
Sammendrag av Innspill med kommentarer 
 

Statens Vegvesen 
Ingen merknader 

Statsforvalteren i Trøndelag  
Innsigelser: 

1. Statsforvalteren som landbruksmyndighet opprettholder tidligere innsigelser til utnyttelse 
av BAA2. Innsigelse på manglende redegjørelse avsettingen av boligformålet B2. Fra gjeldende plan 
(1984) er den vist med arealbruk som offentlige bygninger. 

Kommunedirektørens svar: 

Rettes til 3 boenheter pr. daa som minimums krav i bestemmelsene. Vi vurderer kravet til 4 
boenheter pr dekar som urealistisk i forhold til at planen legger opp til kombinert bruk, hvor 
eksiterende næringsvirksomhet (bygningsareal på 1166m2) ønskes videreført. I tillegg så bortfaller 
ca. 750 m2 til høyspenttraseen.  Kommunen ønsker å få til god utforming av utbyggingen her som tar 
hensyn til kirka. 

Plankartet justeres for BOP1 slik at jordbruksarealet utgår. Kommunen ønsker å opprettholde B2 for 
å gi et sammenhengende boligområde med B1. Kommunen eier eiendommen, og arealet er ikke 
registrert som produksjonsareal for landbruk. Kommunen ønsker at det skal kunne bygges boliger 
nært til Venn sentrum og mener arealet er egnet for boligformål, eventuelt seniorboliger. 

 

2. Innsigelse til utvidelsen av skole- og barnehagetomt, da det ikke er sikret at 
landbrukseiendommen fortsatt har et driftssenter og at konsekvensene av å etablere et nytt 
driftssenter er beskrevet. 

Kommunedirektørens svar: 

Driftsbygningen (kyllingfjøset) er allerede flyttet ut av BOP2 sør for planområdet. Boligdelen pluss 
uthus/driftsbygg skal flyttes til sør for det nye kyllingfjøset. Noe dyrka mark ca. 2,5 dekar vil gå med i 
forhold til kårbolig, driftsbygg og gårdsveg. Arealet er vurdert som svært god matjord.  Hensikten 
med flyttingen er å få til et enhetlig og funksjonelt gårdstun. Kommunen vil sette krav til arkeologiske 
undersøkelser før byggetillatelse gis. Kommunen er i dialog med grunneier i forhold til flyttingen av 
tunet. 

 

3. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5.4 med henvisninger til retningslinje T- 
1442/2021 fremmes innsigelse til områdeplanen inntil bestemmelse 2.4 endres slik at støyfaglig 
utredning med avbøtende tiltak skal utarbeides og ligge til grunn for plankart og bestemmelser i 
detaljplaner. Bestemmelse 2.4 må også vise relevante grenseverdier i tabell 2 i T- 1442/2021 for ny 
støyfølsom bebyggelse. Bestemmelse 2.4 må endres slik at det som står om byggesøknader tas 
bort. Det kan i stedet vurderes å legge til egen setning som presiserer at støyforhold også skal 
vurderes ved fortetting, eller ved enkeltstående byggetiltak uten regulering. 

 



Kommunedirektørens svar: 

Nye og oppdaterte bestemmelser: 

2.4 Støy, støv og Forurensning 

I forbindelse med detaljplanlegging skal støysituasjon vurderes og eventuelt behov for avbøtende 
tiltak foreslås i samsvar med retningslinje T-1442/2021 for overskridende verdier over Lden 55db. 
Støyvarselkart fra Statens vegvesen, støysoner for riks- og fylkesveger legges til grunn. Behandling av 
støy i arealplanlegging eller senere vedtatte forskrifter. Støyforhold skal også vurderes ved fortetting 
eller ved enkeltstående byggetiltak som ikke forutsetter krav om detaljplan. 

Nye boenheter skal ha minst ett soverom mot stille side, samt ny støyfølsom bebyggelse skal ha 
tilstrekkelig uteopppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.  

Behandling av luftkvalitet T-1520 i arealplanlegging, skal legges til grunn for behandling av plan- og 
byggesaker innenfor planområdet.  

I områder hvor forurenset grunn påvises skal det foreligge tiltaksplaner for håndtering av massene 
ved søknad om igangsettingstillatelse. Der det oppdages forurenset grunn under byggetiltak skal 
massene håndteres i tråd med forskrift. 

2.5 Anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støv og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen for hvert 
delfelt skal følge søknad om igangsetting. For anleggsvirksomhet skal retningslinjene for T1442/2021 
Tabell 4 og T-1520 legges til grunn for å få tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen.  

Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, rivning av bygg, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

Faglige råd: 

1. Ny skole og barnehage bør etableres ved dagens plassering 
 

Kommunedirektørens svar: 

Varslet planutvidelse på gnr/bnr 51/3 er tatt ut av plankartet. 

 

2. Bestemmelse 2.4 bør stille krav til nye boliger skal ha minst ett soverom mot stille side, samt at 
ny støyfølsom bebyggelse skal ha tilstrekkelig uteopppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold. 

 
Kommunedirektørens svar: 

Bestemmelsene er endret i bestemmelse 2.4 

 

3. Bestemmelse 3.1 bør stille krav til utarbeidelse av detaljplan for områdene GN1-GN6 
 

Kommunedirektørens svar: 



3.1 Krav om detaljregulering  
Det stilles krav om detaljregulering innenfor feltene B4, o_BOP2, o_SPA1, BAA1, BAA2 og BAA3.  
Felt o_BOP1 og o_SPA1 skal utarbeides som felles plan.  
Ved utbygging av 3 eller flere boenheter utløses det krav om detaljregulering. 

Utarbeidelse av detaljplan skal ta med tilstøtende grønnstruktur samt naturområde i vann og 
vassdrag. GN1-GN6 og VNV1-VNV6. 

 

4. Bestemmelse 4.3 bør sette krav til kartlegging av elvemusling i detaljplan til BOP2. 
 

Kommunedirektørens svar: 

Er allerede sikret i bestemmelsene 

6.2 Kartlegging av elvemusling 

Ved utarbeidelse av detaljplan for BOP1, BOP2 og skal det gjennomføres for- og 
etterundersøkelser som avklarer utbredelsesområde for elvemusling (Margaritifera 
margaritifera) i Vennabekken. Eventuelt leveområde skal sikres gjennom plankart og 
bestemmelser. 

 

5. Bestemmelse 6.3 bør også sikres gjennom en rekkefølgebestemmelse. 
 

Kommunedirektørens svar: 

Forslag til endret bestemmelse: 

6.3 Vannmiljø 

Vannkvaliteten i bekkene innenfor planområdet skal ikke reduseres. Ved utarbeidelse av 
detaljplan skal vannmiljøtilstand dokumenteres, påvirkningen tiltakene medfører beregnes og 
eventuelle forbedringstiltak redegjøres for. Eventuelle forbedringstiltak for vannkvaliteten skal 
være utført før igangsettingstillatelse for bebyggelse gis.  

 

I brevet fra statsforvalteren påpekes det at alle tiltak/planer som berører natur og miljø skal vurderes 
etter naturmangfoldloven § 8-12 

Kommunedirektørens svar: 

 Når det gjelder kravet til naturmangfoldloven er dette tidligere gjort rede for i planbeskrivelsen. 
Hvis det er behov for supplerende grunnlag så skal utredningsbehovet følges opp kommende 
detaljplaner. 

 

 

 



Trøndelag Fylkeskommune 
Innsigelser: 

1. Mønehøyde på barnehagebygget må ikke overskride vegghøyden på kirka som er122,57 
meter over havet. 

Kommunedirektørens svar: 

Etter møte med fylkeskommunen gjelder dette også plassering av bygg nært kirken i BOP2 
området. Kommunen har foreslått graderte byggegrenser vist i plankart. Høydene gjenspeiler 
mønehøydene på eksisterende bebyggelse. Lengre inn på BOP området er høydene tilsvarende 
for skolen 124 moh., og for gårdstunet 125 moh. På grunn av terrengstigningen opp til 122 og 
avstanden til kirka på ca. 100 meter har kommunen vurdert at høyde på 130 moh. er forsvarlig. 

I tillegg er det satt strenge estetiske krav i bestemmelsene 4.3.1 i forhold til plassering, utforming 
og fasadevirkninger med hensyn til kirka. Med høydefastsetting i plankart/bestemmelser samt 
estetiske krav ivaretar områdeplanen kirka som signalbygg/landemerke for tettstedet Venn. 

Byggehøyder endres i bestemmelsene og fastsatt i plankart: 

 4.2.2 Høyder 

For felt BAA2 Maks tillatt gesimshøyde og mønehøyde for felt BAA2 er 12 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. (tidligere 15 meter) 
 
4.3.3 Høyder  
Maksimum byggehøyde vist i plankart 122 moh. Gjelder for mønehøyde. Pulttak kan 
oppføres med samme maksimum mønehøyde. Gesimshøyden er satt til maksimum 121 moh.  
 
Maksimum byggehøyde vist i plankart 125 moh. Gjelder for mønehøyde. Pulttak kan 
oppføres med samme maksimum mønehøyde. Gesimshøyden er satt til maksimum 123 moh. 
 
Maksimum byggehøyde vist i plankart 130 moh. Gjelder for mønehøyde. Pulttak kan 
oppføres med samme maksimum mønehøyde. Gesimshøyden er satt til maksimum 128 moh. 

Høyeste fasade på bygg med pulttak skal vendes mot sør.  

 

2. Registrerte automatiske fredede kulturminner må inngå i kart og bestemmelser i henhold 
til tidligere uttalelse 13.10.2020. 

Kommunedirektørens svar: 

Bestemmelsene er oppdatert: 

 § 9 Hensynssoner (§§12-6,12-7 og 11-8) 
9.2 Båndleggingssone etter kulturminner (§ 11-8 d) (sone 730)  
Kulturminnene: HS1, HS2 og HS3 vist i plankart, er automatisk fredet etter 
kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 
kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. 

 
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete 
kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 



kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før 
arbeidet er planlagt igangsatt. 

 
§ 10 Bestemmelsesområder  

 10.3 Særlige hensyn til kulturmiljø (§ 11-8 c) (sone 570)  
Arkeologiske utgravninger – bestemmelsesområder: km1, km2 og km3 og vist i plankart:  
Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning 
av de berørte automatisk fredete kulturminner id. og som er markert som 
bestemmelsesområde #km1, #km2, osv. i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket  
igangsettes slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og 
kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner. 

 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
Viser til tidligere høringsbrev i forhold til sikring mot skred og flom. 

Kommunedirektørens svar: 

Krav sikring mot skred og flom er ivaretatt i bestemmelsene. 

 

Agnar Melby 
Positiv til at menighetshuset er vist som dagens bygg. 

Ikke plass til oppvekstsenter på BOP2 i forhold til utvidelse av barnehage, parkeringsbehov, lekeplass, 
og behov for mer næringsareal. 

Bør endre navn til Skaun oppvekstsenter da den skal dekke behovet for Jåren- Råbygda. 

Plassering av skolen bør skje på lenger nord for samfunnshuset. Dette vil spare kommunen for 50 
millioner. 

Kommunedirektørens svar: 

Arealet som er avsatt til oppvekstsenteret er på 21 dekar. Selv med høydebegrensingene (tilsvarende 
eksisterende byggehøyder med unntak av lengst vest) er det god nok plass til funksjonene som er 
ønsket for området (skole, barnehage, menighetshus, parkering, flerbrukshall og uteareal). 
Kommunen er i gang med intensjonsavtale med grunneier. Kostnadene ved erverv og erstatning er 
gjenstand for forhandlingen mellom kommunen og grunneier.  

Nytt navneforslag på oppvekstsenteret er tatt opp i navnekomteen. 

Kommunedirektøren mener det er viktighet å samle ulike funksjoner til sentrum av Venn for å styrke 
utviklingen av tettstedet og bidra til å begrense trafikkbelastningen generelt. Debatten om 
lokalisering av ny skole har pågått lenge og det er et samfunnsansvar å lande en løsning for brukere 



av skolen samt hensynet til andre berørte parter. Plassering i områdeplanen er grundig vurdert og 
vurderes som en god løsning for et funksjonelt tettsted.  

 

FAU v/Venn oppvekstsenter 
 Planen må ta høyde for en fullstendig utbygging i ett byggetrinn 
 Oppvekstsenteret må ligge samlet på eksisterende tomt. Det er ikke ønskelig at deler av 

oppvekstsenteret legges til den såkalte «Hernes tomta» 
 FAU er positiv til andre viktige funksjoner for bygda bygges i tilknytting til oppvekstsenteret. 

Vi er positive til at det planlegges for sambruk. 
 

Kommunedirektørens svar: 

Planforslaget legger ikke opp føringer etablering av oppvekstsenteret. Planforslaget legger til rette 
for maks utbygging løsning for fremtidig behov med ulike alternativer. Kommunedirektøren er enig i 
at det er fordelaktig å ha samlet oppvekstsenteret på ett sted. 

 

Ingrid Sjoner, Kjellaug Jule, Even Landrø, Jon Haldor Kvidal 
Ved etablering av flere funksjoner på BOP2 er det viktig å tenke på flerbruk, fleksible bygg i forhold til 
fremtiden. Menighetshuset kan også ha flere funksjoner som overnattingstilbud. 

Viktig å plassere bygg i forhold til bevaring av kirka som signalbygg. Sikre møteplasser, 
utearrangement, aula/hall/flerbruksfunksjon. Og at funksjonen plasseres i forhold til atkomst, 
parkering og i samspill med det øvrige sentrum 

Et lite sentrum som Venn bør bygges kompakt med god kontakt mellom de ulike funksjonene. 
«Dødareal» bør unngås. Parkeringsplasser bør anlegges noe i ytterkant med gangavstand. 

Vennatunet ligger til rette for bygging av flere mindre leiligheter for ulike grupper. Det finnes ikke 
tilbud for nyetablerte og pensjonister på venn 

Unngå kombinasjon bolig og næring. De er begrenset hva som kan etableres av næring i en bygd av 
denne størrelsen, som vanskeligjør gjennomføring avbygging for næring og bolig. 

Parkering bør etableres nord for kirken for å gi bedre plass for skole og barnehage. 

Kommunedirektørens svar: 

Foruten økonomiske besparelser er sambruk også bra for sikre gode sosiale oppvekstkår og gir 
mulighet for mer effektiv hverdag. 

Kirka har en viktig rolle for Skaun og Venns identitet. Kommunedirektøren har derfor valgt å ha 
tydelige estiske bestemmelser for områdeplanen. Ved videre detaljplanlegging av oppvekstsenteret 
vil uteområdene få fokus i forhold til fellesbruk og funksjon. Utover fellesparkering som er vist i 
plankartet må parkeringsløsninger komme frem av detaljplan. Tidligere forslag med parkeringsplass 
ved Kirka har vært avvist av Riksantikvaren.   

Kombinasjonen bolig og forretning er utfordrende i forhold til estetikk og funksjonsavgreninger, 
derfor er det også et krav til detaljplan for området.  Flerfunksjonelle areal er en fordel for tettstedet 
med, og det er viktig å legge til rette for flere boliger innenfor områdeplanen. Det er mulig å utvide 



forretningslokalene uten at kravet til detaljplan inntrer. Coop har etter det vi kjenner til ikke planer i 
nær fremtid om en utvidelse som inkluderer boliger/leiligheter. 

 

Tove Bogen Rekstad og Terje Morken (Skaun menighetsråd og Skaun menighetshus) 
Er positive til menighetshuset skal være der det ligger i dag. 

Ser utfordringer med parkeringsbehov for arrangementer som bryllup og begravelser. 

Viser til avtale av 1990 og 2014 om parkering til kirken og menighetshuset som må ivaretas i 
planarbeidet. 

Kommunedirektørens svar: 

Områdeplanen har i bestemmelsene satt krav til detaljering av parkeringsløsning for de ulike 
funksjonene for oppvekstsenteret. Sambruk for parkeringsløsningene vil bli vurdert. 

Parkeringsbehovet er ikke løst i områdeplanen og vil sette krav til detaljplanen for parkeringsløsning 
som ivaretar ulike brukere og funksjon.  

 

Merete Alvhilde Bye Mo (BAA1) 
Om kommunen har videre planer for eiendommen så forventer de å bli kontaktet.  

Kommunedirektørens svar: 

Eiendommen ligger sentralt og kommunedirektøren har derfor videreført kombinert formålet. 
Grunneier skal alltid kontaktes hvis det oppstår behov som berører privat grunn. 

 

Ruth Helene Olden Skauge 
Har hatt tidligere forslag på boligbebyggelse øst for Coop butikken. Mener at områdeplanen ikke 
legger til rette for nok boliger på Venn. Forslaget om boliger som tidligere er innsendt burde tas med 
i utvidelse av planområdet. 

Kommunedirektørens svar: 

Arealet er ikke vurdert innarbeidet i områdeplanen, men kan vurderes rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. 

 
 


