatter byggehøyder, utforming og 
tetthet.  
 
 
Samlet vurdering 
Forslaget framstår nå som et godt revidert planforslag. Det er tatt hensyn til de forskjellige 
uttalelsene fra offentlig ettersyn på en god måte. Det legges opp til et boområde med gode 
kvaliteter sentralt i Børsa.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring. 
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ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 21/18 
Arkivkode:  EA 76/5 
Arkivsaksnr:   18/943 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
21/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL 
BOLIGFROMÅL 
EIENDOMMEN GNR/BNR 76/5 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligeiendom innvilges. Det er lagt 

avgjørende vekt på at omsøkt areal tidligere har vært bebodd og ligger like inntil to andre 

boligeiendommer. Landbruksinteresser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av fradelingen. 

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.  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Situasjonskart 

3. Kartutsnitt 

4. 2 bilder av hus som skal rives 

5. Høringsuttalelse fra lokal landbruksmyndighet 

6. Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

7. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 

8. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sivert Rød søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til 
boligformål fra eiendommen gnr/bnr 76/5. 

 

Dagens situasjon: 
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Det søkes om dispensasjon for å fradele en parsell på ca. 1000 m² fra landbrukseiendommen 
gnr/bnr 76/5. Landbrukseiendommen «Rød nordre» er på 253 daa, hvorav 145 er fulldyrket 
mark, 54 daa skog av god bonitet, 20,9 daa uproduktiv skog og 18,2 daa myr. Øvrig areal er 
ifølge søknaden hovedsakelig bebygd. Det omsøkte arealet er bebygd med et eldre hus og et 
uthus. Huset ble opprinnelig bygd i 1955, og påbygd til dagens størrelse på 35 m² i 1978. Huset 
har nå vært ubebodd i 16 år. Hus og uthus ønskes revet for å gjøre plass til ny bolig. Det øvrige 
av omsøkte areal er registrert som skog av høy bonitet. Skogen er imidlertid nedhogd.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 
oppgitt følgende begrunnelse: 

Sett hen til lignende sak med saksnummer 36/17 hvor det i vurderingen er lagt vekt på at 
eiendommen allerede er bebygd og ligger i et område med flere boligeiendommer, vil ikke 
herværende søknad skille seg vesentlig fra denne. Landbrukshensyn blir ikke her vesentlig 
tilsidesatt.  

 

I sak 36/17 som det vises til i søkers begrunnelse, ble det av Plan- og miljøutvalget 29.08.2017 
innvilget dispensasjon fra LNF-formål for å rive eksisterende fritidsbolig og bygging av ny 
enebolig til helårsbruk.  

 

Planavklaring 

Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av Kommuneplanens arealdel, vedtatt 
11.12.2014 (stadfestet 21.06.2016). I planen er området avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF-område), hvor det bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg 
eller andre tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. I § 15-1 i 
planbestemmelsen fremgår det: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 

bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som 

nødvendig bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 

 

 

Faremomenter:  

Eiendommen ligger over den marine grense og utenfor aktsomhetsområde for skred. 
Eiendommen er delvis bratt, men ifølge søknaden består grunnen i området av stabilt berg slik at 
rasfaren er minimal. 

 

Natur og miljø:  

Kommunen har ingen opplysninger om 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.  

 

Kulturminner: 
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Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen vil få adkomst via privat veg. Adkomstveg til arealet er allerede blitt etablert ved 
opprustning av opprinnelig skogsveg. Vegen går nedenfor det nederste av de to nabohusene, bak 
garasjene deres og opp til dagens bygningsmasse.  

Før fradeling kan godkjennes må det fremlegges erklæring om veirett over de private 
eiendommene mellom eiendommen og fylkesvegen. Det må også søkes Statens vegvesen om 
utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen.  

 

Vann og avløp: 

Eiendommen skal tilkobles kommunalt vann og privat avløp. Før fradeling kan innvilges må det 
søkes om og gis tillatelse til tilkobling til kommunalt vann og tillatelse til utslipp av sanitært 
avløpsvann.  

Uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig i Skaun kommune: 

Det ser ut til at et eventuelt utløp vil havne i vassdraget Mora. I henhold til arbeidet med 
vannforskriften i kommunen, jobber vi mot et langsiktig mål om at økologisk tilstand i 
vannforekomstene i Skaun kommune skal være god eller bedre innen 2021. I denne 
sammenheng har vi fått utført en tiltaksanalyse for vassdragene i kommunen. Her ble det tatt 
prøver i vannforekomst Mora, og denne vannforekomsten er den eneste vannforekomsten i 
Børsavassdraget hvor det ikke er risiko for at miljømålet ikke skal oppnås innen 2021. Anbefaler 
derfor ikke at denne vannforekomsten blir brukt som resipient for et renseanlegg. Fraråder 
derfor fradelingen. 

Dersom dispensasjon likevel innvilges, så vil infiltrasjonsanlegg være den foretrukne løsningen. 
Det må utføres jordprøve (i henhold til VA miljøblad) for å se om det er mulig med 
infiltrasjonsanlegg. Hvis dette ikke er mulig må det bli minirenseanlegg ved en eventuell 
utslippstillatelse. 

 

Høringsuttalelse fra lokal landbruksmyndighet: 

Arealet er ikke dyrkbart og er tenkt brukt til boligformål. Det drives kornproduksjon på 
eiendommen som ellers i hele Råbygda-området. Bosettingsmønsteret er spredt bebyggelse 
innimellom landbrukseiendommer. Unntaksbestemmelsen i jordloven § 12 sier at myndighetene 
kan gi samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er 
forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til å opprettholde eller 
styrke bosettingen i et område, kan være en slik samfunnsinteresse av stor vekt.  

Kommunen vil være den rette til å prioritere slike områder, altså gi mulighet til spredt 
boligbebyggelse gjennom tillatelse til fradeling av enkelttomter etter jordlovens 
delingsbestemmelse. Slike delinger må bare skje på arealer som har liten betydning for 
landbruksdriften, og potensiell bygging må ikke vanskeliggjøre eksisterende landbruksdrift. 

Omsøkt areal har liten eller ingen økonomisk betydning for bruket. Tomta ligger i forbindelse 
med to andre boligeiendommer, og den vil ikke medføre vesentlige økte drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området.  
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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Det foreligger ingen merknader fra fagavdelingene. 

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune: 

Trøndelag fylkeskommune har ikke merknader til søknaden. 

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen uttaler at de i utgangspunktet er kritisk til å gi dispensasjon i LNFR-områder. 
Det er samfunnsøkonomisk og miljømessig ulønnsomt å tilrettelegge for spredt boligbygging, da 
den valgte transportløsningen i all hovedsak vil bli bilbasert. Det vil sannsynligvis føre til ulemper 
for trafikksikkerheten til myke trafikanter, med en økning av fotgjengere og syklister langs og på 
tvers av vegen. Tilgang til gode trafikksikre løsninger i form av gang-/sykkelveg er ofte 
sparsomme, og myke trafikanter blir som regel skadelidende. Statens vegvesen mener kommunen 
bør ta stilling til dette sin helhetsvurdering av saken.  

Til tross for de trafikkmessige ulempene vil Statens vegvesen ikke påklage vedtaket hvis Skaun 
kommune allikevel velger å gi dispensasjon fra arealplanen.  

 

Dispensasjonsvurdering 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Formålet bak LNF-område er å hindre en utbygging av området som vil være i strid med de 
landbruks-, natur og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Den aktuelle parsellen er bebygd 
med et eldre hus som tidligere har vært bebodd, og ellers av nedhogd skog. Eiendommen grenser 
til to boligeiendommer som ble godkjent fradelt på 80-tallet. Det omsøkte arealet er ikke 
dyrkbart, og grenser heller ikke direkte til dyrket mark. En bolig her vil mest trolig ikke komme i 
konflikt med landbruksinteresser. Rådmannen kan heller ikke se at natur- og friluftsinteresser vil 
bli berørt. 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må 
være større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Kommuneplanens arealdel har blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor 
ikke være en kurant sak å fravike fra denne. Det er utfordringer knyttet til å tillate spredt 
bebyggelse i et område som ikke er vurdert avsatt til boligformål i en overordnet plan. Dette gjør 
seg særlig gjeldende her hvor det mangler gang- og sykkelstier og andre servicefunksjoner. Det er 
som Statens vegvesen uttaler ikke ønskelig å tilrettelegge for boligbygging i områder der myke 
trafikanter kan bli skadelidende. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et tverrpolitisk 
ønske om noe spredt boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen.  

Det omsøkte arealet ligger i utkanten av landbrukseiendommen, og vil ikke grense direkte til 
jordbruksareal, men til skog og boligeiendommer. Etter Rådmannens vurdering vil nærheten til 
annen boligbebyggelse gjøre at ulempene med å dispensere fra kommuneplanen bli mindre enn 
om eiendommen hadde ligget for seg selv eller om dyrket mark hadde måtte gått tapt. Det vil 
være bedre å fortette i et område som til dels allerede består av boligeiendommer enn å etablere 
helt «ny spredt bebyggelse». Det at arealet allerede har vært bebodd er også et moment som taler 
for dispensasjon.  
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Selv om dispensasjon frarådes av VA-ansvarlig, så vurderer likevel Rådmannen fordelene med 
bosetting i et desentralisert område som Råbygda til å være større enn ulempene i denne saken. 
Det finnes ikke alternativer til spredt avløp her, og dersom vi velger å tillate en ny bolig så vil 
spredt avløp være en nødvendighet.  

 

Konklusjon 

Etter Rådmannens vurdering er vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 
oppfylt.  

 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 22/18 
Arkivkode:  L12 
Arkivsaksnr:   18/468 
Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
7/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
 
     
22/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR VENN 
 
Skaun kommune fastsetter planprogram for områdeplan for Venn. Oppdatert planprogram er 
datert 16.05.18 og planavgrensning er datert 08.05.18.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Revidert planavgrensning 08.05.18 
2. Revidert planprogram 16.05.18 
3. Notat fra åpent møte 14.03.18 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
5. Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 
6. Uttalelse fra Statens Vegvesen 
7. Uttalelse fra NVE 
8. Uttalelse fra Trønderenergi Nett 
9. Uttalelse fra Skaun Historielag  
10. Uttalelse fra Jarle og Ingrid Rekstad 
11. Uttalelse fra Leif Olav Syrstad 
12. Uttalelse fra Ola Skauge og Rutt Olden Skauge 
13. Uttalelse fra Ola Venn 
14. Uttalelse fra Åse Solstad Skjølberg 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
 
Sammendrag 
Forslag til planprogram for områdeplan Venn har vært på høring og det er gjennomført et åpent 
møte. Planprogrammet vil legges til grunn i det videre planarbeidet og innkomne innspill vil 
inngå i vurderingene fremover. Rådmannen foreslår å justere planavgrensningen noe på 
bakgrunn av innkomne innspill.  
 
Om fastsetting av planprogram 
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Områdeplan for Venn gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning. 
Planprogrammet beskriver formålet med planen, temaer for videre utredning, 
medvirkningsopplegg og hvordan prosessen skal gjennomføres.  
 
Planprogram sendes på høring slik at det kan gis innspill til rammene for planen. Etter eventuelle 
justeringer skal kommunen fastsette planprogrammet. Vedtak om fastsetting er prosessledende 
og kan ikke påklages. 
 
Prosessen så langt 
Planprogrammet var på høring fra 01.03.18 – 15.04.18. Det ble samtidig sendt ut varsel om 
oppstart av planarbeid. Det har vært anledning til å komme med innspill både til 
planprogrammet, altså de tematiske og geografiske rammene for arbeidet videre – og innspill til 
et framtidig planforslag.  
 
14. mars ble det holdt et åpent møte om utvikling på Venn i forbindelse med 
områdeplanarbeidet. Møtet ble godt besøkt og det ble gjennomført gruppearbeider der publikum 
fikk komme med ønsker for framtidig utvikling, og det ble belyst forhold ved sentrum som bør 
forbedres og andre forhold som bør tas vare på.  
 
Rådmannen har utarbeidet et notat fra møtet som oppsummerer innspillene som kom, se 
saksdokumenter nr. 3. 
 
Innkomne innspill 
Det har kommet 11 skriftlige innspill. De fleste knytter seg til generelle prinsipper eller konkrete 
løsninger i et ferdig planforslag. Disse er ikke vurdert grundig nå, men tas med i vurderingene 
videre på linje med det som framkom i åpent møte 14. mars. De innspillene som går på konkrete 
forhold i planprogrammet er vurdert her.  
 
Alle innspill er vedlagt saken. Nedenfor er en kort oppsummering med vekt på de forhold som 
berører planprogram og planavgrensning direkte.   
 

Innspill Kommentar / vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag: 
Bemerker at det er mye dyrka jord i 
planområdet og minner om at Stortinget har 
sendt skjerpede signaler om jordvernet. 
Positivt at jordvern og folkehelse skal 
konsekvensutredes.  
 
Bekkedrag i området kan være ravinedaler, en 
truet naturtype/landskapsformasjon. Disse bør 
reguleres til grønnstruktur og ikke berøres. 
Hvis de blir påvirket må det gjennomføres 
nærmere karlegging. 
 
Folkehelse og samfunnsikkerhet nevner flere 
punkter. 
 
Deltar gjerne i dialog gjennom regionalt 
planforum eller liknende. 

Dette tas med i det videre arbeidet.  
 
 
 
 
 
Dette er nå tatt inn i planprogrammet som et 
vurderingspunkt i konsekvensutredningen 
under naturmangfold.  
 
 
Allerede inne i planprogrammet. 

Trøndelag fylkeskommune:   
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Er positive til arbeidet ut fra målet om lokal 
samfunnsutvikling.  
 
Når det blir klarere hvor eventuelle inngrep 
skal skje, må aktuelle utbyggingsarealer 
undersøkes med henblikk på eventuelle 
kulturminner i grunnen.  

  
  
Dette er vi klar over fra tidligere og det er 
nevnt i planprogrammet. Kommunen 
kontakter fylkeskommunen når det er klart 
hvor det kommer utbyggingsarealer. 

Statens Vegvesen: 
Ber om at planen må beskrive behovet for 
trafikksikkerhetstiltak, særlig knyttet til nye 
utbyggingsområder og eventuell ny skole. 

  
Tas med i det videre arbeidet. 

NVE: 
Minner om de aktuelle saksområdene til NVE. 
Positivt at grunnforhold skal vurderes. 

  
Tas med i det videre arbeidet. 

Trønderenergi nett: 
Har både nettstasjoner og høy- og 
lavspentanlegg i området. Ønsker å delta i det 
videre arbeidet for å avklare planens 
konsekvenser for strømnettet. 

  
Tas med videre. Når det er klarere hvordan 
utbygging som foreslås i planen er det naturlig 
å ha nærmere dialog med Trønderenergi nett.  

Skaun historielag: 
Påpeker flere kultur- og historieverdiene i 
området. Av hensyn til disse bør offentlige 
formål og jordbruk prioriteres i sentrum, ikke 
boligbygging.  

  
Tas med i det videre arbeidet.  

Jarle og Ingrid Rekstad: 
Har levert et nytt innspill og også levert et 
innspill fra 2014, fra forrige planprosess.  
 
Ønsker at sin eiendom 70/4 i større grad 
havner innenfor planavgrensningen. De 
ønsker å skille ut våningshuset som boligtomt. 
Er positive til at arealene øst på eiendommen 
(allerede innenfor planområdet) omdisponeres 
til andre formål.  
 
Ellers flere synspunkter 

  
  
  
  
Rådmannen foreslår å utvide 
planavgrensningen noe i tråd med dette 
innspillet. Se eget avsnitt lenger nede. 
 
 
 
Tas med videre.  

Leif Olav Syrstad: 
Påpeker navnebruk og at områdeplanen 
omfatter Kjørssida/Kjerksida/Kirkesiden. 
 
Flere synspunkter knyttet til mange forhold i 
en endelig plan. 

  
  
  
  
Tas med videre.  

Rutt Olden Skauge og Ola Skauge: 
Påpeker at planlegginga bør ha to nivåer: En 
for sentrum, egnet for områdeplan, og en for 
den spredte bebyggelsen rundt som først bør 
vurderes i kommuneplanens arealdel. Den 
store planavgrensninga mot sør bør reduseres 
ettersom boligområdene sørover ikke bør være 
fokus i en sentrumsplan. Avgrensninga mot 
vest/nordvest bør utvides for plass til 

  
Rådmannen foreslår å utvide 
planavgrensningen noe mot vest/nordvest. En 
foreslår ikke å redusere avgrensninga i sør 
foreløpig. Se eget avsnitt. 
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kirkegård/parkering/ny vei. 
 
Er åpne for å omdisponere deler av sin 
eiendom 54/1, bak samvirkelaget, til 
boligformål. 
 
Flere synspunkter knyttet til mange forhold i 
en endelig plan. 

 
 
 
 
Tas med videre. 

Ola Venn: 
Flere synspunkter om skoletomt, trafikk og 
bruk av dyrka jord. 

  
Tas med videre.  

Åse Solstad Skjølberg: 
Planavgrensninga bør ikke omfatte så store 
områder i sør, er ikke interessert i 
omdisponering av arealer på sin eiendom.  
 
Flere andre synspunkter. 

  
En foreslår ikke å redusere avgrensninga i sør 
foreløpig. Se eget avsnitt. 
 
 
Tas med videre.  

 
 
 
 
 
Hovedinntrykk 
Det er stor spennvidde i alle innspill som har kommet så langt, fra både åpent møte og skriftlige 
innspill. Et slags hovedinntrykk er likevel at mange vektlegger:  

 Minst mulig bruk av dyrka jord 

 Flere boliger et stykke unna sentrum, i randsonen til dyrka mark, i skogkanten 

 Noen enklere og mindre leiligheter i sentrum 

 Mange innspill knyttet til framtidig skole- og barnehagesituasjon 

 Mange innspill knyttet til trafikksituasjon og parkering, inkludert flytting av Fv 754 

 En del innspill knyttet til kirka, kultur og historie, foreningsliv/menighetshus 
 
Planavgrensning 
Noen innspill foreslår endringer i planavgrensningen. Det er nevnt utvidelser mot vest/nordvest 
og innskrenkninger i sør. Rådmannen er enig i at planavgrensning og plannivå må være tilpasset 
saken. Der en plan for sentrum er egnet som områdeplan, må den store strukturen for framtidig 
bosetting på hele «Kjerksida» vurderes i en større sammenheng enn her, fortrinnsvis 
kommuneplanens arealdel.  
 
Grunnen til at planavgrensninga er foreslått så omfattende mot sør, var med tanke på å regulere 
gangforbindelser mot boligområder som allerede er vist i kommuneplanens arealdel sør for 
sentrum. Dette for å følge opp en sammenheng mellom plannivåene. Rådmannen foreslår derfor 
å beholde den romslige avgrensingen mot sør foreløpig.  
 
Samtidig ser rådmannen for seg at dette bør vurderes nærmere i den videre prosessen. Altså om 
en skal prioritere å regulere forbindelser mot sør, eller om det framstår mindre aktuelt etter en 
nærmere vurdering. Inntil videre er rådmannens oppfatning at muligheten bør holdes åpen. Det 
går an å redusere planområdet hvis en ønsker det senere.  
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Uansett vil Venn sentrum stå i hovedfokus. Rådmannen foreslår å endre planavgrensningen noe i 
vest/nordvest i tråd med enkelte innspill. Endret planavgrensning framgår under. Endringen gjør 
at bebyggelse på Vennegjerdet blir tatt med innenfor avgrensninga.  
 

Gammel planavgrensning 

 

Endret planavgrensning 

 

  
Rådmannen mener at det kan være hensiktsmessig å ha en samlet vurdering av arealbruken nord 
for kirka, i hele bredden mellom fylkesveien og bebyggelsen på Vennegjerdet. Arealet har en 
sentral beliggenhet og avgrenses naturlig av bebyggelsen i vest. En grunneier har spilt dette inn 
og skriver at han ønsker å skille ut tomt rundt våningshuset. Rådmannen presiserer at det ikke er 
tatt stilling til arealbruken nå. 
 
Konklusjon 
Etter rådmannens oppfatning har det vært en god prosess så langt og det er totalt kommet 
mange innspill. Ikke minst gjennom det åpne møtet som var godt besøkt.  
 
Planprogram og planavgrensning er justert som diskutert her. Temaene som er kommet opp vil 
vurderes videre og vil være del av konsekvensutredningen der det er nødvendig. Rådmannen 
anbefaler å fastsette planprogrammet revidert 16.05.18. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Planen utarbeides og bekostes av Skaun kommune. Dette er redegjort for i budsjettet for 2018.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 23/18 
Arkivkode:  144 Q80 
Arkivsaksnr:   18/1550 
Saksbehandler: Idar Nebelung 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
23/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
/ Formannskapet 11.06.2018 
 
     
/ Kommunestyret 21.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 - 2. REVISJON 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 søkes gjennomført, i henhold til Trafikksikkerhetsplan 
2017-2020, og tiltaksplan 1. revisjon.  På grunn av bortfallet av «Aksjon skoleveg 2018» forskyves 
samtlige fysiske tiltak som var tenkt hel- og delfinansiert gjennom denne tilskuddsordningen i 
2018 og 2019, med 1 år.  Tiltakene innarbeides i Skaun kommunes budsjett for 2019 (og 2020).  
Avsatt egenandel på kr. 520.000,- i budsjettet for 2018 for Aksjon skoleveg 2018 øremerkes til 
trafikksikkerhetstiltak 2018 i regi av Trafikksikkerhetsutvalget (PMU). 
 
I tillegg tilføyes følgende prosjekt for søknad om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2019 (og 
innarbeides i budsjett for 2019): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33), (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 
  
Fortetting fartshumper Hammervegen, (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del), (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
  
1. Trafikksikkerhetsplan 2017-2020  

2. Samlet saksframstilling – Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 – 1. revisjon 
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3. Forslag til fysiske tiltak på kommunale veger (oppdatert pr mai 2018)  

4. Forslag til fysiske tiltak på fylkesveger (oppdatert pr mai 2018)  
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Trafikksikkerhetsplan 2017-2020, for Skaun kommune, ble vedtatt i kommunestyret 25.08.2016. 
Av planen framgår at tiltaksplanen (Kapittel 5) skal revideres hvert år før søknad om 
trafikksikkerhetsmidler gjøres til FTU (Fylkestrafikksikkerhetsutvalget) gjennom Aksjon skoleveg 
(frist 1.september).  
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Tiltaksplanen er en tidfestet gjennomføringsplan for konkrete trafikksikkerhetstiltak.  1. revisjon 
av trafikksikkerhetsplanen/tiltaksplanen ble behandlet av kommunestyret 22.06.2017, hvor en 
betydelig økning i trafikksikkerhetstiltak for 2018 og 2019 ble vedtatt. 
 
 
Tiltaksplan 2017-2019 med status pr mai.2018: 
 
5.1 Prioriterte fysiske tiltak 
 
Fartsreduserende tiltak på kommunale veger. 
Ved nyasfaltering eller reasfaltering av kommunale veger skal behovet for fartsreduserende tiltak 
vurderes. Dersom det er behov for fartshumper skal dette etableres. 

Status: 

2017 var et år med forholdsvis lite nyasfaltering/reasfaltering av kommunale veger, og det var 
ingen av de vegene som ble asfaltert som var typiske gjennomfartsveger med høyt hastighetsnivå, 
eller hvor det av andre grunner ble vurdert som nødvendig med fartshumper. 

 
2017 Kommuneveger/Fylkesveger 
 
Ventelommer for skolebuss 
Det bør bygges enkle holdeplasser langs skolebussrutene der det er behov for dette. 
Langs fylkesveg er det krav om at ventelommer skal være asfaltert for å omfattes av 
brøyting/vintervedlikehold. 

Status: 

Den 01.06.2016 vedtok formannskapet en ekstraordinær bevilgning på kr. 260.000,- til etablering 
av nye ventelommer langs Fv 709 på strekningen Børsa-Venn. 

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartleggingsrunde for å se på behovet for ventelommer i 
hele Skaun kommune. 

Det utmerket seg 4 punkter langs Fv709, hvor det var behov for nye ventelommer, eller behov 
for utbedringer av eksisterende ventelommer, 1 punkt langs Fv802/6646 hvor det var behov for 
en ny ventelomme, og 1 punkt på Ilhaugen, hvor det var behov for en bussholdeplass. 

Ventelommer langs Fv709 ble tenkt løst med kommunale midler, mens det ble søkt om 100% 
tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017 for et tiltak langs Fv802/6646, på Lerånda, som 
fylkeskommunen innvilget. 

I 2017 ble derfor ventelomme langs Fv802/6646 på Lerånda, og langs Fv709 på Hoset etablert.  
Eksisterende ventelomme langs Fv709 ved Malmsjøen ble avrettet og tverrfallet redusert, slik at 
skolebuss i mindre grad risikerer å klemme barn mot autovernet når den skal ta løs på glatt føre, 
samt at ventelomme ble asfaltert slik at den brøytes vinterstid. 
For ventelomme i eksisterende skogbruksavkjørsel på Riaunet tilbød grunneier å selv sørge for 
vintervedlikehold/brøyting, slik at utbedring og asfaltering ikke lengre anses nødvendig/aktuelt. 
 
Det gjenstår da to meget trafikkfarlige «holdeplasser» for skolebarn i Skaun: 

Langs Fv709 noen hundre meter sør for Statoil/CirkleK er det et svingete vegparti, med kraftig 
tverrfall ut mot autovern, hvor holdeplassen i praksis er en liten halvmeter med vegskulder 
mellom hvitstripe og autovern.  På stedet er vegskråning så høy og bratt at enkle/rimelige tiltak 
ikke kan løse problemet.  Et tiltak vil koste anslagsvis kr. 300.000,-. 
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På Ilhaugen, i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen, har man en tilsvarende situasjon, hvor skolebarn 
venter langs autovernet, eller i en privat boligavkjørsel, hvor det om vinteren er stor risiko for å 
bli rammet av biler som ikke klarer svingen i bunnen av Finnmyrvegen.   Dette problemet vil bli 
løst gjennom vann- og avløpsprosjektene som skal gjennomføres i Trøvegen/Finnmyrvegen, når 
det må opparbeides provisorisk snuplass for buss og riggplass, som i ettertid vil kunne brukes 
som permanent bussholdeplass. 

 
2017 Kommuneveger 
 
Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen, Buvika 
Asfaltering og fartshumper. 

Status: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, og mangler fullfinansiering. 

Det ble imidlertid vedtatt at det i stedet skulle søkes om tilskudd til fortau gjennom Aksjon 
skoleveg 2018. 

 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole 
Etablering av veglys 

Status: 

Av kr. 400.000,- avsatt som egenandel til tiltaket «Fartsdempende tiltak i Finnmyrvegen» (som 
ikke fikk tilskudd gjennom aksjon skoleveg 2017) vedtok kommunestyret at kr. 300.000,- skulle 
settes av til manglende gatelys på strekning nær Viggja skole, Hesthåggåvegen, i 2017. 

Kr. 300.000,- vil kunne holde til en delstrekning på ca. 180-200 meter dersom det er tilstrekkelig 
strømkapasitet på eksisterende veglyslinje. Tiltaket har hittil ikke blitt prioritert for 
gjennomføring.   

 
2017 Fylkesveger 
 
Trafikksikkerhetstiltak Fv 709 Skaunavegen, Eggkleiva sentrum 
Etablere et tydeligere skille mellom myke og harde trafikanter rundt vegkryss og bussholdeplass i 
Eggkleiva sentrum. 

Status: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, men etter initiativ fra Skaun kommune 
ble det til slutt avsatt kr 3.000.000,- i Miljøpakke for transport i Trondheim, for oppgradering av 
pendlerparkeringsplass og bussholdeplass med tilhørende trafikksikkerhetstiltak, i Eggkleiva 
sentrum.  Tiltaket ble gjennomført i regi av Statens vegvesen i 2017/18 og sluttføres i disse 
dager. 

   
Trafikksikkerhetstiltak Fv6626 Melbyvegen v/Venn skole 
Stramme opp avkjørsel til skole, skille gang- og sykkelveg fra fylkesveg og parkeringsplass. 

Status: 

Tiltaket fikk ikke tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2017, og mangler finansiering. 

 
 
Aksjon skoleveg 2018: 
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På grunn av fylkeskommunesammenslåingen i Trøndelag ble trøndelagskommunene ikke invitert 
til å søke om tilskudd til Aksjon skoleveg 2018.  Derfor har ingen av de trafikksikkerhetstiltakene 
som ligger inne i revidert tiltaksplan og baserer seg på tilskudd fra Aksjon skoleveg 2018 
fullfinansiering. 
Det foreslås derfor at samtlige Aksjon skoleveg tiltak for 2018 og 2019 forskyves med ett år, 
framfor å hoppe over alle 2018-tiltak. 
 
I Skaun kommunes budsjett for 2018 er det budsjettert med kr. 520.000,- i egenandel til Aksjon 
skoleveg tiltak i 2018.  Det bør vurderes om disse midlene skal omprioriteres/øremerkes til andre 
trafikksikkerhetstiltak i 2018. 
 
Skaun kommune ble 04.05.2018 pr telefon invitert av Statens vegvesen om å komme med 
innspill til trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg for utførelse i 2018. Frist for innspill var 
14.05.2018.  Vegvesenet hadde en pott på totalt 16 millioner for trøndelagsfylkene som skulle 
brukes opp i 2018.  Aksjon-skoleveg-2017-tiltak Trafikksikkerhetstiltak Fv6626 Melbyvegen 
v/Venn skole (som ikke fikk tilskudd den gang), samt Aksjon-skoleveg-2018-tiltakene Veglys 
Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-Hammersbakkan og Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen 
v/Viggja skole ble derfor innmeldt.  I tillegg ble behov for gang- og sykkelveg langs Fv6630 
Gammelvegen på strekningen under E39 og forbi første sving/bakke innmeldt. Dette tiltaket er 
for dyrt for ordinært Aksjon skoleveg tilskudd og lå derfor ikke inne i trafikksikkerhetsplanen. 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen, sør for CircleK, ble også meldt inn.)    
 
 
2018 Kommuneveger 
 
Fartsreduserende tiltak på Kv1500 v/Valset, Buvika 
Fartsgrense reduseres/skiltes til 40kmt, fartshumper. 

Status: 

Tiltaket ble gjennomført i 2016 med overskuddsmidler fra tiltaket Fartshumper Trøvegen 
(Aksjon skoleveg 2016) 

 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole 
Etablering av veglys 

Status: 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler fullfinansiering. 

(Kommunal egenandel 120.000,- / tilskudd 180.000,-.  Det bør søkes om et høyere beløp enn 
totalt kr. 300.000,- slik det opprinnelig var besluttet)  

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2019, med oppjustert budsjett (kommunal egenandel 240.000 / tilskudd 360.000). 

 

Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrvegen-Brautabakken) 
Meget stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler.  
Det anlegges fortau på motsatt side av veg i forhold til reguleringsplan.  

Status. 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler fullfinansiering. 

(Kommunal egenandel 400.000,- / tilskudd 595.000,-) 
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Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2019. 

 
 
2018 Fylkesveger 
 
Veglys Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-Hammersbakkan 
Etablering av veglys 

Status: 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler finansiering. 

(Tilskudd 800.000,-) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2019. 

 
Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen v/Viggja skole 
30kmt sone forlenges forbi skolen, asfalt og fartshumper etableres. 

Status: 

Det ble ikke gjennomført Aksjon skoleveg i 2018 og tiltaket mangler finansiering. 

(Tilskudd 500.000,-) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2019, og at det i stedet skal søkes om tilskudd til videreføring av gang- og sykkelveg / forlengelse 
av fortau på strekningen. 

(Tilskudd 995.000) 

 
Fartsreduserende tiltak Fv6644 Snøfuglvegen Hammerdalen, Buvika 
Redusert fartsgrense, fartshumper og tilrettelagt fotgjengerkryssing/gangfelt. 

Status: 

Det ble vedtatt å søke om tilskudd gjennom Aksjon skoleveg 2018. 
Etter innspill fra trafikksikkerhetsutvalget (PMU) og gjentatte henvendelser og påtrykk fra 
politiet og Skaun kommune besluttet imidlertid Statens vegvesen å gjennomføre tiltaket i 
egenregi høsten 2017 i forbindelse med reasfaltering av Fv801.  Tiltaket er utført! 
 
2019 Kommuneveger 
 
Veglys Sildværvegen, Viggja 
Etablering av veglys 

(Kommunal egenandel 160.000 / tilskudd 240.000). 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2020, av hensyn til 2018-tiltak. 

 
Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage) 
Stor trafikk av både myke og harde trafikanter, fortau mangler.  
Det anlegges fortau i henhold til reguleringsplan.  



  Sak PS  19/18 
 

  Side 28 av 36   

(Kommunal egenandel 400.000 / tilskudd 595.000). 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2020, av hensyn til 2018-tiltak og på grunn av forsinkelser i kommunale vann- og avløpsarbeider 
på strekningen. 

 
Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen 
Kommunens kanskje største ansamling av barn som venter på skolebuss mangler fullstendig 
tilrettelagt ventelomme eller holdeplass. Barna står langs en vegkant, i bunnen av en bakke, og er 
meget eksponert/utsatt. Kommunen eier egnet grunn til bussholdeplass like ved.  
Det anlegges en skikkelig bussholdeplass med leskur og sykkelparkering.  

(Kommunal egenandel kr. 300.000 / tilskudd kr. 450.000) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2020, av hensyn til 2018-tiltak og på grunn av forsinkelser i kommunale vann- og avløpsarbeider 
på stedet. 

 
Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen 
Brautabakken er både bratt og smal, og har stor trafikk av myke trafikanter (skolebarn), men 
mangler både fortau og veglys. Det er etter forholdene et alt for høyt hastighetsnivå, særlig 
oppover om vinteren når det er glatt. Det er også vanskelig å få strøsand til å sitte når det er is.  
Det er hver vinter trafikkfarlige situasjoner med barn involvert.  
Det bør etableres fortau og veglys.  

(Kommunal egenandel kr. 400.000 / tilskudd kr. 595.000) 

Det bør vurderes om tiltaket skal forskyves ett år med søknad om Aksjon-skoleveg-tilskudd for 
2020, av hensyn til 2018-tiltak. 

 
 
5.1 Prioriterte ikke fysiske tiltak 
 
2016/2017 
 
Egen stilling for trafikksikkerhet fra 2017 - Budsjettvedtak i 2016 
Det opprettes en 30% stillingsandel ved Teknisk kontor forbeholdt trafikksikkerhetsarbeid. 

Status: 

Denne stillingsandelen har aldri blitt utlyst ettersom det er vanskelig å få kvalifisert personell 
ansatt i en 30% deltidsstilling. Teknisk kontor har dermed ikke hatt en tilsvarende 
bemanningsøkning.  I praksis har det derfor ikke latt seg gjøre å redusere/nedprioritere andre 
arbeidsoppgaver ved enheten slik at 30% kapasitet har blitt frigjort til trafikksikkerhetsarbeid.  
For 2017 utgjør trafikksikkerhets-arbeidet ved Teknisk kontor ca 17% stilling, og dette har 
medført at arbeid med veg/samferdsel og vann- og avløpsprosjekter er redusert tilsvarende. 

Stilling for veg/samferdsel og trafikksikkerhet ved teknisk kontor bør økes fra 50% til 100% fra 
01.01.2019 dersom Skaun kommunes ambisjoner på trafikksikkerhetsområdet skal kunne følges 
opp fra rådmannens side.  En hel-stilling forbeholdt veg, samferdsel og trafikksikkerhet vil kunne 
sikre gjennom-føring av politisk forankrede og vedtatte trafikksikkerhetstiltak og bidra til et 
jevnere og mer kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid i Skaun kommune i årene framover.  Dette 
vil medføre en økt årlig driftskostnad på ca kr. 440.000,-. Forholdet vil bli bragt inn i 
budsjettprosessen.  



  Sak PS  19/18 
 

  Side 29 av 36   

 
Trafikksikkerhetsplan for Venn sentrum 2017 – Budsjettvedtak i 2016 
Det utarbeides en egen reguleringsplan for trafikkarealer for Venn sentrum, med særlig vekt på å 
skille harde trafikanter og myke trafikanter. 

Status: 

Planarbeidet er tenkt gjennomført samtidig med ny områdeplan for Venn, fordi dette forventes å 
gi en betydelig samkjøringsgevinst.  Arbeidet forventes å komme i gang i løpet av sommeren 
2018.  (Egen bevilgning kr. 120.000,-). 

 
2017 
 
Trafikksikker kommune 
Skaun kommune har signert/inngått avtale med Trygg Trafikk om at kommunen skal innarbeide 
og oppfylle kriterier for «Trafikksikker kommune» ved sine virksomheter. 

Status: 

Trygg trafikk gjennomførte i begynnelsen av 2017 et informasjonsmøte med kommunens 
enhetsledere, og tilbød også å bistå ved arbeidsmøter for en eller flere enheter dersom dette 
skulle være nødvendig for at den enkelte enhet skulle få oppfylt sin del av disse kriteriene. 

Enhetene skulle selv gjennomgå de kriterier som var relevante/aktuelle for den enkelte 
virksomhet og melde dette tilbake til Teknisk kontor.  
Så langt har Kommunelegen, Helsestasjonen, Driftskontoret og Teknisk kontor levert inn 
innspill til dette arbeidet. 
Det er imidlertid en forutsetning med deltagelse fra alle berørte enheter/virksomheter, samtlige 
skoler og barnehager og kulturavdelingen, for å lykkes med arbeidet, og for at Skaun kommune 
skal bli godkjent som «trafikksikker kommune». 
Teknisk kontor vil derfor etterspørre status fra de enheter hvor tilbakemelding ikke er mottatt, 
og søke å avklare om det kan være behov for arbeidsmøter for noen av enhetene, med deltagelse 
og bistand fra Trygg trafikk, for å komme videre i dette arbeidet.  
 
 
Riv ”Trollvegen” - Egen arbeidsgruppe for forebyggende arbeid blant barn og unge. 
For bedre fokus og styrking av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid oppretter 
Trafikksikker-hetsutvalget (PMU) en egen tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra 
PMU, HOKU, Teknisk kontor og skoleadministrasjonen i Skaun. Arbeidsgruppen skal 
Også involvere aktuelle støttespillere, som Politi, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, 
AtB og Trygg trafikk. 

Status: 

Arbeidet er ikke påstartet. 

 
Trafikksikkerhetspris 
Trafikksikkerhetsutvalget (PMU) oppretter en kommunal trafikksikkerhetspris. Kriterier for 
tildeling av prisen må fastsettes. 

Status: 

Arbeidet er ikke påstartet. 

 
Plankrav til gang- og sykkelarealer 
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Trafikksikkerhetsutvalget (PMU) utarbeider reguleringsplankrav/utbyggingskrav som skal sikre 
at det blir avsatt tilstrekkelige trafikkarealer til myke trafikanter ved alt planarbeid i kommunen, 
samt sikrer opparbeidelse av disse arealene i forbindelse med utbygging. 

Status: 

Administrasjonen har arbeidet med saken og forslag/saksfremlegg forventes i løpet av 2018. 

 
2018 
 
Planer og kartlegginger 
Det mangler en samlet oversikt over behovet for gatebelysning i kommunen. 
Det skal lages en plan for utbygging av gatelys som behandles/vedtas av 
Trafikksikkerhetsutvalget. 

Status: 

Arbeidet bør samkjøres med plan for videre utbygging av gang- og sykkelvegnettet i Skaun 
(2018). 

  
Plan for utbygging av gang- og sykkelvegnett i Skaun 
Det skal utarbeides en plan for videre utbygging av gang- og sykkelvegnett samt fortau i Skaun 
kommune, med en prioritert tiltaksplan.  Dette trafikksikkerhetsarbeidet skal ses i sammenheng 
med både å fremme folkehelse og redusere behovet for sikringsskyss. 

Status: 

Arbeidet skal utføres i løpet av 2018.  (Egen bevilgning kr. 100.000,-).  

 
 
Nye tiltak som bør vurderes medtatt i revidert tiltaksplan (2019-2020): 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33) 
Gang- og sykkelveg (skoleveg) med kjøring til eiendommene tillatt.  Betydelig 
gjennomgangstrafikk og høy fart. Vegen benyttes av flere som snarveg for å unngå fartshumper 
langs hovedveg. 
Det etableres to fartshumper. 

(Kommunal egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 

  

Fortetting fartshumper Hammergegen 
30-sone med fartshumper, men overraskende mye gjennomgangstrafikk og høy fart. 
Det anlegges ytterligere fartshumper (fortetting). 

(Kommunal egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 

 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen (sør for CircleK) 
Meget farlig busstopp for skolebuss. 
Det etableres «hull» i vegrekkverk og venterampe på utside av vegrekkverk. 

(Kommunal egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 

 
Fortau Brubakken (nedre del) 
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Sammenfallende stor trafikk av både skolebarn og biler rundt skolestart og skoleslutt.  
Tilrettelagte gangarealer og krysningspunkt for myke trafikanter mangler. 
Det etableres fortau og gangfelt mellom fylkesveg og Årvåk. 

(Kommunal egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 

 
 
FORSLAG TIL REVIDERT TILTAKSPLAN 
Etter en samlet vurdering rundt kommunens trafikksikkerhetsarbeid framlegger rådmannen 
følgende anbefaling til 2. revisjon av trafikksikkerhetsplanen/tiltaksplanen:  
 
Aksjon skoleveg 2018 tiltak som mangler fullfinansiering foreslås utsatt til 2019: 
 
Veglys Kv301 Hesthåggåvegen v/Viggja skole  (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000) 
 
Fortau langs Trøvegen (Trinn 1, Finnmyrv.-Brautabakken)  (egenandel 400.000 / tilskudd 
595.000) 
 
Veglys Fv6634 Høgsetvegen Gullhaugen-Hammersbakkan  (tilskudd 800.000,-) 
 
Trafikksikkerhetstiltak Fv6636 Sjetnvegen v/Viggja skole  (tilskudd 995.000,-) 
 
 
4 nye tiltak foreslås tilføyd for søknad om Aksjon skoleveg 2019: 
 
Fartshumper Skogaromvegen (19-33) (egenandel 30.000 / tilskudd 45.000) 
  
Fortetting fartshumper Hammergegen (egenandel 40.000 / tilskudd 60.000) 
 
Ventelomme for skolebuss Fv709 Skaunavegen (egenandel 120.000 / tilskudd 180.000) 
 
Fortau Brubakken (nedre del) (egenandel 240.000 / tilskudd 360.000,-) 
 
 
Aksjon skoleveg 2019 tiltak foreslås utsatt til 2020: 
 
Veglys Sildværvegen, Viggja  (egenandel 160.000 / tilskudd 240.000). 
 
Fortau langs Finnmyrvegen (Trinn 1, Trøvegen-Barnehage)  (egenandel 400.000 / tilskudd 
595.000). 
 
Bussholdeplass Trøvegen/Finnmyrvegen, Ilhaugen  (egenandel kr. 300.000 / tilskudd kr. 
450.000) 
 
Fortau og gatelys Brautabakken, Ilhaugen  (egenandel kr. 400.000 / tilskudd kr. 595.000) 
 
 
Stillingsøkning på 50% ved teknisk kontor, øremerket veg, samferdsel og 
trafikksikkerhet. 
(Økning i driftsutgifter på kr. 440.000/år) 
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ØKONOMISK VURDERING: 
De tiltak som ligger inne i vedtatt trafikksikkerhetsplan/tiltaksplan (pr 1. revisjon) vil i Skaun kommunes 
budsjett for 2019 kreve en bevilgning på kr. 3.040.000,- (hvorav kr. 1.220.000,- i egenandel). 
Dersom disse tiltak forskyves til 2020 og 2018-tiltakene forskyves til 2019, samt at det medtas ytterligere 4 nye 
tiltak for 2019, vil dette i Skaun kommunes budsjett for 2019 kreve en bevilgning på kr. 4.465.000,- (hvorav 
kr. 1070.000,- i egenandel). 
 
En omprioritering innenfor 2018 budsjettet, ved øremerking av kr. 520.000,- til trafikksikkerhetstiltak 2018, 
som opprinnelig var avsatt til egenandeler til Aksjon skoleveg 2018, som ikke ble gjennomført, vil ikke gi 
budsjettmessige konsekvenser. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 24/18 
Arkivkode:  025 Q10 &13 
Arkivsaksnr:   18/1566 
Saksbehandler: Idar Nebelung 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
24/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
/ Kommunestyret 21.06.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST "DELSTRATEGI VEG" OG INNSPILL TIL 
"HANDLINGSPROGRAM VEG 2019-2022" 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det 
forventes at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil 
være et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å 
ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  
Særlig for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet 
være avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at 
Skaun skal være en av landets beste bokommuner. 
 
Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling, spiller Skaun kommune følgende tiltak inn i prioritert 
rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 
 

1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan fra Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 

(Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet i kommunesenteret Børsa er det svært 

viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa sentrum, og opparbeides 

lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold til vedtatt reguleringsplan, 

arealplan og områdeplan for Børsa. 

 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg 

på strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 

3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 
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4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt 

og tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 

m17047 (Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 

m10236 (Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 

m397 (bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til 

Fv6646 hp1 m2511 (Valsetvegen) 

12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Følgebrev «Delstrategi veg» og «Handlingsprogram veg»,  
Trøndelag fylkeskommune 27.04.2018. 

2. Høringsutkast «Delstrategi veg» 
Trøndelag fylkeskommune 27.04.2018. 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Trøndelag fylkeskommune har sendt ut et høringsutkast «Delstrategi veg» til kommuner, 
regionråd og andre aktuelle høringsparter, og bedt om innspill.  Fylkesrådmannen ønsker at 
«Delstrategi veg» skal bidra til å nå de overordnede målene for fylkessammenslåingen om 
«balansert utvikling i Trøndelag» og «livskraftige distrikter». 
 
Fylkeskommunen skal også utarbeide et handlingsprogram for fylkesvegene for perioden 2019-
2022, og ber høringspartene også om innspill på konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i 
prioritert rekkefølge. 
 
Rådmannen vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det 
forventes at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil 
være et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å 
ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  
Særlig for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet 
være avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at 
Skaun skal være en av landets beste bokommuner.. 
 
Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling i kommunen, foreslår rådmannen at følgende tiltak meldes 
inn i prioritert rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 
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1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 

Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 (Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet/trafikkavvikling i kommunesenteret 
Børsa er det svært viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa 
sentrum, og opparbeides lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold 
til vedtatte planer (reguleringsplan vedtatt 2007, arealplan og områdeplan vedtatt 2014).  
ÅDT på strekningen mellom skolene ligger på mellom 1500 og 2000 kjøretøyer pr døgn, 
og forventes å stige vesentlig.  I 2015 ble nytt bygg for barneskolen for 350 elever med 
idrettshall åpnet og i 2019 åpnes nytt bygg for ungdomsskole til 540 elever, idrettshall og 
kultursenter.  Disse nybyggene ligger tett inntil og på begge sider av nåværende trase for 
fylkesveien. 
 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg 

på strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 

3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 

4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt 

og tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 

m17047 (Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 

m10236 (Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 

m397 (bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til 

Fv6646 hp1 m2511 (Valsetvegen) 

12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 

 
Selv om det gjenstår fylkesvegstrekninger med absolutte behov for større og mindre tiltak, ut 
over de som er opplistet her, synes det ikke hensiktsmessig å føre opp ytterligere tiltak i bunnen 
av en prioriteringsliste med et såpass kortsiktig tidsaspekt som 2019-2022. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

Det forutsettes at tiltakene, på og langs fylkesveg, finansieres over statlige/fylkeskommunale bevilgninger og 
tilskuddsordninger. 
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