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SAKEN GJELDER: 
DETALJREGULERING NAUSTGJERDET GNR/BNR 174/4  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune legger forslag til detaljreguleringsplan for Naustgjerdet ut på høring og offentlig 
ettersyn, med plankart datert 18.10.16, sist revidert 01.02.17, og bestemmelser sist revidert 
01.02.17. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
1. Plankart, datert 18.10.16, revidert 01.02.17 
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 01.02.17 
3. Planbeskrivelse, datert 09.05.16, revidert 01.02.17 
4. ROS-analyse 
5. Uttalelser etter oppstartsvarsel 
6. Geoteknisk vurdering, datert 06.01.16 
7. Foreløpig VA-plan, datert 28.01.16, revidert 11.04.16. 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder: 
Det fremmes forslag om detaljregulering til boliger på Naustgjerdet, mellom Børsaelva og Børsa 
kirke.  
 
Nøkkeldata: 
Eiendommen: deler av gnr/bnr 174/4 
Hjemmelshaver: Vegar Godø Slørdal og Ragnhild Godø Slørdal 
Forslagsstiller: Norgeshus Eiendom AS 
Plankonsulent: Norgeshus AS 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.15 og kunngjøring av reguleringssak ble varslet 26.09.15. Planen 
fremmes nå for første gang til politisk behandling. 
 
Kort om planen 
Planområdet ligger på Naustgjerdet ved utløpet av Børsaelva, avgrenset av Fv 800, elva og Børsa 
kirke. Området ligger svært sentralt, med umiddelbar nærhet til bussholdeplass og 
gangforbindelser til Børsa sentrum. Planområdet er på ca 5 dekar. 
 
Det legges opp til forholdsvis konsentrert boligbebyggelse på felt B1-4 og en lavblokk på felt BB. 
Minimum 12 og maks 18 boenheter etter bestemmelsene. Det er anslått og illustrert 15 boenheter 
fordelt på 5 små eneboliger, 1 tomannsbolig og lavblokk med 8 leiligheter.  
 
Det er lagt opp til et egnet og sentralt plassert uteoppholdsareal, samt en forbindelse ut mot elva. 
Det etableres ny adkomst fra Fv 800, med nedsenket kantstein i avkjørselen som markerer 



eksisterende gang- og sykkelvei. Mellom avkjørsel og boligene etableres felles nedgravd 
renovasjonsanlegg og gjesteparkering. Alle anlegg blir felles (privat) for beboere.  
 
Planbeskrivelsen i saksdokumenter nr. 3 gir utfyllende informasjon om hva som er tenkt, og flere 
illustrasjoner, særlig på sidene 18-23, og vi viser til denne.  
 
Forholdet til kommuneplanen 
Det er en begrenset del av området i «elveslyngen» som er satt av til bolig. Felt B4 og 
parkeringsplassen er på areal som ikke er satt av til bolig i kommuneplanen (KPA), dette drøftes 
nedenfor. Ellers er planforslaget i tråd med formål i KPA.  
 
Langs elva er det avsatt til grønnstruktur i KPA, forhåpentlig kan det etableres et offentlig turdrag 
her på sikt. Planen berører ikke dette arealet, men kommer nært. Området vil få en god tilknytning 
til elva. 
 
Mellom planområdet og Børsa kirke er det i KPA satt av et areal til grav- og urnelund utover 
dagens kirkegård. Nærhet mellom boliger og kirkegård bør ha en vegetasjonsbuffer eller lignende, 
og dette bør en tenke på dersom en utvidelse av kirkegården skulle bli aktuelt. Det vil være noe 
plass til det. En del av felt B4 går inn i areal som er avsatt til grav- og urnelund. Dette er innerst i et 
lite og smalt trekantformet areal. Arealet blir inneklemt mellom gården og det nye boligområdet, og 
er etter vår oppfatning uegnet for potensiell framtidig gravlund. Det har vært uformelle samtaler 
mellom kommuneadministrasjonen og Skaun kirkelige fellesråd, og det er foreløpig ikke avdekket 
noen konflikt. Kirken vil få planen på høring. 
 
Parkeringsplassen og deler av felt B4 ligger inne på LNF-areal i KPA. Dette er et mindre areal 
rundt våningshuset på 174/4. Dette bærer preg av å bli restarealer og vi kan ikke se at det gjør seg 
gjeldende noen tungtveiende landbruksinteresser. Eieren av gården eier også planlagt boligområde, 
og avgrensning mot gården er trukket i samråd med ham. Det er en viss avstand til tunet som sikrer 
adkomst til dyrkajorda bakenfor. Adkomsten er viktig så lenge dyrkajorda drives, men dette er jord 
som er omdisponert i KPA til gravlund, bolig, og grønnstruktur. Med unntak av litt LNF-areal 
rundt tunet er hele området i «elveslyngen» omdisponert til andre formål for framtida. Da finner vi 
ikke grunn til å legge særlig vekt på jordbruksspørsmål, så lenge adkomsten er ivaretatt og jorda kan 
drives enn så lenge.  
 
Det er kulturminner i grunnen i nærheten, og dette er avmerket med hensynssone kulturminner i 
KPA. Det er på det rene at dersom det skal bygges der må det gjennomføres utgraving. I 
bestemmelser i KPA heter det at «avsatt boligareal ved kirka» ikke skal bebygges før det er frigitt etter 
kulturminneloven. Bestemmelsen kom inn i planverket i forbindelse med tidligere planarbeid for 
Børsa sentrum. Ordlyden kan tolkes som et krav for hele området, men vi har ikke funnet 
holdepunkter for at det har vært andre intensjoner enn å synliggjøre betydningen av selve 
hensynssonen. Vi har derfor valgt å legge oss på linje med fylkeskommunen som 
kulturminnemyndighet, som nå aksepterer bygging utenfor, men nært opptil hensynssonen.  
 
Planen går frem til berørt område for kulturminner. Avgrensningen mot det berørte området er 
avklart med fylkeskommunen, se uttalelse og notat i sakdokumenter nr 5. Etter deres ønske er det 
regulert inn ytterligere hensynssone i planen som en buffer mot kulturminneområdet. Selve 
kulturminneområdet ligger utenfor reguleringsplanen.  
 
Bebyggelse og tetthet 
Det er illustrert fem eneboliger, en tomannsbolig og en lavblokk. Det er viktig at bebyggelsen 
forholder seg hensynsfullt til omgivelsene, ettersom Børsa kirke og Børsøra ligger nært. 



Kirkebygget trenger rom rundt seg og bør fremstå som viktig i omgivelsene ut fra sin 
arkitektoniske, historiske og kulturelle betydning. Den bevaringsregulerte bebyggelsen på Børsøra 
bør heller ikke komme i skyggen av den nye bebyggelsen.  
 
Planen begrenser seg til to etasjer og det er riktig høyde etter vår vurdering. Felt B1-B4 kan ha flatt 
tak med gesimshøyde 7,2 meter eller saltak med gesims på 6 meter og møne på inntil 9,5 meter. 
Dette er ikke altfor høye gesimser og bidrar til et dempet volum. Lavblokka i felt BB skal ha maks 
to etasjer og høyde på maks kote 15,5. Dette er 6,5 meter over platået høyt på området og inn mot 
kirka, på ca kote 9. Den vil dermed ikke ruve for mye. Den vil dog fremstå høyere på nordsiden, 
med sokkel og et lavere terreng ned mot elva, ned mot kote 4.  
 
På grunn av volumet er lavblokka det mest utfordrende elementet når det gjelder å ta hensyn til 
omgivelsene. Det er tatt inn bestemmelser om at denne delvis må benytte trematerialer i fasaden. 
Ved lengde over 15 meter må fasadelinjen brytes opp med variasjoner i materiale eller fasadelinje, 
altså at linjen trekkes inn eller ut. Dette motvirker opplevelsen av en stor sammenhengende «vegg».  
 
Etter vår vurdering tar planforslaget nødvendig hensyn til omgivelsene. Selv om det åpnes for 
moderne former, inkludert flatt tak, er volumene oppstykket og begrenset, og krav om 
trematerialer på lavblokka vil dempe virkningen av fremmede elementer mot trebebyggelsen rundt.  
 
Med anslåtte 15 boenheter blir tettheten 5 boliger pr. daa for regulerte boligarealer (2,9 daa netto 
boligareal). Tettheten blir 3 boliger pr. daa målt etter bruttoarealet på 5 daa. Vi mener at 
planforslaget har en god balanse mellom høy utnyttelse sentralt i Børsa, samtidig som det ikke blir 
for ruvende for omgivelsene. Kommuneplankravet på 4 pr daa bør ses i sammenheng med at det 
går med noe areal til grønne og grå flater. Uansett må det vektlegges at høy utnytting må balanseres 
spesielt mot omgivelsene i dette området. 
 
Uteområder / barn og unge 
Uteoppholdsarealet i planen er sentralt, ikke for bratt, og skjermet mellom boligene. Det er godt 
egnet. Barn og unge får skolevei via eksisterende gangforbindelser.  
 
Infrastruktur 
Området har en umiddelbar tilknytning til veinettet med gang- og sykkelvei. 40-sonen forbi 
området i dag starter omtrent ved planlagt avkjørsel. Denne bør utvides noe og det er gitt beskjed 
til Norgeshus at de bør starte denne prosessen opp mot Statens Vegvesen. 
 
Parkering ved boligene, og gjesteparering på regulert p-plass. Det blir 2 p-plasser per bolig og det 
vurderes som kurant. 
 
Det må legges en ny vannledning fra sørøst ved Naustmælen. Det må også anlegges en lokal 
pumpestasjon for avløp. Det er levert en foreløpig VA-plan og det er dialog med driftskontoret 
frem mot en endelig teknisk plan som skal godkjennes før igangsetting. 
 
Flom 
Området går akkurat over aktsomhetsområde for flom på grunn av høyde. På motsatt side av elva 
har kravet til ny bebyggelse vært kote 3, dette området ligger høyere. 
 
Grunnforhold 
Området ligger i en kvikkleiresone. Det er levert en foreløpig vurdering av grunnforholdene, se 
vedlagt rapport fra Multiconsult. Den klarerer områdestabiliteten, men det må følge geoteknisk 
prosjektering med den enkelte byggesaken. Dette er tatt inn i bestemmelsene.  



 
Støy 
Parkeringsplassen ligger i gul støysone fra Fv 800, boligene ligger utenfor. Siste støykartlegging er 
fra mars 2015 med trafikkprognoser frem til 2030. Den er utarbeidet av Statens Vegvesen i 
forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Vi er ikke bekymret for støyforholdene for boligene. 
 
Naturmiljø 
Området berører ikke kantsonevegetasjonen langs elva. Det er ikke kjente viktige 
naturtyperegistreringer som berøres.  
 
ROS-analyse 
Det er levert en ROS-analyse i tråd med lovens krav. De mest alvorlige potensielle hendelser i 
analysen er trafikkulykker i forbindelse med avkjørsel og gang- og sykkelvegen forbi. Vi er tilfreds 
med den løsningen som er valgt i avkjørselen, med nedsenket kantstein og aktuelle siktforhold. 
Nøyaktig utførelse må avklares sammen med Statens Vegvesen. 
 
Vi er tilfreds med ROS-analysen etter en samlet vurdering.  
 
Samlet vurdering 
Totalt sett mener vi at dette er et godt planforslag. Det ivaretar viktige hensyn og legger opp til et 
sentralt område med gode kvaliteter. Det er i all hovedsak i tråd med overordna planer og det vil 
styrke Børsa sentrum med nye, sentrale boliger.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 
 


