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Områdeplan Venn- kunngjøring av vedtatt reguleringsplan 
 
 I møtet i Kommunestyret den 07.12.2021, sak nr. 96/21, ble følgende vedtak fattet: 
 
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.  
 
11.8 Reetablering av gårdstun Før byggetillatelse gis innenfor BOP2 skal gårdstun/bygninger for gnr/bnr. 70/1 være 
sikret for ny etablering tilknyttet dagens driftsbygg.  
Detaljplan for BOP skal vise plassering av nytt tun innenfor LNF- formålet på eiendommen gnr/bnr 70/1.  
Bestemmelsene 4.3.7 for parkering skal gjelde for BOP2.  
 
Følgende setning tas ut av Planbestemmelser punkt 4.3.7: Parkering: «Parkeringsplasser skal opparbeides 
med grusdekke».  
 
Pkt. 2.10 under planbestemmelser:  
Setningen fjernes.  
-- 
 
Vedlagt plankart og bestemmelser er revidert i forhold til kommunestyrets vedtak og innsigelse fra 
Fylkeskommunen vedrørende kulturminner (hensynssoner og bestemmelser områder). 
 
Med bakgrunn i innsigelsen til Fylkeskommunen/Riksantikvar på fastsatte høyder i plankart 
og bestemmelser for formålsområdet BOP2 trer ikke planvedtaket i kraft før innsigelsen 
avklares mellom kommunen og fylkeskommunen ved eventuelt gjennomføring av mekling. 
 
Eventuell klage på Kommunestyrets vedtak sendes til Skaun kommune innen 4 uker etter mottak av 
denne kunngjøringen. 
 
Med hilsen 
Plan og miljø 

 
Kai Øverland 
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