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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SALTNESSAND 
EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan avslås. Skaun kommune 
vurderer at et byggeprosjekt av denne størrelsen i dette sentrale området må ha en oppdatert og 
detaljert reguleringsplan.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonskart 1-3 
3. Tegninger 
4. Korrespondanse angående nabovarsel 
5. Reguleringsplan for Saltnessand 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder: 
Saken gjelder dispensasjon fra krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan, for å oppføre to 
leilighetsbygg i Sandavegen 23 i Buvik sentrum. Parsellen ligger på del av eiendommen gnr/bnr 
8/1 og på felt N3 i reguleringsplan for Saltnessand.  
 
Det er Rett Hjem Arkitekter som søker på vegne av Quartett Bolig AS. Hjemmelshaver er Per 
Jacob Saltnessand.  
 
Det søkes dispensasjon for å oppføre to leilighetsbygg med til sammen 27 leiligheter. Begge 
byggene har 3 etasjer, mens det ene i tillegg har parkeringskjeller. Bygningene er vist nord og sør på 
parsellen med et felles uterom imellom. Parkering er delvis løst oppå bakken med bruk av allerede 
opparbeidede p-plasser på tomta. Disse har fram til nå vært leid ut til Statens Vegvesen som 
pendlerparkeringsplasser.  
 

 
Gesimshøyden blir på mellom 10 og 11 meter og det er i tråd med reguleringsplan for Saltnessand. 
Her viser snittegningen høyden i forhold til våningshuset i Sandavegen 23, Kiwi-bygget og 
Coop-bygget. 
 
Plangrunnlag 
 



 
Felt N3 i reguleringsplan for Saltnessand 

 
Gjeldende plan er reguleringsplan for Saltnessand. Den ble vedtatt i 2011, men er endring av en 
tidligere plan fra 2003. Søknaden gjelder felt N3 som i dag er del av landbrukseiendommen Saltnes 
Nordre, gnr/bnr 8/1. På parsellen i dag står et bygg benyttet i forbindelse med transport- og 
anleggsvirksomhet. Området er også en del av områdeplan for Buvika (2014), men her er det tatt 
inn en bestemmelse om at planen for Saltnessand gjelder foran. 
 
I planen er felt N3 regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. Det er krav om utarbeidelse av 
bebyggelsesplan, som innebærer detaljregulering etter dagens plan- og bygningslov.  
 
Nabovarsling 
Søknaden er nabovarslet. Gjennom nabovarslingen har det vært en dialog med Coop Midt-Norge 
SA om plassering av renovasjonspunkt. Dette førte til at renovasjon ble flyttet fra nordvestre til 
sørvestre hjørne av tomta, for å hindre at tømming ville være i veien for trafikken ved innkjøring 
fra Sandavegen.  
 
Søknaden inneholder situasjonsplaner med begge alternativ, men det er renovasjon i sørvestre 
hjørnet som ble gjeldende til slutt. Dialogen med Coop Midt-Norge SA er vedlagt søknaden. Ellers 
ingen nabomerknader.  
 
Vurdering av søknaden og tiltaket 
Søknaden argumenterer med at det bør gis dispensasjon fordi gjeldende regulering er tilstrekkelig 
detaljert. Å regulere videre vil dermed ikke bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag. Det vises 
videre til at området har god infrastruktur og er klart for utbygging. Det vises videre til at 
byggetiltaket ellers oppfyller kravene i reguleringsplan for Saltnessand.  
 
Rådmannen er enig i at gjeldende reguleringsplan er forholdsvis detaljert. Den inneholder krav til 
utnyttelse, høyde og byggelinjer. Sammen med bestemmelser i kommuneplanens arealdel er det og 
bestemmelser om uterom og parkering.  
 



Når det gjelder det konkrete tiltaket, viser tegningene at byggehøyde, uterom, parkering og 
utnyttelse er i tråd med bestemmelsene. Utnyttelsen på 70 % BYA skal måles innenfor byggelinjene 
ifølge planen.  
 

 
Situasjonsplan. Byggelinje med rød stiplet strek 

 
Byggelinjer  
Rådmannen ser imidlertid noen punkter ved byggeprosjektet som utfordrer gjeldende plan. Etter 
bestemmelse § 4.2 skal «arealer utenfor byggelinje opparbeides til bymessige gang- og fortausarealer og 
parkeringsplasser..,». I søknaden er det vist private hager sør for hus B som ligger utenfor byggelinja.  
 
De private hagene som ligger utenfor byggelinja, samt terrengsituasjonen der bygget ligger ca 1 
meter over gatene, gjør at en mister noe av det urbane preget og kontakten mellom bygget og gata. 
Den viste løsningen er grei med tanke på bokvalitet i leilighetene, men etter rådmannens 
oppfatning utfordrer det prinsippet om en bymessig utforming. 
 
 



 
Hager sør for hus B. 

 
Videre er det ikke plassert bygg i hele den vestlige byggelinja. Byggelinje innebærer påbudt 
plassering av bygg. Dette bidrar til å forme bymessige gateløp med sammenhengende fasader mot 
veien. På felt N3 i planen er det vist byggelinje i nord, sør og vest (ut mot veiene) og byggegrense i 
øst. Se de ulike stiplede linjene i plankartet. 
 
En byggelinje skal i utgangspunktet bebygges. Rådmannen legger imidlertid til grunn at i de tilfeller 
linja blir delvis bebygd er det et visst rom for å vurdere konkret om det er tilstrekkelig til å være i 
samsvar med planen og dens formål. Den vestlige åpningen mellom hus A og B har også positive 
sider da den slipper ettermiddagssola godt inn til uteområdet her. Igjen kan dette være en god 
løsning for boligene i denne konkrete søknaden, men det utfordrer de bymessige prinsippene i 
reguleringsplanen.  
 
Fortau 
En mangel i søknaden er fortau på nordsiden av eiendommen, langs Sandavegen. Dette er vist i 
reguleringsplanen, men ikke opparbeidet per i dag. Rådmannen vurderer at dette er del av 
rekkefølgebestemmelse § 9. første ledd, som blant annet inneholder krav til opparbeiding av 
«tilhørende» gangarealer og trafikkarealer. I ethvert tilfelle er fortauet omfattet av 
opparbeidelsesplikten i plan- og bygningslovens § 18-1. Denne plikten gjelder blant annet 
opparbeiding av offentlige veganlegg inkludert fortau så langt det er vist i planen, fram til og langs 
den side av tomta hvor den har sin adkomst. 
 
Dette betyr enkelt sagt en opparbeidelsesplikt for regulert fortau langs eiendommen. Rådmannen 
er ikke tilfreds med at dette mangler i søknaden. Dette er en nødvendig del av utviklingen i 
sentrum.   
 
Manglende utredninger 
Det er kvikkleire i området og byggeprosjektet må vurderes av geotekniker.  
 
Området ligger delvis i gul støysone etter de nyeste kartene og det må godtgjøres at støyforholdene 
innendørs og utendørs er tilfredsstillende. Reguleringsbestemmelsene henviser til tiltak i en 
støyrapport fra 2004. Denne er i alle tilfeller utdatert nå, og behov for tiltak må vurderes på nytt. 
Det er støy fra E39 som rekker bort på tomta ifølge Statens Vegvesens kart, og her har trafikken 
økt mye.  
 
Kravet til disse utredningene følger av reguleringsplanen og plan- og bygningslovens § 28-1. 
Dersom det blir gitt dispensasjon bør det også settes som vilkår at utredningene leveres sammen 



med fullstendig byggesøknad.  
 
Vurdering av reguleringssituasjonen 

 
Reguleringsplan for Saltnessand 

 
I gjeldende reguleringsplan er felt B1, L1 og N3 ikke utviklet siden planen ble vedtatt. Etter 
rådmannens oppfatning ville det være en styrke for sentrumsutviklingen dersom felt N3 og L1 blir 
sett i sammenheng i en ny plan. Felt L1 er regulert til landbruk ettersom det står et våningshus på 
tomten, men plasseringen midt i Buvik sentrum tilsier at dette vil endres. Framtidig utnytting av felt 
L1 kan ha konsekvenser for hva som er de beste løsningene på N3. Etter rådmannens oppfatning 
taler dette mot at det bør gis dispensasjon for å bebygge felt N3 nå.  
 
Rådmannen hadde i juli oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for felt B1 som skal reguleres til 
boliger. Rådmannen vurderer å be om at en ny detaljreguleringsplan for felt B1 også inkluderer L1 
og N3. På denne måten kan graden av bymessig utvikling avstemmes mot ren boligutbygging i et 
helhetlig perspektiv for disse sentrale parsellene i Buvika. Det fremmes en egen sak om 
reguleringsavgrensningen for felt B1. 
 
Et annet moment i denne saken er tilrettelegging for næringsareal. Øvrige parseller rundt 
rundkjøringen i Buvik sentrum har krav om en andel med næringsareal til kontor/forretning. Dette 
ble gjort gjennom områdeplan Buvika. For felt N3 i denne saken gjelder ikke noe minimumskrav 
om andel næring, ettersom den eldre planen er bestemt å gjelde foran.  
 
Rådmannen vurderer at et minimumskrav til næring på felt N3 er et naturlig diskusjonstema i en 
eventuell reguleringsprosess som det i utgangspunktet er krav om. Beliggenheten inntil de andre 
forretningslokalene i Buvik sentrum tilsier at det kan være vel så riktig å tilrettelegge for næring her, 
som andre ubebygde parseller i Buvik sentrum. Ved å innvilge denne dispensasjonssøknaden for 
rene boligbygg forspilles i så fall den muligheten. Rådmannen vurderer at dette bør utredes 
nærmere i en reguleringsprosess. Dette taler mot å gi dispensasjon. 
 
 



Samlet vurdering 
Søknaden innebærer et byggetiltak som i seg selv har tilstrekkelig gode kvaliteter som et 
boligprosjekt. Dette med unntak av det manglende fortauet langs Sandavegen, som er regulert og 
opparbeidelsespliktig, og helt nødvendig etter rådmannens vurdering.  
 
Byggeprosjektet utfordrer likevel de bymessige ambisjonene i reguleringsplanen. Det er regulert 
for en urban kvartalsbebyggelse med fasader hele veien mot gatesystemet og en nær kontakt 
mellom bygg og gate via fortau- og gangarealet mellom. Disse hensynene er ikke ivaretatt særlig 
godt. Byggelinjen og bestemmelser knyttet til denne er bare delvis utformet i tråd med planen. Det 
blir etter rådmannens vurdering et skjønnsmessig spørsmål om søknaden er utformet i tråd med 
bestemmelsene tilknyttet byggelinjen.  
 
Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er kravet til utarbeiding av detaljreguleringsplan. 
Rådmannen er enig i søkers argument om at det allerede foreligger forholdsvis detaljerte 
bestemmelser som grunnlag for saksbehandling. En kan på denne måten si at hensynet til et 
fullstendig beslutningsgrunnlag, isolert sett, ikke blir vesentlig satt til side.  
 
Rådmannen kan ikke se at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 blir berørt dersom det gis 
dispensasjon.  
 
Rådmannen vurderer at det er mange forhold som taler for at det bør utarbeides en 
detaljreguleringsplan. Dette vil gi et oppdatert grunnlag for å vurdere den bymessige utformingen i 
Buvik sentrum, tilrettelegging for kontor- og forretningsareal, og sammenhengen mot felt L1 og 
felt B1. Rådmannen er bekymret for at en dispensasjon til det omsøkte boligprosjektet ikke vil 
bidra til en så sterk bymessig utvikling som ønskelig i dette sentrale området.  
 
På dette grunnlaget anbefaler rådmannen at det ikke gis dispensasjon. Dersom plan- og 
miljøutvalget likevel beslutter å gi dispensasjon, bør det settes vilkår om opparbeiding av fortau 
langs eiendommen, samt utredning av støy- og grunnforhold. Disse forholdene hviler også på 
selvstendig grunnlag av opparbeidelsesplikten i pbl § 18-1 og utredningskravene i § 28-1 samt 
reguleringsplan.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Dersom det gis dispensasjon vil det ikke ha spesielle økonomiske konsekvenser for kommunen, utover det som 
vanligvis følger av utbyggingsprosjekter av denne størrelsen.  
 
 
 
 


