
Arkivsaksnr.:18/1624 
 
 

SAKEN GJELDER: 
DETALJREGULERINGSPLAN SALTNESSAND - OPPSTART OG 
PLANAVGRENSNING - EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Plan – og miljøutvalget ber om at felt L1 og N3 i reguleringsplan for Saltnessand inkluderes i 
detaljregulering for felt B1. Saken sendes tilbake til rådmannen for utarbeiding av formell 
tilbakemelding og samtykke til oppstart av detaljregulering etter pbl § 12-8. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Anmodning om oppstartsmøte, 15.05.18 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune har mottatt anmodning om oppstart av planprosess for å detaljregulere felt B1 i 
reguleringsplan for Saltnessand. Det er MnPro AS som er fagkyndig konsulent på vegne av 
grunneier Per Jacob Saltnessand.  
 

 
Felt B1, reguleringsplan for Saltnessand 

 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 03.07.18. Området ønskes regulert til boligbebyggelse i tråd med 
overordnet plan. Det framkom i møtet at en på nåværende tidspunkt ser for seg 60-70 boenheter i 
leilighetsbygg og 60-70 boenheter i rekkehus.  
 
Temaer som ble diskutert på møtet var blant annet: 



 Terrengbearbeiding tilknyttet bebyggelse og geotekniske tiltak 

 Mulig tilrettelegging for pendlerparkering 

 Regulering og framtidig forvaltning av grøntarealene langs Vigda 

 Fortau på sør side av Sandavegen (tidligere «veg 11»). Rådmannens opplyste i møtet om at 
dette vurderes som nødvendig. 

 Veiadkomst, vann, avløp. 
 
Rådmannen vil på vanlig måte utarbeide en tilbakemelding etter møtet og gi det formelle samtykket 
til oppstart av planprosessen.  
 
Avgrensning av planområdet: 
Rådmannen ser et behov for å oppdatere og styrke sammenhengen i de feltene i reguleringsplan for 
Saltnessand som ikke er utviklet: N3, L1 og B1. Reguleringsplanen for Saltnessand (2011) gjelder 
foran områdeplanen for Buvika (2014) etter bestemmelser som ble tatt inn der.  
 
Det er i øyeblikket søkt om dispensasjon på felt N3 for å slippe å utarbeide detaljregulering, og 
oppføre et leilighetsbygg. Dispensasjonen er fremmet i egen sak til plan- og miljøutvalget 28.08.18. 
Dette er en attraktiv tomt med press på arealene, men som det fremgår i saken kan det være behov 
for en oppdatert vurdering av arealene, også sett i sammenheng med felt L1. 
 
Samtidig starter nå reguleringen av felt B1, mens felt L1 mellom B1 og N3 er regulert til 
landbruksformål i gjeldende plan. Den sentrale beliggenheten tilsier at dette vil kunne endres. Felt 
L1 bør ses i sammenheng med feltene på begge sider. Rådmannen vurderer at det bør gjøres nå, før 
den videre utviklingen i større grad blir låst.  
 
Etter rådmannens vurdering vil det være en fordel å inkludere felt N3 og L1 i den nye 
detaljreguleringen for B1. Dette for å avstemme hvor sentrum med funksjonsblanding slutter og 
den rene boligbebyggelsen begynner, og etablere en god overgang mellom feltene med tanke på 
bebyggelse og gangforbindelser m.v. Det vil også bidra til en helhetlig løsning av gateløpet langs 
Sandavegen. 
 
Rådmannen ønsker å gjøre plan- og miljøutvalget oppmerksom på plansituasjonen og utviklingen 
på flere fronter i området. Rådmannen ser et behov for at feltene reguleres samlet, og ber om plan- 
og miljøutvalgets vurdering av planavgrensningen før det gis samtykke til oppstart av 
reguleringsprosess.   
 
Dersom plan- og miljøutvalget velger å innvilge dispensasjon på felt N3 i egen sak, vil det ikke være 
nødvendig å inkludere dette i en ny plan. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
 
 
 


