
 

SAKEN GJELDER: 

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE  

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Skaun Ungdomsskole som vist på kart 

merket «Detaljregulering Skaun Ungdomsskole» datert 21.06.17 og med tilhørende 

bestemmelser sist revidert 26.10.17. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf § 12-12 tredje ledd og § 1-9. Berørte parter 

underrettes ved særskilt brev, jf § 12-12 fjerde ledd og vedtaket kunngjøres i henhold til samme 

bestemmelse femte ledd.  

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Høringssvar fra Statens Vegvesen, 06.10.17 

2. Høringssvar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 18.10.17 

3. Samordnet uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 18.10.17 

4. Brev fra Skaun kommune til Fylkesmannen om vilkår for egengodkjenning, 19.10.17 

5. Svar fra Fylkesmannen, vilkår for egengodkjenning trekkes, 24.10.17 

6. Høringssvar fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 05.10.17 

7. Høringsuttalelse fra Gunnlaug Ribe, 08.10.17 

8. Høringsuttalelse fra Råd for funksjonshemmede, 22.09.17 

9. Høringsuttalelse fra Orkdal og Skaun Brannvesen, 06.09.17 

10. Saksfremlegg, første gangs behandling, PMU 29.08.17 

11. Plankart, datert 21.06.17 

12. Reguleringsbestemmelser, rev. 26.10.17 

13. Planbeskrivelse, rev. 24.10.17 

14. Illustrasjonsplan 

15. Løsninger for trafikkavvikling, 24.10.17 

16. Solstudier 

17. Trinnvis utvikling, illustrasjon 

18. ROS-analyse 

19. Geoteknisk Vurderingsnotat, Multiconsult, rev. 21.09.17 

20. Uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering, Norconsult, 29.09.17 

21. Støyutredning 

22. Uttalelse om støv- og luftkvalitet 



 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Saken gjelder: 

Det fremmes forslag til detaljreguleringsplan for nye Skaun ungdomsskole i Børsa. Planen er 

utarbeidet av Agraff AS på vegne av Veidekke AS, som skal bygge ny ungdomsskole for Skaun 

kommune.  

 

Arbeidet med reguleringsplanen og byggeprosjektet for øvrig går parallelt. Søknadsprosessen 

for byggesaken planlegges slik at man sikter på rammetillatelse meget kort tid etter ferdig 

reguleringsplan. 

 

Kort om planen 

Planforslaget legger til rette for prosjektet «Tangenten» som vant anbudskonkurransen for ny 

ungdomsskole. Prosjektet innebærer ny ungdomsskole med idrettshall og andre funksjoner som 

kulturskole, bibliotek, kultursal med mer.  

 

Det aller meste av området reguleres til offentlig tjenesteyting. Det inkluderer uteområder og 

annet tilhørende areal rundt skolen. Nødvendige funksjoner med andre reguleringsformål er 

energianlegg (trafo) og ulike samferdselsfunksjoner som veg, gangveg og kollektivholdeplass.  

 

Planområdet er på 33,5 daa, der offentlig tjenesteyting utgjør ca 30,9 daa. Reguleringen er i 

tråd med overordna planer og vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  

 

Rådmannen vurderer at planen har positive konsekvenser for Børsa sentrum. Prosjektet vil 

styrke sentrum med sentrale møteplasser og stramme opp gateløpet langs Skaunavegen. For 

barn og unge og sentrum for øvrig vil det være meget positivt med såpass store 

sammenhengende utearealer og idrettsarealer i områdene langs barneskolen, ungdomsskolen og 

Moan.  

 

For nærmere beskrivelser og vurderinger av planens innhold, vises det til rådmannens 

saksfremlegg ved første gangs behandling, se saksdokumenter nr. 10 og planbeskrivelsen, se 

saksdokumenter nr. 13.  

 

Endringer og presiseringer etter høring 



Siden første gangs behandling er planmaterialet blitt oppdatert og utfylt, og det er gjort noen 

plantekniske endringer knyttet til måten ulike tiltak er regulert og bestemt på. Dette er redegjort 

for nedenfor.  

  

Den eneste fysiske endringen i planen er at antall sykkelparkeringsplasser er økt fra 100 til 200. 

 

Bygningsmessige og utomhusmessige endringer i prosjektet vil ellers kunne foregå innenfor 

rammene av planen som vedtas, styrt av kommunen som byggherre.  

 

Bestemmelser - generelt: 

Etter høring er det ryddet noe i bestemmelsene og gjort noen redaksjonelle endringer. Kapittel 

§ 4 har fått endret nummerering ved at hovedoverskrift Bebyggelse og anlegg – 

fellesbestemmelser er fjernet, og alt sorterer under det som er det eneste byggeområdet: 

Bebyggelse og anlegg – offentlig eller privat tjenesteyting. Unntaket er Energianlegg som 

kommer i tillegg.  

 

Bestemmelser om støy for nytt tiltak er samlet i § 4.1.8. Første ledd her var tidligere under 

rekkefølgebestemmelser, noe som ikke var helt presist ettersom det gjelder hele tiden og ikke er 

et krav om tiltak som skal på plass først (rekkefølgebestemmelse). Bygge- og anleggsfasen har 

fortsatt egen bestemmelse under vilkår for gjennomføring.  

 

 

Parkering 

Planen er endret slik at det blir opparbeidet 200 sykkelparkeringsplasser, mot tidligere 100. 

Dette er innarbeidet i illustrasjonsplan og bestemmelser. Det er tatt inn i bestemmelse § 4.1.6 at 

maks 8 % av tomtearealet kan nyttes til bakkeparkering, etter krav fra Fylkesmannen.   

 

Godkjenning av tiltak på fylkesvei: 

Det er tatt inn i bestemmelse § 7.6 at Statens Vegvesen skal godkjenne tekniske planer for 

nærmere angitte tiltak, som de har forvaltningsansvaret for.  

 

Løsninger for trafikkavvikling: 

Det er laget et kartvedlegg som viser de nærmere løsninger for trafikkavvikling, herunder 

varelevering, parkering, busstransport, hente- og bringetjeneste og gang- og sykkeltilbud. Se 

saksdokumenter nr. 15. Løsningene som er vist og markert her er gjort juridisk bindende i 

planen ved ny bestemmelse § 5.4.  

 

Detaljer i utomhusprosjektering o.l. endrer seg ofte og er ikke juridisk bindende i planer med 

mindre det klart fremgår av bestemmelsene. Det er i denne planen vurdert at alle små detaljer i 

illustrasjonsplan på vanlig måte ikke bør bindes opp i bestemmelsene, men at løsningene for 



trafikkavvikling bør bindes opp. Disse løsningene er viktige for trafikksikkerheten og er 

utarbeidet i nær dialog med Statens Vegvesen.  

 

Geoteknikk og grunnforhold 

Siden første gangs behandling er det ferdigstilt uavhengig kontroll av geoteknikk etter NVEs 

retningslinjer for behandling av skredfare i arealplaner. Notatet som ble kontrollert er også 

oppdatert etter dialog mellom ansvarlig geotekniker og kontrollerende geotekniker. Det har 

ikke medført endringer i planen.  

 

NVE har ikke levert høringsuttalelse til planen, men det er gjort grundige vurderinger i tråd 

med retningslinjene for kvikkleireområder. For reguleringsnivået er dette nå tilstrekkelig utredet 

og vurdert. Den videre detaljprosjekteringen må også følges opp av geotekniker.  

 

 

Planprosess, høring og offentlig ettersyn 

Oppstart av planarbeid ble varslet ved brev og avisannonse 01.12.16. Det kom inn merknader 

fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trønderenergi Nett. 

Disse var i hovedsak relatert til generelle avklaringer av planforslaget mot deres fagområder.  

 

Nabo Gunnlaug Ribe leverte spørsmål om Rossmovegen blir stengt. Det ble svart at den ikke 

skulle stenges. Siste signal fra byggeprosjektet er imidlertid at dette kan være nødvendig i en 

begrenset periode.    

 

Oppsummering av de første innspill og svar/utkvittering av merknader kan leses i 

planbeskrivelsen.  

 

Ellers er byggeprosjektet planlagt i dialog med skolens elever og ansatte. Bestemmelsenes § 7.3 

stiller krav til en nærmere redegjørelse for hvordan elevene har fått komme med innspill til 

opparbeiding av uteområdet.  

 

Planen ble behandlet første gang av Plan- og miljøutvalget 29.08.17, og det ble vedtatt å sende 

planen på høring og offentlig ettersyn. Planen lå ute i perioden 04.09.17 – 16.10.17.  

 

I tillegg til grunneiere og festere i og nært planområdet, ble det sendt særskilt melding om 

høring til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Statens Vegvesen, 

NVE, Trøndelag Politidistrikt, Trønderenergi, HAMOS, Skaun Brann og redning, rektor og 

skoleledelse, samt kommunens råd for funksjonshemmede og barnas representant.  

 

Det er kommet inn 6 høringsuttalelser som oppsummert og kommentert under. Blant de vanlige 

myndigheter er det ikke kommet uttalelse fra NVE. To dager etter høringsfristen, 18.10.17, ble 



det sendt e-post fra saksbehandler til NVE, med spørsmål om det kom noen høringsuttalelse. 

Denne henvendelsen har heller ikke blitt besvart.  

 

Høringsuttalelse Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 18.10.17: 

 

Av klimamessige hensyn er det viktig å 
redusere personbiltransporten og ha en god 
arealutnyttelse. Statlige planretningslinjer 
for bolig, areal og transport tilsier at 
utbyggingsmønsteret skal legge til rette for 
mindre bilbruk, og 60 parkeringsplasser i 
planforslaget synes høyt. Det bør også 
legges til rette for flere 
sykkelparkeringsplasser. 

 

Planen sikrer tilfredsstillende forhold for 
støy, luftkvalitet, forurensning i grunnen og 
overvann. 

 

Området vil samle mange barn og unge, og 
en sikker og trygg adkomst vil være viktig. 
Det er en utfordring at Fv773 går mellom 
skolene. Positivt med tilrettelegging for 
sykkel, men det bør tas inn flere 
sykkelparkeringsplasser.  

 

 

Positivt at planen legger til rette for 
medvirkning. Merker oss at de 
folkehelserelaterte tema vi varslet i 
oppstartsvarselet er ivaretatt.  

 

Vilkår for egengodkjenning: Antall P-plasser 
må reduseres, og det må tas inn en 
bestemmelse om maksimalt 
bakkeparkeringsareal.  

Faglig råd: Antall sykkelparkeringsplasser 
bør økes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se under 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

Rådmannen er enig i denne vurderingen. Det vises 
til planbeskrivelsen og de grep som er gjort for 
trafikksikkerhet så lenge Fv 773 går mellom 
skolene. Situasjonen vil bli bedre enn i dag ved at 
Fv 773 rettes ut og gjøres mer oversiktlig. Likevel 
er det et mål på lengre sikt å flytte denne veien.  

 

 

 

Tas til orientering.  

 

 

I brev til Fylkesmannen av 19.10.17 redegjorde 
rådmannen nærmere for valg av antall 
parkeringsplasser, se saksdokumenter nr 4. Det ble 
særlig vist til det samlede antall funksjoner i 
skolebygget. Det ble også vist til at bakkeparkering 
vil utgjøre under 8 % av tomta, og at dette tas inn 
som en maksbestemmelse for areal til 
bakkeparkering.  Det ble samtidig opplyst at vi fant 
å kunne øke antall sykkelparkeringsplasser fra 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar fra Fylkesmannen, 24.10.17: 

På bakgrunn av rådmannens redegjørelse 
19.10.17 trekkes vilkår for egengodkjenning 
og antall parkeringsplasser aksepteres. Det 
er en forutsetning at 
reguleringsbestemmelsene krever 
maksimalt 8 % av tomtearealet til 
bakkeparkering. Det er positivt at antall 
sykkelparkeringsplasser er økt.  

 

 

til 200. Det ble bedt om at Fylkesmannen vurderte 
sitt vilkår for egengodkjenning på nytt. 

 

Bestemmelse § 4.1.6 er endret slik at det nå 
etableres 200 sykkelparkeringsplasser og 
maksimalt 8 % av tomtearealet kan nyttes til 
bakkeparkering.  

 

 

Bestemmelsen om areal til parkering er tatt inn. 
Tas ellers til orientering.  

 

Statens Vegvesen, 06.10.17 

 

I planprosessen har det vært lagt vekt på 
trafikksikre løsninger ved skolen. Statens 
Vegvesen har behandlet foreslått løsning 
som en permanent løsning, da det ikke 
foreligger konkrete planer for når Fv 773 skal 
legges om.  

 

 

Areal til gangveg O_GG bør reguleres som 
gang- og sykkelveg med 3 meters bredde. 
Dette er et faglig råd. 

 

 

Kollektivholdeplass langs Fv 803 må 
etableres samtidig med skolen, og det må 
være lomme/holdeplass og ikke kantstopp. 

 

Teknisk plan for o_V, o_GG, o_GS og 
kollektivholdeplass må godkjennes av 

 

 

 

 

Tas til orientering.  

 

 

 

Det er valgt å benytte reguleringsformål gangveg 
fordi det samsvarer med samme gangvei lenger 
opp i bakken ihht. Områdeplan Børsa. Det er 
fortsatt 3 meter bredde og arealet blir like bra.   

 

 

Holdeplassen skal opparbeides samtidig, det er nå 
tatt inn som rekkefølgebestemmelse i § 7.6. Det 
skal ikke være kantstopp, her var det tidligere en 
skrivefeil i planbeskrivelsen.  

 



vegeier Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
v/Statens Vegvesen, og det må være 
opparbeidet før brukstillatelse gis. Dette er 
et vilkår for egengodkjenning.  

 

For å sikre intensjonen og løsningene som er 
arbeidet frem for trafikkavviklingen, bør 
løsningene vist i illustrasjonsplan gjøres 
juridisk bindende. Dette er et faglig råd.  

 

 

Dette er tatt inn i bestemmelse § 7.6, vilkåret er 
imøtekommet.  

 

 

 

Av hensyn til detaljprosjektering av utomhusanlegg 
har vi ikke gjort hele illustrasjonsplanen juridisk 
bindende. Det er isteden utarbeidet et eget 
vedlegg som markerer arealene for 
trafikkløsninger og markerer disse tydelig. 
Løsningene er så gjort juridisk bindende ved 
bestemmelse § 5.4.  

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 05.10.17: 

 

Vurderer relativt liten risiko for å komme i 
kontakt med automatisk fredete 
kulturminner, minner likevel om 
aktsomhetsplikten i kulturminneloven.  

 

For ordens skyld minnes det om at det i 
denne uttalelsen ikke ligger noen 
forpliktelser når det gjelder finansiering av 
tiltak knyttet til fylkesvegen.  

 

 

 

Tas til orientering, aktsomhetsplikten er også 
inntatt i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

Tas til orientering.  

 

 

 

Gunnlaug Ribe, 08.10.17 

 

Påpeker at Fv 773 Rossmovegen har meget 
lav standard. Uenig i planens valg om ikke å 
regulere det bratte partiet av Rossmovegen 
ovenfor skolen og forbi barnehagen, der 
man har sagt at dette skal ses i sammenheng 
med framtidig bolibygging. Uenig i at 
vegsystemet rundt skolen kan håndtere en 
trafikkøkning.  

 

Påpeker videre:  

 Avkjørselen til barnehagen ligger i 
en bratt strekning og er trafikkfarlig 

 

 

 

Kommunen er klar over og enig i at Fv 773 
Rossmovegen ikke har ønsket standard. Det er i 
områdeplanen for Børsa planlagt omfattende 
forbedringer ved ny trase rundt Moan 
idrettsområde, og dermed en omlegging rundt 
skoleområdet istedenfor dagens trase mellom 
barne- og ungdomsskolen. Det er også planlagt 
standardheving med asfaltering og gang- og 
sykkelveier videre opp i lia. Disse tiltakene er krav 
for å gå i gang med boligbygging i området. 
Uavhengig av ny ungdomsskole jobbes det med å 
få finansiert disse tiltakene.  

 

Det er ikke mulig eller hensiktsmessig at 
ungdomsskoleprosjektet alene skal oppgradere og 
legge om Fv 773. Det blir likevel gjort forbedringer 



 Store deler av Rossmovegen har ikke 
fast dekke og dette medfører 
støvulemper langs vegen 

 Vegen har underdimensjonert 
drenering og dette medfører 
flomfare og uønsket avrenning. 
Vedlikehold må prioriteres bedre og 
nederst i Rossmovegen kan det bli 
nedslagsfelt for vann fra et stort 
område 

 Man kan ikke utelate fra 
reguleringsplanen problemer som er 
knyttet til vegløsningen da dette har 
stor betydning for trafikksikkerheten 
og trivselen for dem som bor langs 
vegen 

 Kunne man ha styrt trafikken fra 
Fredlyområdet ned på Fv 800? 

 Planlagt situasjon med ny veg rundt 
idrettsanlegget og med gangvei til 
boligområdene rundt Fosshaugen vil 
være mye mer formålstjenlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ved at traseen rettes ut og gjøres mye mer 
oversiktlig gjennom skoleområdet. Dette øker 
trafikksikkerheten.  

Det bratte partiet ovenfor skolen er ikke regulert 
fordi det ikke gjøres endringer der nå. En eventuell 
reduksjon av stigningen her vil medføre at man tar 
stigningen nærmere skolene. Så lenge fylkesveien 
går her ønsker man å holde det flatt og oversiktlig 
der fylkesveien går mellom skolene.  

 

På grunn av antall funksjoner i skolebygget, 
kultursal og idrettshall m.v., må trafikken på veiene 
rundt forventes noe økt. Den store trafikken følger 
likevel elevtallet, og avgjøres i stor grad av 
boligbyggingen. Konkret for Fv 773 avgjøres dette 
av boligbyggingen langs denne vegen, derfor er det 
riktig og nødvendig at denne boligbyggingen 
forutsetter utbedringer slik det er i områdeplan for 
Børsa. Biladkomst til skolen med parkering og 
hente- bringetjeneste ligger til Fv 803 og Fv 773 vil 
derfor ikke påvirkes av generell trafikkøkning til 
skolen fra andre steder. Det er først ved økt 
utbygging langs Fv 773 at denne veien påvirkes i 
større grad.  

 

Det er fra kommunens side ikke vurdert som 
aktuelt eller nødvendig å stenge adkomsten fra 
Fredlyområdet til Fv 773. 

 

Planområdets utstrekning går så langt som det skal 
gjennomføres fysiske tiltak, men et større område 
og virkningene av tiltaket er vurdert i prosessen. 
Planen er utarbeidet i nær dialog med Statens 
Vegvesen og de trafikkmessige forholdene er 
vurdert som forsvarlige. Det vises ellers til 
planbeskrivelsen og høringsuttalelse fra Statens 
Vegvesen.  

 

Generelle støv- og avrenningsulemper for 
eiendommer lenger opp lia, vil bli omtrent som før, 
og en må her vise til fylkeskommunens ansvar som 
vegeier.  

 

 

Det blir etablert overvannstiltak 
(fordrøyningsbasseng) i prosjektet, og ledningsnett 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre merknader: 

Påpeker at utsikt til prestegården i Børsa 
sentrum må ivaretas. Plassen for framtidig 
torg mellom skolene er viktig, og de massive 
skolebyggene blir dominerende og bør 
derfor ha gode fasader med f. eks. utvendig 
dekor.  

 

rundt skoleområdet blir oppgradert. Skoletomtas 
evne til å håndtere overvann blir derfor vesentlig 
forbedret. 

  

 

 

Det blir en siktlinje fra plassen mellom skolene og 
opp aleen mot prestegården. Fasadeutformingen 
til bygningene er ikke gitt nærmere bestemmelser i 
denne planen, men vil styres gjennom det 
arkitektoniske konseptet som er valgt i 
anbudsprosess, og videre detaljbeslutninger som 
tas av kommunen som byggherre. Innspillet tas til 
orientering. 

Råd for funksjonshemmede, 22.09.17 

 

Rff ønsker en mer detaljert presentasjon av 
løsninger knyttet til universell utforming i 
framtidig møte. 

 

Det er ellers presisert betydningen av 
begrepet universell utforming og at disse 
prinsippene skal gis tyngde.  

 

Det vises ellers til uttalelsen i sin helhet.  

 

 

I tråd med byggereglene vil prinsippene om 
universell utforming legges til grunn. I tillegg til at 
råd for funksjonshemmede er forelagt 
reguleringsplanen, har kommunen som byggherre 
hatt en nærmere dialog med rådet, og vil gi 
nærmere og mer detaljerte presentasjoner for 
dem etter hvert.  

 

Innspillet tas ellers til orientering.   

Orkdal og Skaun Brannvesen, 06.09.17 

 

Brannvesenet forutsetter at TEK § 11-17 om 
tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap ivaretas. Viser til veileder 
for Trøndelag Brann- og redningstjeneste, og 
ønsker nærmere spesifisert brannhydrant 
for slokkevann. 

 

 

 

Dette ivaretas i dialog mellom brannvesenet, 
byggherre, og kommunens VA-avdeling. Vedlegg 
om veileder og produktblad for brannhydrant er 
oversendt byggherre.  

 

 

KONKLUSJON 



Etter rådmannens oppfatning er innkomne merknader tilstrekkelig vurdert, og planforslaget 

endret i nødvendig grad. Planen er i tråd med overordnede planer og vil være positivt for Børsa 

sentrum og kommunen for øvrig. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Skaun kommune er byggherre, dette er redegjort for i prosjektets egne bevilginger.  

 

Saksbehandlingen av reguleringsplanen kan ikke gebyrlegges fordi gebyrhjemmelen til planer i 

pbl § 33-1 er begrenset til private planforslag. «Et planforslag er ikke privat når forslagsstilleren 

har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på 

grunnlag av bevilgninger fra stat eller kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal 

garanti», jf. tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.04.16.  

 

Planavdelingens arbeid i saken blir derfor ikke dekket inn over gebyrer som for private planer.  

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Plan og miljøutvalget   
Møtedato: 02.11.2017 
Sak: 48/17  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 17/128 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - SLUTTBEHANDLING - 

REGULERINGSPLAN FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE  
 
Behandling: 

Leder i PMU, Øystein Wiggen, stilte utvalget spørsmål om sin habilitet. Etter at utvalgte hadde 
drøftet spørsmålet ble det tatt opp til avstemning. Et enstemmig utvalg erklærte leder Øystein 
Wiggen inhabil i saken. 

 

Leder Øystein Wiggen fratrådte møtet og nesteleder Ove Sem tok over rollen som leder i 
utvalget. 

 

Varamedlem Berit Hanshuus Wærdahl tiltrådte møtet. 

 



Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Skaun Ungdomsskole som vist på kart 
merket «Detaljregulering Skaun Ungdomsskole» datert 21.06.17 og med tilhørende bestemmelser 
sist revidert 26.10.17. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf § 12-12 tredje ledd og § 1-9. Berørte parter underrettes 
ved særskilt brev, jf § 12-12 fjerde ledd og vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse 
femte ledd.  

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 02.11.2017 
Sak: 59/17  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 17/128 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - SLUTTBEHANDLING - 

REGULERINGSPLAN FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE  
 
Behandling: 

 

Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Skaun kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Skaun Ungdomsskole som vist på kart 
merket «Detaljregulering Skaun Ungdomsskole» datert 21.06.17 og med tilhørende bestemmelser 
sist revidert 26.10.17. 

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf § 12-12 tredje ledd og § 1-9. Berørte parter underrettes 
ved særskilt brev, jf § 12-12 fjerde ledd og vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse 
femte ledd.  



 

 
 
Børsa, 03.11.17 
Rett utskrift 
 
 
 
 
Ida Gaustad 


