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Skaun kommune 
 
Arkivkode:  L12 
Arkivsaksnr:   18/468  
Saksbehandler:  Henning Sigstad  
 
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/18 Plan og miljøutvalget 27.02.2018 
22/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
12/19 Plan og miljøutvalget 26.03.2019 
17/19 Plan og miljøutvalget 09.05.2019 
24/19 Plan og miljøutvalget 05.06.2019 
 
Innstilling: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områdereguleringsplan for Venn, 
med plankart datert 23.05.19 og bestemmelser datert 24.05.19, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 27.02.2018 sak 7/18 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Skaun kommune varsler oppstart av planarbeid med områdeplan for Venn og legger forslag til 
planprogram ut på høring, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.  

 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 05.06.2018 sak 22/18 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Skaun kommune fastsetter planprogram for områdeplan for Venn. Oppdatert planprogram er 
datert 16.05.18 og planavgrensning er datert 08.05.18. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. 

 

Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 26.03.2019 sak 12/19 

 

Behandling: 
Saksbehandlerne Henning Sigstad, Jørgen Sætre og Idar Nebelung og jurist Jeanette Dahlen 
deltok under behandlingen. 
 
Turid Blækkan, SP, fremmet på vegne av flertallsgruppa og Bl følgende forslag:  
Saken sendes tilbake til rådmannen med følgende bestilling: 
 

- Skolebygningen med uteområde skal vende mot sør. 
- Barnehagen med uteområde skal vende mot sør. 
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- Parkeringsløsninger for skole og barnehage etableres med 
parkeringsplasser/parkeringskjeller under barnehagen.  

- Menighetshuset flyttes fra skole- og barnehagetomta. 
- Etablere et grøntområde mellom skole og barnehage. 
- Gårdstunet på gnr. 70 bnr.1, beholdes der det ligger i dag, og adkomstveien flyttes lengre 

mot sør/øst med avkjørsel fra Fv 709. 
- Mellom ny adkomstvei til gnr.70 bnr.1 og barnehagen, etableres det en hente-

/bringesone. 
- Parkering og adkomst til kirka etableres på nordsida av kirka. 
- Nye boliger i Venn sentrum etableres ved fortetting, og på kommunalt område ved 

Vennatunet. 
- Unødig bygging på dyrkajord må unngås. 
- Skaun kommune undersøker mulighet for makeskifte med eiendommen gnr.70 bnr.4, og 

vil da kunne tilby gnr.70 bnr.1 og gnr.71 bnr.1 tilgang til dyrkajorda på denne 
eiendommen.  

- Kirkegården utvides mot nord. 
 
Kartskisse følger vedlagt som visualisering av forslaget. 
 
Det ble stemt over forslaget fremmet av flertallsgruppa og Bl. 
Forslaget fikk 6 stemmer og dermed flertall. En stemte i mot. Den som stemte i mot var Anita Gilde, FrP. 

 

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til rådmannen med følgende bestilling: 

 

Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 09.05.2019 sak 17/19 

 

Behandling: 
Saksbehandler Henning Sigstad og Grethe Krokstad deltok under saksbehandlingen. 
 
Flertallsgruppa ba om et gruppemøte, som ble innvilget. 
 
PMUs omforente forslag til vedtak:  

Saken sendes tilbake til Rådmannen for følgende endringer: 

 Parkering med minimum 40 plasser og adkomst til kirka etableres på nordsida av 
kirka. 

 Gardstun til eiendommen gnr/bnr 70/4 endres fra LNF-område til område avsatt 
til boligformål 

Vedtak: 

 

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til Rådmannen for følgende endringer:  

 Parkering med minimum 40 plasser og adkomst til kirka etableres på nordsida av 
kirka. 

 

Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 05.06.2019 sak 24/19 

 

Behandling: 
Jurist Grethe Krokstad og Jeanette Dahlen deltok under behandling av saken.  
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PMU fremmet tilleggsforslag: 

Plassering av menighetshuset er tenkt innenfor avsatt område for tjenesteyting.  
 
Tilleggsforslaget ble først avstemt, og ble enstemming vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områdereguleringsplan for Venn, 
med plankart datert 23.05.19 og bestemmelser datert 24.05.19, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Plassering av menighetshuset er tenkt innenfor avsatt område for tjenesteyting. 

 
 
 
Børsa, 06.05.19 
Rett utskrift bekreftes:  
  
E. E. Iversen 
 
 


