
Side 1 av 2

Skaun kommune 
 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   21/1778  
Saksbehandler:  Cathrine Fossdal  
 
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/21 Plan og miljøutvalget 25.08.2021 
65/21 Kommunestyret 16.09.2021 
 
Innstilling: 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Skaun kommune forslag til 
detaljreguleringsplan for Sanna Østre, som vist på plankart datert 06.08.20, sist revidert 23.06.21. 
Bestemmelser er sist revidert 14.07.21.  
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf.  
§ 1-9. Berørte parter underrettes ved særskilt brev jf. pbl § 12-12 fjerde ledd, og vedtaket 
kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 25.08.2021 sak 33/21 
 
Behandling: 
Utvalget var på befaring i saken. 
 
Øystein Syrstad fremmet på vegne av Ap følgende forslag til vedtak: 
 
Saken utsettes til neste møte i PMU.  
Begrunnelse: Solforholdene for naboene nord for de to foreslåtte blokkene er ikke tilstrekkelig 
utredet. 
 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Arbeiderpartiet. Forslaget falt med 5 mot 3 
stemmer. De som stemte for var Øystein Syrstad (Ap), Siri Høgsteggen Rosvold (Ap) og Martin 
Talsnes Engen (Ap). 
 
Det ble deretter stemt over kommunedirektørens innstiling. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Skaun kommune forslag til 
detaljreguleringsplan for Sanna Østre, som vist på plankart datert 06.08.20, sist revidert 23.06.21. 
Bestemmelser er sist revidert 14.07.21.  
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Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf.  
§ 1-9. Berørte parter underrettes ved særskilt brev jf. pbl § 12-12 fjerde ledd, og vedtaket 
kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.09.2021 sak 65/21 
 
Behandling: 
PMUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Skaun kommune forslag til 
detaljreguleringsplan for Sanna Østre, som vist på plankart datert 06.08.20, sist revidert 23.06.21. 
Bestemmelser er sist revidert 14.07.21.  
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf.  
§ 1-9. Berørte parter underrettes ved særskilt brev jf. pbl § 12-12 fjerde ledd, og vedtaket 
kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børsa, 16.09.2021 
Rett utskrift:  
  
E. E. Iversen 


