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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 12/18 
Arkivkode: 033 
Arkivsaksnr:  18/1062 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
12/18 Plan og miljøutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.04.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

Rapport delegerte vedtak 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 13/18 
Arkivkode: L32 
Arkivsaksnr:  18/370 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
13/18 Plan og miljøutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
KLAGEBEHANDLING - ADRESSERING HUSEBYALLEEN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Skrivemåte endres til Husbyalleen i tråd med Kartverkets vurdering.  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
1. Klage, 31.01.2018 
2. Endelig vedtak i navnesak, 05.01.2018 

 
SAKSFRAMLEGG: 

 

Kartverket har påklaget skrivemåten Husebyalleen for vei med adressekode 1312. Gårdsnummer 

10 har etter navnesak fått vedtatt skrivemåten Husby, og etter Lov om Stadsnamn § 4 skal 

skrivemåten for det primære navnet, her gårdsnavnet, være retningsgivende for skrivemåten av 

avleda navn.  

 

Bakgrunn 

Kartverket reiste på oppfordring av grunneier navnesak på skrivemåten av gårdsnavn og 

bruksnavn for eiendommen gnr/bnr 10/1 i april 2016. Gårdsnavnet til gårdsnummer 10 hadde 

to godkjente skrivemåter registrert i Sentralt stedsnavnregister; Husby og Huseby. Kartverket 

vedtok 15.12.2016 skrivemåten Husby for gårdsnummer 10. Vedtaket ble påklaget, og etter at 

Kartverket opprettholdt sitt opprinnelige vedtak ble saken oversendt til Klagenemnda for 

stedsnavnsaker for endelig avgjørelse. Klagenemnda fattet endelig vedtak i navnesaken 

05.01.2018. Nemda fastsatte skrivemåten Husby i enstemmig vedtak. På tross av dette 

kunngjorde Skaun kommune 25.01.2018 Husebyalleen som nytt vegnavn i tråd med PMU’s 

vedtak i sak 64/16.  

 

Vurdering 
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Lov om stadnamn gjelder når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsette 

stedsnavn eller skrivemåten av de. I § 4 andre ledd i denne loven står det: 

«Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt 

for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten for 

dei andre namneobjekta.» 

Dette vil si at dersom det er gjort vedtak om skrivemåten etter lov om stadnamn, skal den 

vedtatte skrivemåten også brukes i adressenavnet. Husbyalleen blir dermed riktig skrivemåte når 

gårdsnavnet er vedtatt til å skrives Husby.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 14/18 
Arkivkode: N06 
Arkivsaksnr:  18/994 
Saksbehandler: Idar Nebelung 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
14/18 Plan og miljøutvalget 10.04.2018 
/ Kommunestyret 26.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
SØKNAD OM SIKRINGSSKYSS / UTVIDELSE AV PERIODE FOR 
VINTERSIKRINGSSKYSS 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

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

Perioden for vintersikringsskyss forlenges til 31. mars. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 
Bakgrunn: 
Skaun kommune har mottatt søknad om sikringskyss for en elev langs Fv773 til Viggja 
oppvekstsenter.  Kommunen har også mottatt flere henvendelser om at periode for 
vintersikringkyss avsluttes for tidlig (15. mars).   
 
Gjeldende retningslinjer for sikringsskyss: 
Retten til skoleskyss er hjemlet i Opplæringslova § 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen  
Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. 
årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss 
utan omsyn til veglengda.  
 

Kommunestyret vedtok den 14.12.2017 i sak 67/17 sikringsskyss på følgende strekninger: 

 

Fv709: Elever på 1. – 7. trinn bosatt sør for E39 for  

Fv709: Elever på 1. – 7. trinn på strekningen Eggkleiva - Venn  

Fv751: Elever på 1. – 4. trinn bosatt sør for Heggelien 

Fv751/470: Elever på 1. – 4. trinn til/fra Jåren-Råbygda oppvekstsenter, nordfra. 

Fv754: Elever på 1. – 7. trinn til/fra Husbykrossen  
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Fv800: Elever på 1. – 7. trinn på strekninger der elevene må gå langs fylkesvegen, og det ikke er 
gangveg eller fortau langs fylkesvegen  

FV802: Elever på 1. – 4. trinn bosatt på Saltnes/Saltneslykkja får skyss til og fra skolen hele året 
pga at nytt kryss ved E39 er komplisert og uoversiktlig, samt at det ikke er gangfelt før man 
passerer krysset ved E39.  

 

Videre ble det vedtatt vintersikringsskyss i perioden 1.oktober – 15. mars på følgende 
strekninger: 
 
Fv709: Elever på 8. – 10. trinn bosatt sør for E39  
Fv751/470: Elever på 5. – 7. trinn til/fra Jåren-Råbygda oppvekstsenter 
Fv753: Elever på 1. – 4. trinn til/fra Venn oppvekstsenter  
Fv773: Elever på 1. – 7. trinn bosatt sør for Lia.  
Fv776: Elever på 1. – 7. trinn bosatt vest for Fredlykrysset 
Fv757: Elever på 1. -10. trinn bosatt sør for Krangsås  
Kv218: Elever på 1.-7. trinn bosatt sør for Presthus  
 
På strekninger hvor kommunestyret har vedtatt at det skal utføres sikringsskyss, skal denne 
ordningen administreres av rådmannen.  
 

Søknader om sikringsskyss på strekninger der det ikke er politisk vedtatt at det skal utføres 
sikringsskyss for gjeldende aldersgruppe, skal behandles av trafikksikkerhetsutvalget (PMU) og 
kommunestyret. 

 

 

Søknad om helårs sikringsskyss: 

Skaun kommune har mottatt søknad om helårs sikringsskyss langs Fv773, til/fra Viggja 
oppvekstsenter, for elev på 2. trinn bosatt sør for Lia, 3,8 km fra skole.  Eleven har rett på 
vintersikringsskyss i perioden 1.oktober – 15. mars.  Foreldrene søker om utvidelse til helårs 
sikringsskyss fordi de opplever strekningen som farlig også sommerstid. 

 

Vurdering: 

Aktuell vegstrekning har lange partier som er grusveg, 80km/t-sone og er svingete/uoversiktlig.  
Kommunen er også kjent med at enkelte bilister ikke tilpasser hastigheten etter forholdene og 
kjører opp mot 80km/t også der dette ikke er forsvarlig.  Tidligere henvendelser fra Skaun 
kommune til Statens vegvesen om redusert fartsgrense på deler av strekningen har blitt avvist. 

Det er særlig ett parti hvor det er en sving med autovern/vegrekkverk på utside av veg, hvor det 
er risiko for at myke trafikanter kan bli klemt mot rekkverket dersom kjøretøy får skrens pga. 
høy fart eller må bremse pga. møtende kjøretøy.  Elever på 1. – 4. trinn bosatt sør for Lia bør 
innvilges helårs sikringsskyss. 

  

 

Henvendelser vedrørende utvidelse av tidsperiode for vintersikringsskyss: 

Kommunen har mottatt tilbakemelding fra flere foreldre som mener at vintersikringsskyssen bør 
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vare noe lengre enn til 15. mars.  Dette begrunnes med at det på denne årstiden fortsatt kan være 
brøytekanter og is på vegkant/vegskulder.  Dette fører til innsnevret kjørebane og medfører fare 
for at barn som går til side for å søke trygghet ved siden av veg, kan falle/skli ut i kjørebane 
igjen.  Det er også fortsatt muligheter for glatte veger grunnet frost eller snø, som gjør det 
vanskeligere å foreta unna-manøver eller oppbremsing. 

 

Vurdering: 

Datoen 15. mars er satt mye på bakgrunn av at dagslyset da er tilbake på den tiden de fleste 
skolebarn går til/fra skolen.  Perioden hvor kjøretøyer har redusert sikt på grunn av 
kombinasjonen av frost på bilvinduer og mørke er stort sett over.  Tilbakemeldingene fra 
bekymrede foreldre oppfattes likevel som velbegrunnet, på bakgrunn av at det fortsatt kan være 
brøytekanter og is på vegkant/vegskulder og/eller glatte veger.  Perioden for vintersikringsskyss 
bør forlenges i hvert fall til 31. mars, for å ta høyde for en normalvinter. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Sikringsskyss langs Fv773 til/fra Viggja oppvekstsenter utføres med drosje.  Utvidelse av sikringsskyss fra 
vintersikringsskyss (som i dag) til helårs sikringsskyss vil koste rundt kr 40.000,- ekstra pr elev pr år. 

En utvidelse til helårs sikringsskyss for elever på 1. – 4. trinn bosatt sør for Lia forventes derfor å gi en 
merkostnad på 40-80.000 kr. pr år (avhengig av aktuelt elevtall) 

En utvidelse til helårs sikringsskyss for elever på 1. – 7. trinn bosatt sør for Lia forventes å gi en merkostnad på 
80-160.000 kr. pr år. (avhengig av aktuelt elevtall) 

 

En utvidelse av perioden for vintersikringsskyss fra 15. til 31. mars forventes å gi en merkostnad på rundt 
30.000,- kr. pr år. 

 
 
 


