
Områdeplan Venn- uttalelse fra Skaun historielag. 

Det oppgis at ”formålet med planen er å legge til rette for en utvikling av Venn som et 

tyngdepunkt sør i Skaun. Arealet rundt sentrum vil vurderes for regulering til bolig, næring 

og offentlige formål. Det er også et mål å forbedre trafikksikkerheten i sentrum. 

Planen omfatter et område på sørsiden av Skaunvegen fra Vennatunet og litt øst for kryss 

Rekstadvegen, samt et område rundt Skaun samvirkelag innenfor det som i dagligtale omtales 

som Kjørsksida. 

Innenfor området ligger dagens Venn oppvektsenter og barnehage med Skaun ( Venn ) sogne-

kirke som nærmeste nabo. Kirka er fra 2.-halvdel 1100-tallet. For øvrig består området av 

jordbruksareal med islett av gårds- og boligbebyggelse. Pilegrimsleia som er en del av det 

gamle veisystemet mellom det sørlige Norge og Trondheim ( Nidaros ) går over Skaun og 

passerer her. I dag har pilegrimene overnatting her, noe en plan for området bør hensynta 

dette. En har også kirkeruinene på Husaby bare en kilometer nord for Venn. Det er unikt at en 

hadde to middelalder steinkirker innenfor en så kort avstand. Kirka må ikke ” bygges” inn. 

En videre utvikling av Venn til et senter for morgendagen og samtidig tar vare på det 

historiske vil stille kommunen overfor store utfordringer. Dessuten ligger sentret midt i 

fruktbart jordbruksområde på gammel havbotten. Mange vil bli berørt av omlegging av 

veisystemet for å få en sikrere trafikkavvikling. Parkeringsmuligheter med større 

arrangementer bør sikres. 

Områdets bruk i dag som jordbruksformål, skole, barnehage og kirke bør prioriteres. Areal for 

barnehage kan begrenses ved etablering av deler som friluftsbarnehage i randsonen. Området 

for dagens samvirkelag utvikles for forretning og mindre næring og at det avsettes plass for 

evt. drivstoffanlegg/ ladestasjon for el.bil. 

Historielaget tar ikke standpunkt til skolestrukturen, men forholder seg til dagens struktur. 

For å få mer ” luft” rundt kirka bør gårdstunet på Venn 70/1 innløses og det etableres nytt 

gårdstun innenfor formålsgrensen. I tillegg til hensynet til kirka kan en få ordnet vegløsningen 

på en trygg måte for skole og barnehage. 

Boligbygging bør skje utenfor sentrum, med unntak av område ved Vennatunet .           

( seniorboliger ). Det finnes områder nær sentrum som ikke er verdigfullt jordbruksland som 

egner seg til boligformål.  

Konklusjon: 

Området har stor kulturhistorisk verdi og er en del av et viktig jordbrukslandskap. 

Offentlige formål og jordbruksinteresser bør prioriteres ved utarbeidelse av områdeplanen. 

 

Skaun historielag 18.april 2018.04.18 

v/leder Rita Elvira Husby 

 

 

 

 

 

 


