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Skaun kommune 
 
Arkivkode:  140 
Arkivsaksnr:   21/1555  
Saksbehandler:  Kai Øverland  
 
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/21 Plan og miljøutvalget 25.11.2021 
96/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
Innstilling: 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
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. 
 
 
Behandling/vedtak i Plan og miljøutvalget den 25.11.2021 sak 61/21 
 
Behandling: 
Prosjektleder Ronja Kåveland orienterte om status og framdrift for prosjektet nytt 
oppvekstsenter på Venn. Presentasjonen finnes på kommunens hjemmeside.  
 
Avdelingsleder Kai Øverland orienterte om planforslaget som skal vedtas, dialog med 
myndigheter, høydefastsettelse i plankart, endringer i plankart og bestemmelser, sikring av 
tunflytting gnr/bnr 70/1 og videre prosess. 
 
 
Kommunedirektøren la fram et tillegg til innstillingen: 
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.  
 
 
Willy Horrigmo, Bl, ba på vegne av flertallsgruppa om et gruppemøte, som ble innvilget. 
 
 
 
PMUs omforente forslag til vedtak: 
Følgende setning tas ut av Planbestemmelser punkt 4.3.7: Parkering: «Parkeringsplasser skal 
opparbeides med grusdekke».  
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PMUs omforente forslag til vedtak: 
Tilleggspunkt: 
Pkt. 2.10 under planbestemmelser: 
Setningen fjernes. 
 
 
Først ble kommunedirektørens tillegg til innstillingen enstemmig vedtatt.  
Deretter ble begge PMUs omforente forslag enstemmig vedtatt. 
Til slutt ble kommunedirektørens innstilling med tileggsepunkt enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 09.12.2021 sak 96/21 
 
Behandling: 
PMUs innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Den som stemte imot var David Sørli Nielsen, KrF. 
 
Vedtak: 
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.  
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Følgende setning tas ut av Planbestemmelser punkt 4.3.7: Parkering: «Parkeringsplasser skal 
opparbeides med grusdekke».  
 
 
Pkt. 2.10 under planbestemmelser: 
Setningen fjernes. 
 
 
 
 
 
 
 
Børsa, 10.12.2021 
Rett utskrift:  
  
E. E. Iversen 


