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Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til
nærmiljøtiltak/tilretteleggingstiltak Våddån badeplass
Vi viser til søknad fra deg om støtte til utvikling av et nærmiljø-, frilufts- og tilretteleggingstiltak ved
Våddån i Skaun.
Skaun kommune ser positivt på ditt initiativ med tilrettelegging og utvikling av området ved Våddån.
Dette er jo et sted som både samler lokalbefolkning men også andre friluftsfolk. Det er også slik at
området tidligere har vært tilrettelagt for fisking for rullestolbrukere, riktignok en god del år tilbake.
Skaun kommune vil innvilge tilskudd til prosjektet ved Våddån, men stiller noen krav som vi ber om at
blir dokumentert før vi gir tilskudd:


Vi ber om at det blir skrevet en avtale med grunneier om tiltaket. Vi ber om at denne avtalen
ettersendes søknaden.



Vi anbefaler at veilaget orienteres om tiltaket.



Området bør utvikles innenfor rammene til naturmangfoldsloven. Hvis du trenger orientering
om dette og hvordan en slik tilrettelegging kan foregå ber vi om at du kontakter Skaun
kommune.



Tiltaket kan være byggemeldingsplikt iht. plan og bygningsloven. Vi ber om at dette sjekkes ut
før bygging igangsettes.



Vi ber om at det ettersendes søknaden en plan for og en beskrivelse av hvem som har ansvar
for vedlikehold av tiltaket. Vi ber deg vurdere om veilag, grunneierlag eller idrettslag kunne
vært spurt om å stå for det formelle vedlikeholdsansvaret sammen med deg. Vi presiserer at det
kan være du som privatperson som tar dette ansvaret.
Vi vil ved tildeling av støtte kreve sluttrapport og regnskap.



Skulle du ha spørsmål i denne forbindelse ber vi om at du tar kontakt.
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