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OMRÅDEPLAN VENN
• I høring fra 13.06 til 15.08.2019 kom det inn flere 

innsigelser. administrasjonen har hatt dialog med 
innsigelsesmyndighetene. 

• Administrasjonen har også hatt dialog med de 
direkte berørte grunneiere i forbindelse med 
grunnerverv. 

• Plangrepet vil bli en kombinasjon av tidligere 
planforslag og høringsforslaget. 

• Planforslaget legges fram i PMU for utleggelse til ny 
høring. 

Utfordringene er:
➢størrelse og plassering av oppvekstområdet(BOP) 
➢avgrensing av boligområdene 
➢ landbrukshensyn
➢bekkedragene ( trase, sikring og rødlistearter)



ØLSHOLMSKJÆRET

• Har vært på høring fra 30.11. 2016 til den 
20.01.2017. 

• Statsforvalteren og fylkeskommunen 
fremmet innsigelse på planendringen som 
ble gjort(fritidsformål som ble gjort om til 
boligformål) 

• Det har etter høringen vært drøfting med 
grunneier i forhold til å opprettholde 
tidligere høringsforslag.

• Kommunedirektøren er innstilt på å 
sluttbehandle opprinnelig planforslag datert 
20.11.2014. Saken prioriteres etter 
områdeplanen for Venn er lagt ut til ny 
høring. 
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ØLSHOLMLYKKJA

Til behandling i PMU og eventuelt vedtak i

kommunestyret. Ingen vesentlige 

endringer etter høringen. 
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MULIGHETSSTUDIE ILA OG SNØFUGL

• Vurdering av mulig infrastruktur og 
utbyggingspotensiale som forprosjekt 
til kommende områdeplan(er). 

• Konsulent er hyret inn til å bistå 
arbeidet. 

• Grunneiere med 
utbyggingspotensiale vil bli kontaktet.
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OMRÅDEPLAN BUVIK SENTRUM

Kommunedirektøren har fått spørsmål om revisjon av denne planen.

Vedtak Sak 60/70 i formannskapet:

Vedlagte forslag til planstrategi for Skaun kommune for perioden 2020-2023 sendes på høring 

i minst 30 dager før vedtak i kommunestyret. 

Tilleggspunkt til punkt 6.4 Prioriterte planoppgaver 2020 - 2023 fra Ove Sem (Ap) 

Områdeplan Buvik sentrum – revisjon

Denne er ikke tatt med i vedtatt planstrategi, det er litt uklart hvorfor. Kommunedirektøren  

vil vurdere behovet i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel
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STATUS FOR NOEN PROSJEKTER

1. P-plass Moan

Mangler noen tekniske avklaringer med drift, entreprisekonkurranse planlegges 
lyst ut før sommeren.

2. Venn oppvekstområde
Arbeid med romprogram og brukermedvirkning starter i uke 18. Dialog med 
grunneier, framdriften i prosjektet er i denne fasen i veldig stor grad knyttet opp 
til plansaken og grunnerverv. 

3. Lokaler til hjemmetjenesten
Kortfattet mulighetsstudie for hjemmetjenesten er gjennomført, midlertidige 
lokaler har en estimert pris på minst 15 millioner. Utredes videre med tanke på 
en mer permanent løsning.
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BUVIKA KIRKE, UNDERSØKELSER AV GRUNNFORHOLD

• I forbindelse med utvidelse av kirkegård er det avdekket at grunnen rundt Buvika kirke 
er usikker i forhold til kvikkleire. 

• Administrasjonen har blitt kjent med at det er gjort tiltak som ikke er vurdert i forhold 
til kvikkleirestabilteten. 

• Etter dette har vi gjort direkte anskaffelse på geotekniske undersøkelser etter råd fra 
NVE. NGI vil gjøre vurdering av stabiliteten og komme med anbefalinger. Trondheim 
kommune bistår med boringer og varsler berørte grunneiere.
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