
KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER
PMU 22. feb.



ORIENTERING FRA KOMM. DIR. 

- Revidering av beredskapsplanene
- Informasjon Kirkegården og tilleggsprosjekt 
- Oppfølging av plaststrategi 
- Kartlegging, Grunnforhold ved Kirkegården (NVE – forskningsprosjekt)
- Fastsetting av planprogram – Furuvika – neste møte 
- Mulig interkommunalt samarbeid – VA – status 
- Møte med utbyggingsaktører i Børsa
- Status for kryssing av fylkesvei – VA prosjekt i Børsa.
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REVIDERING AV BEREDSKAPSPLANENE 
Kort sikt (1-2 måneder)

• Læringspunkter etter Gyda og 
strømbortfall 

• Satellitt-telefoner 

• Nødstrøm på rådhuset? (kriseledelse og 
serverrom, øvrige tjenester ved langvarig 
strømbrudd) 

• Beredskapsplan – operativ del –
oppdatert fra 1. februar 

Mellomlang sikt (2-4 måneder) 

• Revidere helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse 

• Revidere beredskapsplan overordna del 

• Beredskapsøvelse med eksterne 
samarbeidspartnere som Sivilforsvaret, politiet, 
brann og redning, helse (ultimo april) 

Lengre sikt 

• Del av arbeidet med både samfunnsdel og 
arealdel i kommuneplanen
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OPPFØLGING AV PLASTSTRATEGI  - VEDTATT 2021 
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HVA ER UTFORDRINGENE 
OG KONSEKVENSENE AV 
STADIG UTSLIPP
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Redusere forbruket av en ikke-
fornybar ressurs



GODE ALTERNATIVER /AVBØTENDE TILTAK
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Liten gjenvinningsgrad (ca. 33%)Store utslipp – prøver å finne 
løsninger og tiltak. 



UTFORDRINGER, MÅL OG TILTAK 
Fokusområde Tiltak Skaun kommune

Innkjøp, forbruk og 
miljøledelse 

- Innkjøpsreglement og  innkjøpsansvarlig 
- miljøkrav ved anskaffelser 
- Flere av skolene er «grønt flagg skoler»

Kunnskap, informasjon og 
holdningsskapende arbeid

- kommunen må redusere bruken av engangsplast 
- Oppfordrer lag og organisasjoner, 
- Oppfordring til å delta i strandryddeaksjonen

Håndtering for gjenvinning 
av plast

- Utsorteringsløsning med egne beholdere (skoler, rådhus)
- Ved melding om dumping av søppel drar kommunen ut og 

rydder opp

Forhindre forsøpling og 
redusere spredning av 
mikroplast

- Gummigranulat (drift av kunstgressbaner), 
- Miljøvennlig merking av turløyper – følger 

merkehåndboken, 
- Fallmatter benyttes, men ambisjonen er at det ikke skal 

brukes, sikkerhetssand benyttes også 
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OPPFØLGING AV PLASTSTRATEGIEN

• Drøftet internt 

• Samordning

• Tiltak i alle enhetene 

• Rapportering 
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STATUS – BUVIK KIRKEGÅRD

• Skisseprosjekt pågår
• Geotekniker og landskapsarkitekt jobber med å enes om terreng
• Ser på plassering av minnelund

• Politisk sak våren 2022
• Alternativer for etablering av kirkegård
• Kostnadsestimat

• Dersom omfang vedtas våren 2022 kan prosjektet ferdigstilles i 2023

• Ambisjon om å realisere ny parkeringsplass i 2022

• Generell risiko knyttet til geoteknikk



STATUS – BUVIK KIRKEGÅRD
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KARTLEGGING, GRUNNFORHOLD VED KIRKEGÅRDEN (NVE –
FORSKNINGSPROSJEKT)

NGI sendte søknad på vegne av Skaun kommune til Regionalt Forskningsfond Trøndelag 

Søknaden omfattet: 

1. kartlegging av erosjon i kommunen ved bruk av satellittmålinger

2. ny metodikk for vurdering av dynamisk faregrad og risikoklasse for kvikkleiresoner. 

Søknaden omfattet beløp på 2.1 millioner. 

Rammen til forskningsfondet var på 14 mill. I alt 27 søknader med omfang på 45 mill. 

Søknaden ble avslått, dog med god tilbakemelding

Aktuelt å søke på nytt.

I forbindelse med KPA arbeidet vil vurdering av fareområdene for kvikkleire være nyttig å 
gjennomgå i forhold til: nyere tiltak, geotekniske rapporter og klimaendringer. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM – FURUVIKA – NESTE MØTE.
MØTE MED UTBYGGINGSAKTØRER I BØRSA. 

Ved høringen av planprogrammet kom det en rekke innspill som vil være viktig å følge opp ved videre rapporter, 
konsekvensutredning og planbeskrivelse. Få av innspillene har medført behov for endring av planprogrammet

Ut ifra kommunens vurdering er følgende tema som må besvares/utredes:

• Grunnlaget for plassering av nytt havneområde i Furuvika

• Vegløsninger og trafikkvurderinger (påkobling til E39 og belastninger for fv. 800, Børsa/Buvika)

• Hensyn til friluftsliv (aktivitet, ferdsel, rasteplasser, attraktivitet)

• Naturfaglige undersøkelser/vurderinger

• Virkninger på landskapet/landskapsbilde 

• Kulturminner (Fv800)

• ROS analyse (storulykke, akutt forurensning,)

• Klimagass regnskap
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INFORMASJON OM OPPFØLGING AV PLANER OG 
PROSJEKTER. 

- Mulig interkommunalt samarbeid – VA – status

- Møte med utbyggingsaktører i Børsa. 

- Status for kryssing av fylkesvei – VA prosjekt i Børsa.
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