
KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER
PMU 30. mars 



ORIENTERING FRA KOMM. DIR. 

1. Oppfølging av arbeidet med kommuneplanen – Skaun stemmen

2. Landbruksnettverk – etablert fått midler 

3. Prosjekter 

4. Orientering om Renseanlegg - anbefalt fremdrift og videre utvikling av 
eiendommen Skjetnebruket. Sak til formannskapet. 

5. Kartlegging HC –plasser.

6. Håggåveien – status. 
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SKAUNSTEMMEN 

- Innbyggerundersøkelse.

- Hensikt: innspill til hva som er viktig tema –
vi kan ta videre i utredning og diskusjonen.

- Sendt ut sms til alle innbyggere over 16år

- Informert om i kulturkalenderen - QR –
kode 

- Poster biblioteket – informasjonsside.

- Spesiell bistand elde som trenger hjelp til å 
svare.

- Skaunstemmen - SKAUN KOMMUNE
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Du kan vinne en e-sykkel  

https://www.skaun.kommune.no/skaunstemmen.571781.no.html


LANDBRUKSNETTVERK

• Skaun bondelag fikk tildelt 55.250 kr. i tilskudd fra kommunen. 

• Fagdager for gårdbrukerne i kommunen for at de skal kunne knytte seg et større 
fagnettverk og bedre forutsetninger for videre drift. 

• Fagdag er planlagt april/mai

• Tema: Fokus på jordarbeiding og plantekultur – miljø og økonomi.

• Gjennom vinteren 22/23 vil vi ha fokus på fagdager knyttet til regelverk rundt 
det å drifte en landbrukseiendom

• Tema ; tilskuddsordninger i landbruket, skjøtsel av kantsoner/kantskog, 
drenering og hydrotekniske tiltak i leirområdene
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PROSJEKTER UNDER ARBEID
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Bygg og anlegg

541 Skaun brannstasjon
Stasjonen er ferdigstilt og overtatt. 
Utomhusarbeider ferdigstilles til 01.06.2022. 
Sluttoppgjør tas høsten 2022.

543 Ølsholmskjæret friområde
Prosjektet starter når områdeplanen er vedtatt.

561 Aktivitetspark  Buvika
Avventer geotekniske avklaringer. Parken er 
tilnærmet ferdigprosjektert, men det 
geotekniske må avklares før vi kan gå videre.

576 Oppvekstsenter Venn
Dimensjonering og forutsetninger for videre 
arbeid behandles i formannskapet 31.03.2022. 
Dialog med grunneier pågår.

566 Buvik kirkegård
Ny geoteknisk utredning pågår etter nye 
geotekniske forhold ble oppdaget. Dialog med 
Statens Vegvesen er opprettet vedrørende leie av 
tunneltaket for parkering.

560 Parkeringsplass Moan
Parkeringsplassen er i bruk, men det gjenstår 
noen utomhusarbeider som må tas til våren.



PROSJEKTER UNDER ARBEID
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Vann og avløp

656/754 VA Eggkleiva - Børsa
Styrt boring er ferdigstilt. 
Entreprisekonkurranse skal etter planen lyses ut 
i uke 14, planlagt oppstart over sommeren.

658 VA Trøvegen
Entreprisekonkurranse er utlyst, frist 
07.04.2022. Planlagt ferdigstillelse i slutten av 
2022.

666 VA Finnmyrvegen
Entreprisekonkurranse er utlyst, frist 
07.04.2022. Planlagt ferdigstillelse i slutten av 
2023.

654 Vannforsyning Jåren
Abonnentene har fått vann, sanering av 
gammelt anlegg gjenstår.

662 Vassåsen høydebasseng
Prosjekteringsgruppe engasjeres i disse dager, 
fremdriftsplan utarbeides i samarbeid med dem.

660 Ringledning Buvika
Entreprisekonkurranse er gjennomført, 
kommunen mottok sju tilbud. Planlagt oppstart 
i slutten april, ferdigstillelse høsten 2022.



PROSJEKTER UNDER ARBEID
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Vei, vann og avløp

768 VA Børsa-Eliløkken
Detaljprosjektering pågår, 
entreprisekonkurranse er planlagt utlyst i mai 
2022. Prosjektet er planlagt ferdig rundt 
årsskiftet 2022/2023.

770 VA Børsa sentrum
Første del av prosjektet er ferdigstilt, offisiell 
åpning av skolegården gjennomføres 30. mars. 
Arbeider med avløpspumpestasjon starter rundt 
sommerferien, entreprisekonkurranse er 
gjennomført.

844 Fortau Trøvegen
Utføres i forbindelse med prosjekt 658/758, 
avhenger av grunneieravtaler.

729 Viggja renseanlegg
Sak om bruk av tomta på Viggja fremmes for 
formannskapet 31.03.2022. Prosjektet 
gjenopptas når saken er vedtatt.

668 Reservevann
Forprosjekt er planlagt fremmet for politisk 
forhandling i mai. Forhandlinger med Melhus 
kommune om løsning ved Øysand pågår.



• Kartlegging HC –plasser – Rådhustorget. 

• Håggå veien utbyggingsavtale – status 
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