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På vegne av kommunedirektøren oversendes redegjørelse for status for referatsak 2, sak 15/22:
 
Den 26.04.22 ble det fattet delegert vedtak om pålegg om stans av arbeider med øyeblikkelig
virkning knyttet til bygging av ballbinge ved Skatval skole. Dette fordi fjerning av eksisterende
ballbinge før ny ballbinge er etablert, ikke er i samsvar med rekkefølgekrav i reguleringsplanen. For
å rette opp i forholdet ble det satt krav om at ny ballbinge må etablerers snarest, samt at det må
søkes dispensasjon fra rekkefølgekravet. Det måtte i tillegg ses på snarlige løsninger for
midlertidige lekeareal inntil ny ballbinge er etablert.
 
Den 28.04.22 ble det fra enhet bygg i Stjørdal kommune svart ut at man ville etablere et
midlertidig lekeareal for ballaktivitet på fremsiden av skolen, samt å klargjøre området hvor
ballbingen kommer som lekeareal frem til skoleferien. Ballbingen blir satt opp i løpet av
skoleferien, og hele området klargjøres til skolestart høsten 2022. Det søkes om dispensasjon for
rekkefølgekravet.
 
Den 03.05.22 ble pålegg om stans av arbeider opphevet med grunnlag i de midlertidige
lekearealene som ble opprettet, og at man søkte dispensasjon fra rekkefølgekravet.
 
Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet ble behandlet i utvalg plan og miljø sitt møte
08.06.22, og følgende vedtak ble fattet i sak 108/2022:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 innvilges midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav
i reguleringsbestemmelsene §8-3 reguleringsplan for «Skatval skole, idrettshall, barnehage m.m.».
Den midlertidige dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Det legges til rette for at et område på fremsiden av skolen kan benyttes til ballaktivitet.
Den nye ballbingen skal etableres snarest mulig, og senest innen 01.09.2022
Den midlertidige dispensasjonen er gyldig frem til 01.09.2022

 
Arbeidene pågår for fullt og vil være ferdigstilt til skolestart i august 2022.
 
 
Med vennlig hilsen 
Bente Næverdal 
Kommunalsjef samfunn

Telefon: 464 72 648
www.stjordal.kommune.no
 

 

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt: torsdag 2. juni 2022, 20:56
Til: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune <Postmottak@stjordal.kommune.no>

mailto:Bente.Naeverdal@stjordal.kommune.no
mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no
mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user4ee7b1a5
mailto:Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stjordal.kommune.no%2F&data=05%7C01%7Cpaul.ivar.stenstuen%40konsek.no%7C57bb8be949194c8d643f08da4a26a5b0%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637903827102378392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4ff0bxZzfFpVyGlWkStGqeZBVTekzKimsVYeoLcNZC0%3D&reserved=0
mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no
mailto:Postmottak@stjordal.kommune.no




Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>; Wigdahl Mette
<Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no>; inger.johanne.uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com>
Emne: SV: 22/1174 Referatsaker
 
Vi minner om denne henvendelsen.
 
Utdrag fra protokollen gjengis for ordens skyld:
 
Sak 15/22 Referatsaker - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 29.04.2022 15/22
 
Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering.
 
Behandling:
Referatsak nr. 2 Oppslag i Bladet - Her må de stanse arbeidet umiddelbart: – Vi legger oss langflate
 
Forslag til vedtak i møtet:
1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra kommunedirektøren i lys av referatsak nr. 2.
innen 1. juni 2022.
 
Avstemming
Enstemmig
 
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra kommunedirektøren i lys av referatsak nr. 2.
innen 1. juni 2022.
 
Vi ber om at redegjørelsen er undertegnede i hende innen 10.06.22.
 
 
Mvh Paul Stenstuen
 
 

Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 10. mai 2022 09:06
Til: Postmottak Stjørdal kommune (postmottak@stjordal.kommune.no)
<postmottak@stjordal.kommune.no>
Kopi: tor.jakob.reitan <tor.jakob.reitan@stjordal.kommune.no>; Wigdahl Mette
<Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no>; inger.johanne.uthus@gmail.com
Emne: 22/1174 Referatsaker
 
Vedlagt følger kontrollutvalgets sak 15/22.

Vi ber kommunedirektøren merke seg utvalgets vedtak.
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