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Fra 
Nordlykkja Velforening  
Ved styrets leder Grethe Marie Selven 
7350 Buvika  
 
 
 
Til  
Aktiv Hus Design AS 
Ved Roar Sand  
Falkenborgveien 35 C 
7041 Trondheim  
roar@aktivhusdesign.no  
 
      
        

Trondheim den 15.09.2020  
 
 
Styret i Nordlykkja Velforening viser til mottatt foreløpig , uformelt, nabovarsel vedrørende 
Gnr. 34 og bnr. 17 i Nordlykkja 7, med tiltakshaver Aktiv Hus Design AS, og eier Reza Azimi. 
Varsel om nybygg og dispensasjon etter plan og bygningsloven med forskrifter .  
 
Saken gjelder oppføring av horisontal 2-mannsbolig med heis/trappehus og garasjer. Det 
tenkes søkt dispensasjon fra reguleringsplan med grad av utnytting (TU), samt heis / 
trappehus. Det er også tenkt dispensasjon for å bygge en takterrasse, som kan være med i 
beregnet uteareal.   
 
Selve huset er tenkt innenfor 4 m grense, mens garasjer, uteområdet og heis/ trappehus 
kommer bare 1 m fra grense, noe som krever samtykke fra naboer. Videre er det tenkt 4 – p 
plasser og plass til gjesteparkering, samt uteareal.  Tiltakshaver skriver at det ut fra dette blir 
utnyttelsesgraden (TU) ca. 50 % .  Tiltakshaver skriver at dette vil bety lite for området 
samtidig som man får bedre utnyttelse av tomten og bygget i seg selv, samt at formålet bak 
reguleringsplanen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Nordlykkja Velforening har hatt styremøte og styret sammen med nærstående naboer har et 
helt annet syn på dette tiltaket.  
 
For det første er tårnet på takterrassen alt for høyt i forhold til gesimshøyde, den skal 
beregnes fra det høyeste punktet, og uten tårnet er det høyeste punktet nærmere 9 m, 
mens med tårnet er den på hele 10 m. Ifølge kravet i reguleringsplanens artikkel 5.2, så skal 
gesimshøyden være på maks 7.5 m, og mønehøyden skal ikke overstige 10 m. Gesimshøyden 
måles fra gjennomsnittlig terreng og bygningen overstiger dette i vesentlig grad. 
Bebyggelsen skal fortrinnsvis oppføres med saltak eller pulttak.  Boligen er på 230 m2 , 
heisen er på ca. 19 m2, og garasjen er på ca. 74 m2, det er ca. 323 m2 utnyttelse ( TU), på en 
tomtestørrelse på 463 m2. Det blir en utnyttelsesgrad på hele 69 %.   

gretheselven
Notat
Det skal selvsagt være bnr. 21. her. Beklager.
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Utnyttelsesgraden på selve huset er riktignok, som anført, rundt 50 % , men når vi altså 
legger til garasjen og heisen, som også skal være med i utnyttelsesgraden, blir den på hele 
69 %, mens reguleringsplanen har krav om 35 %.  Dette er en vesentlig endring i forhold til 
kraven i reguleringsplanen. I forhold til tomtestørrelsen blir dette altfor omfattende. Boligen 
vil  komme langt utover 4 m grensen når man legger til tilbyggene.  
 
I tillegg, blir den planlagte boligen en dominerende sjenanse for naboene.  
I reguleringsplanen Artikkel 5.2, er det lagt til grunn eneboliger med små tomter,  
« Bebyggelsen i område Bl - 83 skal oppføres som frittliggende eneboliger».  Dersom 
Velforeningen mot formodning skulle akseptert avvik fra dette, ville det også skapt 
presedens for andre senere byggetiltak. I tillegg vil sikten fra tomt 34/20 ved utkjøring blir 
omtrent 0, noe som er helt uforsvarlig.  
 
Nordlykkja Velforening aksepterer ikke dispensasjon utover 4 m grensen, samt at støttemur 
opp mot fasade heller ikke godkjennes av Velforeningen. Velforeningen aksepterer heller 
ikke at det bygges en 2-mannsbolig i et boligfelt som er regulert til frittstående eneboliger.  
Tiltaket vil også medføre en vesentlig trafikkøkning i gata, noe som infrastruktur (herunder 
vei og parkering) ikke er beregnet for. Dette vil også medføre økt risiko for ulykker, i tillegg til 
utfordringer med vintervedlikehold 
 
Styret viser også til Velforeningens vedtekter, som sier at det ikke skal være mere enn  
16 tomter og 16 enheter i Nordlykkja, og eneboliger.  Med hensyn til medlemskap i 
velforeningen, så vil ikke Velforeningen godta en økning på antall eiendommer / enheter 
som tilknyttes foreningen i denne sammenheng. Pliktig medlemskap i velforeningen er 
tinglyst på eiendommene, og en eventuell endring på dette vil kreve samtykke fra samtlige 
av Velforeningens medlemmer.   
 
Oppsummert, er Velforeningen av den oppfatning at det her er snakk om veldig omfattende 
avvik fra bestemmelsene i reguleringsplan samt Velforeningens egne vedtekter, og at det 
dermed ikke kan behandles som en dispensasjon.  Styret i Velforeningen er således negativ 
til det planlagte tiltaket, og forventer på bakgrunn av det ovennevnte, at Skaun Kommune vil 
avslå en søknad om byggetillatelse jf. tiltaket som er blitt skissert.   
 
Vi håper derimot at eier av eiendommen kan komme opp med et alternativt forslag til tiltak. 
Vi ønsker selvsagt nye beboere hjertelig  velkommen.  
 
 
Med hilsen fra og vegne av Nordlykkja Velforening  
 
Grethe Marie Selven 
styret sleder 
 
 
Kopi for Skaun kommune 
 




