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Vedlegg:  

Høringsuttalelse til områdeplan for Venn, med frist 15.04.18 

  
I forbindelse med ny områdeplan for Venn i Skaun kommune, ønsker jeg med dette å uttale 

meg om forslaget som nå er ute på høring med frist 15.04.18.  
  
  
Innspill til foreløpig planavgrensning 

Jeg er sterkt uenig i at så mye sentrumsareal skal inngå i ny områdeplan for Venn. Som kjent 

er det mye dyrka mark som inngår i avmerket område, noe jeg tenker er helt uaktuelt å ta i 

bruk til annet formål. Da bare tre prosent av Norges landareal er dyrka mark, er dette helt klar 

noe man bør verne om for framtida. 
  
  
Boligformål 
  
I forhold til områder tenkt til boligformål, synes jeg man først bør ta kontakt med grunneier, 

med forespørsel om og eventuelt hvor hver enkelt av oss kan tenke seg at det reguleres til 

dette formålet. Når dette er klart, kan man videre sørge for å regulere områder som kreves for 

trygg ferdsel både til fots og med kjøretøy. I et folkehelseperspektiv kan boliger med fordel 

bygges et stykke fra skolen, slik at barna får gå tur-retur. Det er for meg ikke ønskelig med 

områder regulert for boligbygging på eiendommen. 
  
Å bygge et leilighetskompleks med butikk og næring i 1.etg på «butikktomta», med parkering 

under bakkeplan kan være en god ide, med tanke på å beholde folket i bygda (både unge og 

eldre). 
  
Det å legge fram et forslag som nå er gjort, uten at man som grunneier får uttale seg på 

forhånd, tenker jeg er lite hensiktsmessig med tanke på videre samarbeid.  
  
  
Planlegging av ny skole/oppvekstsenter 
  
At ny skole må på plass er det ingen tvil om, og jeg tenker at man i den forbindelse bør se på 

hvordan man på best mulig måte kan utnytte det arealet som Skaun kommune disponerer i 

dag. Dette hvor man blant annet kan se på en løsning med parkering under bakkeplan, og å 

bygge i høyden. Dette kan også sørge for rom nok til å bygge et svømmebasseng til bruk i 

svømmeopplæringa.  
  
At en så stor kommune som Skaun ikke har eget basseng er kritikkverdig. I Børsa og Buvika 

er det allerede flotte haller, mens øvre Skaun lenge har vært et nedprioritert område. Derfor 

tenker jeg et svømmebasseng kunne gjort seg på Venn.  



  
Å videreføre organiseringen med oppvekstsenter slik det er i dag, tenker jeg er hensiktsmessig 

med tanke på fortsatt å sikre et godt samarbeid mellom skole og barnehage, og at barna har 

mulighet til å gjøre seg godt kjent på skolen før skolestart.  
  
For å kunne utnytte «skole- og barnehageområdet» best mulig, tenker jeg at man også må se 

på en alternativ plassering for menighetshuset. Dette arbeidet bør man med fordel få fortgang 

på. Det vil gjøre at man midlertidig kan ta i bruk dagens menighetshus til å utvide 

barnehagen, som lenge har vært alt for liten i forhold til behovet. 
  
Håper disse synspunktene blir hensyntatt i det videre arbeidet med ny områdeplan og 

utbygging av ny skole.  
  
  
Lykke til videre! 
  
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Åse Solstad Skjølberg 
  
  
  
  


