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SAKEN GJELDER: 
Områdeplan Venn (18/468) 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret forslag til områdeplan for 
Venn, som vist på plankart datert 22.11.2021. Bestemmelser er sist revidert 22.11.2021.  
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf.  
§ 1-9. Berørte parter underrettes ved særskilt brev i samsvar med. Pbl. § 12-12 fjerde ledd, og 
vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd. 
 
 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Plankart 
Bestemmelser 
ROS- analyse  
Planbeskrivelse 
Geoteknisk notat 
Hydrauliske analyser 
Jordvern 
Trafikkforhold 
Trafikknotat 
Sammendrag av innspill med kommentarer 
Statens Vegvesen – innspill 
Statsforvalteren i Trøndelag – innspill 
Trøndelag Fylkeskommune – innspill 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) – innspill 
Agnar Melby – innspill 
FAU v/Venn oppvekstsenter – innspill 
Ingrid Sjoner, Kjellaug Jule, Even Landrø, Jon Haldor Kvidal – innspill 
Skaun menighetsråd og Skaun menighetshus – innspill 
Merete Alvhilde Bye Mo – innspill 
Ruth Helene Olden Skauge – innspill 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Kort om planen 
Forslag til områdereguleringsplan for Venn er utarbeidet av Skaun kommune etter en 
omfattende medvirkningsprosess. Planen ivaretar nasjonale forventninger om en helthetlig 
tilnærming og samordnet transport- og arealplanlegging. Tettstedet Venn er et lokalt sentrum 
sør i Skaun kommune. Planen legger til rette for at Venn skal være et attraktivt bosted også for 
fremtidige generasjoner. Nye boligområder plasseres derfor i kort gang- og sykkelavstand til 



sentrumstilbudene – blant annet handel, utdanning og kollektivtilbud – både for å øke 
attraktiviteten, og samtidig ivareta hensyn til jordbruket.  
 
Planen legger også til rette for en opprydding i dagens trafikksituasjon, som inkluderer en 
bedring av parkeringsmuligheter og et styrket kollektivtilbud. Trafikksikkerhet har vært ett 
hovedfokus under planarbeidet. Det er vedtatt at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for 
Venn sentrum, og dette er langt på vei innarbeidet i områdeplanforslaget, med tydelig definerte 
arealer for myke trafikanter. Nye traseer for gående og syklende styrker mulighetene for mer 
aktivitet og vil fremme den generelle folkehelsen. 
 
Med bakgrunn i innspill fra innbyggere og interessenter, er det vurdert flere mulige plasseringer 
av skole og barnehage. Analysen konkluderer med at dagens skole- og barnehagetomt er best 
egnet til dette formålet også i framtiden. Planforslaget viser en skoletomt på 21 daa som gir 
mulighet for utvidelse av dagens skole og barnehage. Tomtestørrelsen gir rom for etablering av 
barnehage med seks avdelinger og skole med 250 elever. 
 
 
Dagens planstatus  
Kommuneplanens arealdel (KPA) 

 
 

 
 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel.  
 
 
Saksgang 
En områdeplan for Venn var også under arbeid parallelt med rulleringen av kommuneplanens 
arealdel i 2014. I høringsperioden kom det flere forslag til vesentlige endringer av dette 
planforslaget, hvor en del endringer betinget en utvidelse av det annonserte planområdet. Planen 
er ikke vedtatt i kommunestyret da prosessen ikke ble fullført. I forbindelse med 
kommuneplanen ble det heller ikke gjort endringer i arealformål i Venn sentrum. For å sikre at 



hensynet til medvirkning blir ivaretatt på en god måte i planarbeidet ble planprosessen startet 
helt på nytt. 
 
Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Skaun kommune. 
Kunngjøring av oppstart med områdeplanarbeidet samt høring av planprogrammet ble 
annonsert i Avisa Sør-Trøndelag i februar 2018. I annonsen ble det invitert til åpent møte 14. 
mars 2018. En rekke myndigheter, etater, institusjoner, direkte berørte og naboer ble varslet om 
oppstart av planarbeid ved brev, datert 1. mars 2018. Som en del av planprosessen ble 
områdeplanen presentert for sentrale myndigheter i regionalt planforum høsten 2018. For å 
styrke hensynet til medvirkning ble det avholdt et nytt åpent møte i desember samme år. 
 
Usikkerhet rundt arealet for oppvekstsenteret knyttet til størrelse og andre utfordringer 
medførte at kommunestyret i møte 11.06.2021 vedtok å utvide planområdet på gnr/bnr. 51/3.   
 
 
Planprosess: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
MERKNADER TIL HØRINGSFORSLAGET  
Disse har sendt inn merknader til planen: 

Statens Vegvesen 
Trøndelag Fylkeskommune 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)Martin Lefstad 
Agnar Melby 
FAU v/Venn oppvekstsenter 
Ingrid Sjoner, Kjellaug Jule, Even Landrø, Jon Haldor Kvidal 
Tove Bogen Rekstad og Terje Morken 
Merete Alvhilde Bye Mo 
Ruth Helene Olden Skauge 

 
 
Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag fremmet innsigelser. I korte trekk 
omfattet dette høydefastsettelse i forhold til kirka, arealdisponering, landbrukshensyn og 
utnyttelsesgrad. 
 
For planutvidelsen (gnr/bnr 51/3) har både statsforvalteren og fylkeskommunen frarådet å ta 
dette arealet i bruk. Statsforvalteren legger vekt på at tomta er registrert med svært god 
matjordskvalitet. Mens fylkeskommunen vil ha mer samlet tettsted, og peker på at plassering vil 
gi utfordringer knyttet til fylkesvegen med nye krysningspunkt, og er ugunstig for 
landskapet/kirka. 
 
Kommunedirektøren har kommentert høringsinnspillene i eget vedlegg. 
 
 
HÅNDTERING AV INNSIGELSER/FAGLIGE RÅD 
 
Siden innsigelsene var noe motstridende mellom statsforvalteren og fylkeskommunen samt at 
kommunedirektøren ville ha premisser/avklaringer for videre arbeid, ble det avholdt fellesmøte 
den 21.09.2021.  
 
Følgende punkter ble tatt opp i møtet: 

 Krav til utnyttelse på BAA2 med 4 boenheter pr. dekar, og krav til redusert makshøyde 
 Krav om redegjørelse i forhold til flytting av tunet til gnr/bnr. 70/1 
 Manglende redegjørelse for boligformålet på B2.  
 Høydekravene fra fylkeskommunen og Riksantikvaren 
 Kartfesting av registrerte kulturminner 

 
 
 
ENDRINGER I PLANKART OG BESTEMMELSER 
 
Endringer i plankart 
Endringer ved Vennatunet 
Bakgrunnen for endringene skyldes innsigelsen på B2, registrert kulturminne, hensynet til 
dyrkamark og at grunneiere ikke er villig til å avstå eiendom til formålet (framkom fra tidligere 
høringsuttalelse). Den ubebygde delen av Vennatunet er tatt ut av området i samsvar med 
eiendomsgrensene. 



 

  
Høringsforslaget Forslag til vedtak 

 
 
Registrerte fornminner 
Fem registrerte fornminner er vist i plankartet hvorav to felt vist som båndlagt (Vennatunet og 
nord for kirka). Øvrige tre felt er vist som bestemmelsesområder som kan omsøkes for 
utgraving. 
 
 
Endring nord for kirka 
Planavgrensningen er justert i forhold til tidligere varsling og høring. 
 

  
Høringsforslaget Forslag til vedtak 

 
 
 
 
 
Endringer av bestemmelsene 
Når det gjelder endringer av bestemmelsene viser vi til kommunedirektørens kommentar til 
innspillene vedlagt saken. 
 
Endringene vil ikke medføre krav om ny høring. 
 
 
 



 
HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET SOM SKAL VEDTAS 
 
Området 
Venn ligger ca. 10 km sør for kommunesenteret Børsa og er et lite sentrum i innlandet i Skaun 
kommune. Venn ligger i et skålformet landskap, med lange, slake åssider som går ned mot kirka 
og sentrum. Området består av et utpreget jordbrukslandskap og bebyggelsen er for det meste 
spredt.  
 
Skaun kirke 
Skaun kirke er en middelalderkirke som er vernet etter kulturminneloven. Kirka er et 
landemerke i Venn sentrum som planforslaget tar spesielt hensyn til.  
 
Planen ivaretar Skaun kirke som et sentralt element i Venn sentrum. Det er vurdert at det er 
avsatt nok ledig areal rundt kirka til at bygget beholder sin status som landemerke. Planens 
tillatte høyder for nye og eksisterende boligfelt, blandet formål, samt skole og barnehage, vil ikke 
virke dominerende i forhold til kirka. For oppvekstsenteret (BOP2) er høydene fastsatt i forhold 
til Riksantikvarens innsigelse. Dagens byggehøyder er videreført med unntak av sørvestre del av 
BOP2. Også BAA2 «butikken» har fått endret høyde krav fra 15 meter og 12 meter. 
 
Skole og barnehage (BOP2) 
Ved siden av Skaun kirke ligger Venn oppvekstsenter. Ett av formålene i planarbeidet har vært å 
gjøre en vurdering av beliggenheten og arealkravet til en fremtidig utvidelse av skolen, siden 
dagens situasjon ikke tilrettelegger for dette. Tre forskjellige tomtealternativer til ny 
skole/barnehage er vurdert, og konklusjonen ble at dagens plassering egner seg best også i 
fremtiden fordi tomten er flatere, mer sentralt plassert og nær eksisterende infrastruktur. En 
utvidelse av dagens skoletomt krever også mindre omdisponering av matjord i forhold til de 
andre alternativene.  
 
Området avsatt til oppvekstsenter i områdeplanen (o_BOP2) gir rom for bygging av et 
oppvekstsenter med vedtatt kapasitet for høy folketallsvekst; 270 elever og 141 barnehagebarn. 
Foreløpige anslag viser at skoledelens uteareal kan bli på omtrent 44-46 kvm per elev med dette 
alternativet. Dette er noe større enn elevene ved Venn oppvekstsenter har per elev i dag, og er 
innenfor anbefalingene om behovet til uteareal i NMBU sin rapport om uteareal for skoler og 
barnehager. Ved trinnvis utbygging vil potensiale for uteareal per elev anslagsvis ligge på 56-60 
kvm, avhengig av elevtall og hvorvidt man planlegger for utvidelse ved utbygging på samme 
tomt eller ved å bygge barnehage på en separat tomt.  
 
Tomtevalg 
Tomtevalget gjør det nødvendig å flytte et eksisterende gårdstun, med tilhørende 
driftsbygninger, våningshus og adkomstveg. Kommunen arbeider, i dialog med gårdsbrukets 
eier, med en løsning som begge parter kan akseptere. Det er enighet i en intensjonsavtale knyttet 
til dette. Gårdsbrukets adkomstveg går i dag gjennom skolegården og er trafikkert med både 
personbiler og tyngre kjøretøy. Den nye adkomstvegen legges utenfor skoleområdet og 
tilrettelegger for videre utvikling av gårdsdriften.  
 
Tomtevalget for oppvekstsenteret er grundig vurdert, og fordelene med å beholde dagens 
plassering er større enn ulempene. Sentral beliggenhet, eksisterende infrastruktur og minimalt 
med omdisponering av matjord tyder på at tomten har en god plassering også med tanke på 
fremtiden. Det avsatte tomtearealet er stort nok for utvidelse av både skole, barnehage og 
uteareal. Det er en ulempe at et gårdstun må flytte på grunn av utvidelsen, men eier og 



kommune arbeider med en løsning som begge parter kan akseptere. En eventuell utvidelse av 
skole og barnehage må fattes gjennom politiske vedtak, og området må detaljreguleres. 
 
Boligbebyggelse 
Boligformål er planlagt ut fra nasjonale forventninger om folkehelse, jordvern og helhetlig 
planlegging. Det er lagt opp til at det skal bygges nært sentrum med høy tetthet. Dette sikrer at 
hensynet til jordvern blir ivaretatt tilstrekkelig. Sentrumsnær bebyggelse vil også ha en positiv 
effekt på transportavviklingen i området siden behovet for bruk av kjøretøy til og fra skole, 
barnehage og andre tjenester blir mindre. 
 
Planen omfatter utbygging av fire felt som per i dag er ubebygd eller delvis bebygde: B2, B4, B5 
og B6. Felt BAA2 tilrettelegger for næring i første etasje, med mulighet for å bygge leiligheter i 
etasjene over. Makshøyden i feltene er bestemt med utgangspunkt i at nye byggeprosjekter ikke 
skal bli dominerende overfor Skaun kirke. 
 

Felt 
Størrelse 

(daa) 
Utnyttelse Estimert antall boliger Gesimshøyde 

B1 2,3 4 boenheter/daa 8 nye boenheter 
2 eksisterende boliger Maks 9 m 

B2 1,4 4 boenheter/daa 6 nye boenheter  Maks 9 m 
B3 1,5 4 boenheter/daa 3 eksisterende boenheter Maks 9 m 

B4 4,0 4 boenheter/daa 20 nye boenheter 
1 eksisterende bolig Maks 9 m 

B5 1,0 4 boenheter/daa 1 eksisterende bolig Maks 9 m 
B6 0,7 4 boenheter/daa 1 eksisterende bolig Maks 9 m 

B7 3,4 4 boenheter/daa 16 nye boenheter 
2 eksisterende boliger Maks 12 m 

B8 3,8 4 boenheter/daa 10 nye boenheter 
3 eksisterende boliger Maks 9 m 

BAA1 1,7 4 boenheter/daa 4 nye boenheter 
1 eksisterende bolig Maks 9 m 

BAA2 6,0 1300 m2 BRA bolig 
1400 m2 BRA næring 

22 nye boenheter 
Eksisterende butikk Maks 12 m 

Totalt 25,3 daa Snitt 3,6 
boenheter/daa 

86 nye boenheter totalt 
14 eksisterende boliger  

 
 
Bolig kan bestå av flere boenheter (utleiedel, seksjon) firemannsbolig eller liknende. 
Eiendommer med eksisterende bolig vil ha større utfordring med realisering av høy andel 
boenheter per dekar enn ubebygd tomt. Antall og gjennomsnitt per dekar framstår optimistisk i 
forhold til eksisterende boliger og eventuell transformasjon.  
 
Området øst for butikkområdet (BAA2) bør vurderes i rulleringen av kommuneplanens arealdel 
tilsvarende også for del av 51/3 og 71/1 i forhold til nye boligområder. 
 
Vennatunet (BOP1) 
Vennatunet er i dag et leilighetsbygg med omsorgsboliger. Arealformålet i KPA er offentlig eller 
privat tjenesteyting og områdeplanen foreslår å opprettholde dette formålet. I høringen ble det 
reist innsigelse til kombinert formål med bolig som legger beslag på dyrka mark. 
Kommunedirektøren har avgrenset arealet for Vennatunet slik at nedbygging av landbruksjord. 
Planavgrensningen har også tatt hensyn til fornminnene som er registrert på 



landbrukseiendommen. 
 
Butikkområdet (BAA2) 
Arealformålet muliggjør varierte bruksformål, slik som dagligvarehandel, kafé og kontor, 
sammen med leiligheter. Planen legger opp til en åpning av bekken mellom FV 709 og 
butikkområdet slik at den vil virke som et forskjønnende element i Venn sentrum. Det vil bli 
tilrettelagt for trygg ferdsel for barn og unge, samtidig med at bekken kan virke som et område 
for lek og rekreasjon. Samlokalisering av næring bygger på planens intensjoner om 
sentrumsutvikling, med (tilrettelegging for sosiale møteplasser som kan skape liv og aktivitet i 
bygda som eksempelvis uteservering og grønne elementer. Dette vil også bidra til å sikre 
butikken et godt kundegrunnlag i framtiden. Slik aktivitet virker attraktivt og åpner for at flere 
ønsker å bruke området på fritiden. 
 
 
Trafikkavvikling, parkering og kollektivtilbud 
Flere fylkesveger møtes i Venn sentrum, med FV 709 som en sammenhengende transportåre 
gjennom sentrum i retning nord-sør. FV 6620 (tidligere 750) kommer inn fra nordøst og kobler 
seg på FV 709 på nordsiden av butikkområdet, mens FV 6626 (tidligere 754) kommer inn i 
planområdet fra vest og danner et kryss med FV 709 mellom kirka og oppvekstsenteret, rett 
ovenfor butikkområdet. 

 
 
 
Dagens situasjon i Venn sentrum. Hentet fra kart.1881.no. 
 
Dagens situasjon preges av flere utflytende trafikkareal med dårlig definerte avgrensninger 
mellom myke og harde trafikanter, dårlig tilrettelegging for gående og syklende, og manglende 
parkeringsmuligheter. Dette påvirker trafikksikkerheten negativt fordi trafikkbildet blir 
uoversiktlig og vanskelig å lese for både bilister og syklende/gående. Kryssområdene i planen er 
utformet med tanke på å redusere antall konfliktpunkter mellom trafikantgruppene, samt 
redusere alvorlighetsgraden når uhellet først er ute. Fylkesvegene er lagt opp med en strammere 
geometri for å ivareta gode kryssløsninger, samtidig som eksisterende og planlagt bebyggelse 
hensyntas. Oppstramming av geometri på FV 709 kan føre til økt hastighet, men dette kan 
reduseres gjennom fartsavbøtende tiltak som eksempelvis opphøyde gangfelt. 
 
Per i dag ligger det en adkomstveg tvers over skoleområdet som går til gårdstunet innenfor 
oppvekstsenteret. På grunn av gårdsdriften er adkomstvegen trafikkert av både tunge 



transportkjøretøy og personbiler. Planen legger til rette for en ny adkomstveg til gårdstunet fra 
FV 709 slik at vi unngår en veg tvers gjennom et sårbart skoleområde. Den planlagte 
adkomstvegen er dimensjonert med hensyn til lastebiler, inkludert snumuligheter for denne 
typen kjøretøy. 
 
I tilknytning til skolen er det i dag en snu-sløyfe for buss, med begrenset kapasitet og en 
utfordrende to-vegs trafikk. Planen tilrettelegger for en ny, enveiskjørt snu-sløyfe. Den er 
beregnet til å ha en kapasitet på fem bussoppstillingsplasser som er trinnfri og universelt 
utformet. Utkjøringen vil være felles med den nye adkomstvegen til gårdstunet og reduserer 
antall T-kryss i FV 709. I Venn sentrum legger planen opp til kantstopp for buss langs FV 709. 
Stoppene er plassert slik at det er kort avstand til viktige formål og god tilknytning til gang- og 
sykkelveger, samtidig som de bidrar til å redusere trafikkhastigheten på fylkesvegen. Det vil være 
god sikt i begge retninger, og kantstoppene plasseres etter vegvesenets «Håndbok N100 – Veg- 
og gateutforming». Det er vurdert at kantstopp vil ha veldig liten påvirkning på kødannelse 
unntatt under ekstraordinære arrangementer, da det fortsatt vil være relativt lite trafikk i området 
i fremtiden. 
 
Det legges opp til en økning i antall parkeringsplasser sammenlignet med dagens situasjon. I dag 
er parkeringsmulighetene få, noe som er spesielt merkbart under større arrangement. 
Konsekvensen er en uoversiktlig parkeringssituasjon, med «vill- parkeringer» som kan gå utover 
trafikksikkerheten. På området til den nye buss-sløyfen er det tilstrekkelig areal til å etablere et 
parkeringsanlegg med plass til nesten 40 biler. I skolens åpningstid vil plassene benyttes av 
skolens/barnehagens ansatte og henting/bringing til barnehage, skole og kollektivtransport. 
Anlegget vil fungere som et offentlig parkeringstilbud utenfor skolens åpningstider og vil bidra 
til å dekke parkeringsbehovet i forbindelse med store arrangementer. 
 
Kollektivtransport får en høyere prioritering, med nye holdeplasser i sentrum og buss -sløyfe 
med oppstillingsplasser for skolebusser. Parkering for personbiler og henting/bringing av barn 
tilrettelegges i sammenheng med ny buss-sløyfe. Kommuneplanen krever at parkeringskapasitet 
for skoler/barnehager skal vurderes individuelt med tilhørende parkeringsplan. Parkering i 
forbindelse med boligområder utarbeides i detaljregulering. 
 
Gående og syklende 
Tilretteleggingen for gående og syklende er mangelfull per i dag. Tettstedet har uklare skiller 
mellom harde og myke trafikanter. Attraktiviteten blir ytterligere senket gjennom utydelige 
reiseveier mellom boligstrøk og offentlige/private institusjoner. For det meste må gående og 
syklende benytte seg av samme veg som biler og transportkjøretøy. I sentrumsområdet legger 
planen til rette for tosidig fortau med kantsteiner. Fortauet knytter seg til en gang- og sykkelveg 
som går i retning nord mot Vennatunet. Fortau og gang- og sykkelveger danner en 
sikkerhetsbarriere mellom trafikantgruppene, som igjen innbyr til mer effektiv og sikker ferdsel 
for myke trafikanter og bedre kjøreforhold for bilister. Fortauene danner i tillegg et gatepreg 
som vil virke fartsdempende på biltrafikken. Etablering av krysningspunkter må vurderes i en 
detaljregulering. I forlengelse av gang- og sykkelveg retning nordover, er det mulig å anlegge sti 
gjennom grønnstrukturen langs Vennabekken slik at det blir en forbindelse videre til stisystem 
nord for planområdet. 
 
Trafikksituasjonen vil få et vesentlig løft gjennom områdeplanen. Nye fortau og gang- og 
sykkelveger vil ha en god kobling mellom eksisterende/fremtidige boliger og 
eksiterende/fremtidige tilbud i sentrum. Det er også tilrettelagt for et tydelig skille mellom myke 
og harde trafikanter, som sammen med en forbedring av kryssløsninger langs fylkesvegene, øker 
trafikksikkerheten. Det er vurdert at planen legger til rette for vesentlig forbedring av 



trafikkforholdene for gående og syklende. 
 
Planen legger til rette for fortau på begge sider av fylkesvegen gjennom sentrum og gir et 
gatepreg som kan redusere hastighet. Videre tiltak for fartsdemping, som eksempelvis opphøyde 
gangfelt, må vurderes ved detaljplanlegging. De presenterte trafikktiltakene vurderes å gi en 
positiv effekt på biltrafikk, parkering og generell trafikkavvikling. 
 
Lekeareal og grøntområder 
Det avsettes tilstrekkelig areal på oppvekstområdet til å etablere et godt lekeområde. Området 
kan også være tilgjengelig utenfor skolens åpningstid for å oppmuntre til utendørs lek til enhver 
tid. Planen setter av grøntareal langs bekker, og dette skaper en sammenhengende grønn stripe 
gjennom planområdet. Åpning av bekker må vurderes nærmere, slike tiltak kan øke 
attraktiviteten til grøntområdene. 
 
Vannmiljø og flom 
Det er flere bekkefar som renner ned mot Venn sentrum som krysses av fylkesveger og lokale 
veger. Det har kun vært mindre flomhendelser frem til i dag, med blant annet oversvømmelse av 
parkeringen foran butikken. Det er utført grove vurderinger av VA-forhold i vedlagte 
konsekvensutredning, disse er kun ment som foreløpige vurderinger i forbindelse med 
førstegangsbehandling. Notatet viser at det vil være behov for nye kulverter, og eksisterende 
kulverter må dimensjoneres på nytt for å imøtekomme kravet om dimensjonering for 200-
årsflom. Det anslås at bekken må senkes noen steder som en konsekvens av større kulverter. 
 
Kommunedirektøren vil i plan og byggesaker vektlegge veilederen for blågrønnfaktor NS 3845 
for overvannshåndtering. I Klimaprognosen for Trøndelag tilsier økt nedbør mengde og 
intensitet. Dette gir klare føringer for hvordan kommunen håndterer plan- og byggesaker. 
Samtidig vil en blågrønne løsninger også bidra til: 

 Fremme økologiske og estetiske kvaliteter 
 Utvikle jordsmonnet 
 Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet 
 Legge til rette for bedre uterom 

 
Uavhengig av dette må utbyggingsplaner vise løsninger for registrerte aktsomhetsområder for 
flom. 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unge får bedre tilrettelagt skoleveg gjennom tydeligere skille mellom myke og harde 
trafikanter. Åpning av bekker og sammenhengende grøntdrag gjennom planområdet 
oppmuntrer til mer utendørs opplevelser og uorganisert lek. Grøntdraget kobles opp til området 
for skole/barnehage for å gjøre det mer tilgjengelig. Planen avsetter et skoleområde som er stort 
nok til å romme et betydelig lekeområde, slik at området kan være åpent også utenfor skolens 
åpningstid. 
 
Uteoppholdsarealer, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse 
Planen krever minste uteopppholdsareal tilsvarende 30 % av BRA, i tråd med bestemmelsene i 
KPA. 
 
Gang- og sykkelveger legges langs bekker, og på denne måten vil de også fungere som et 
attraktivt turområde. Folkehelse blir ivaretatt gjennom etableringen av fortau og gang- og 
sykkelveger, og gjennom sammenhengende grøntdrag. Arealene kan også fungere som gode 
rekreasjonsområder. 



 
 
Naturmiljø 
Innenfor planområdet ble det i 2013 registrert storspove, en nært truet rødliste art. Bekkeløpene 
er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. Pbl. § 12-5 nr. 6. Randsoner langs bekken er 
regulert til grønnstruktur, jf. Pbl. 12-5 nr. 3. Ellers er det ingen kjente registreringer av spesielle 
naturverdier i planforslaget, jf. naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er stor sannsynlighet for 
forekomster av elvemusling i Vennabekken, da det er registrert forekomster i nærliggende 
bekkeløp.  
 
Kulturminner 
Kirka er et automatisk fredet kulturminne som vernes gjennom planen med hensynssone H730, 
der kulturminnelovens bestemmelser er gjeldende. Innenfor hensynssone H570 tillates det ingen 
oppføring av fysiske elementer og vil fungere som en buffersone for å bevare kirkens 
kulturmiljø. Det er satt krav til detaljplan for tilstøtende bebyggelse som skal ivareta hensynet til 
Kirka. Innenfor planområdet er det gjennomført arkeologiske undesøkelser 
 
Støy og forurensning 
Behandling av støy skal følge nyeste versjon av retningslinje T-1442. Behandling av luftkvalitet 
skal følge retningslinje T-1520. Det er ikke påvist forurenset grunn i området, men hvis dette 
oppdages skal det håndteres i tråd med forskrift. Bestemmelser rettet i forhold til merknadene til 
statsforvalteren. 
 
Grunnforhold 
Det er ikke påvist kvikkleire i området, selv om det ligger under marin grense. Rambøll har gjort 
en vurdering om at planforslaget ikke ventes å ha konsekvenser for stabiliteten i området. 
Geotekniske undersøkelser må foreligge før byggetiltak i området godkjennes. 
 
Flom 
Kulvertene har per i dag begrenset kapasitet, og det kan forventes oppstuving av vann. Det er 
satt krav til detaljplan og at det skal kartlegges flomløp og ha overvannsløsninger som reduserer 
risiko ved ekstremnedbør og kraftige regnskyll. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planen sikrer areal til ny trafo i forbindelse med den nye buss-sløyfen. 
 
Venn sentrum forsynes i dag av en 110 mm vannledning som ikke er tilstrekkelig til å 
imøtekomme brannvannskravene på 50 l/s. For å dekke dette kravet, legger planen til rette for 
et lukket vannmagasin på skolens område. Det er tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planforslaget. Det er avdekket risiko 
knyttet til jordskred, flom, brannvannskapasitet, kraftforsyning, kulturminner og anleggsulykker. 
Avbøtende tiltak er sikret gjennom plankart og planbestemmelser. Kommunen vurderer ROS-
analysen som tilfredsstillende.  
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Planforslaget legger opp til en kompakt tettstedsutvikling som gir god gangavstand til kirke, 
skole, barnehage og butikk. Dette vil medføre redusert behov for kjøring og forbedring for 
gående og syklende. Uteområdene vil også få universell utforming som letter tilgangen for flere 



brukergrupper. Planen legger også vekt på estetisk utforming og bruk av grønne elementer, som 
har en positiv effekt for helsen. Planforslaget legger til rette for forbedring av dagens 
trafikksituasjon. 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Et kompakt tettsted gir god mulighet for bedre kollektivtilbud og en enklere hverdag for gående 
og syklende, dette medfører redusert bilbruk og redusert utslipp av NOx og CO2.  
Ivaretakelse av eksisterende bekkeløp med vegetasjon er positivt for å sikre artsmangfold og 
samtidig sikre god vannkvalitet. Satsing på blågrønn- faktor kan gi gevinst for vannkvaliteten, 
bedre luftkvalitet og redusert energi behov (for eksempel ved bruk av grønne tak). 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Realisering av planen medfører kostnader ved erverv av grunn og flytting av gårdstun i 
forbindelse med utvidelse av skoletomta. Kostnader for arkeologisk undersøkelse for nytt 
gårdstun og kostnader for utgraving av eksisterende fornminner. 
 
  
KONKLUSJON 
Med endringene som er gjort etter høringen fremstår planforslaget mer omforent med 
innspillene i høringsperioden. Innkomne innspill vurderes som godt ivaretatt og har vært 
grunnlaget for flere avgjørelser tatt underveis i planprosessen. Med hensyn til trafikksikkerhet 
legger planen til rette for tryggere ferdselsveger for både myke og harde trafikanter, samtidig 
som at forslagene tilrettelegger mer sentrumsorientert utvikling. Den samordna areal- og 
transportplanleggingen gir gode muligheter for mer sentrumsaktivitet og attraktive boområder. 
Utnyttelsesgraden viser hensyn til både jordvern og stedets karakter. Kommunedirektøren 
anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
Videre prosess 
Områdeplanen for Venn har ikke til hensikt å konkretisere detaljerte løsninger. 
I bestemmelsene til områdeplanen for Venn er det derfor satt krav til at detaljregulering innehar 
løsninger for: universell utforming, trafikkløsninger, uteområder, estetikk og 
overvannshåndtering. For oppvekstområdet (BOP2) vil detaljreguleringen gjennomgå vanlig 
planprosess, hvor det er muligheter for innspill og endringer i forhold til valgte løsninger. 
 
 
 
 
 
 


