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Arkivsaksnr.:18/1850 
 
 

SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV EIENDOMMEN GNR/BNR 145/148 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune innvilger dispensasjon fra § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, for 
alle tomtene i reguleringsplanen. Dispensasjonen gis på vilkår av at det for hver tomt som 
fradeles betales bidrag til Skaun kommune for prosjektering av ny Fv 773, i tråd med 
utbyggingsavtale signert 14.08.18 mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, datert 11.10.17 
2. Utbyggingsavtale signert 14.08.18, med plankart og bestemmelser vedlagt 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sammendrag 
Saken gjelder utbygging av boligene i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen. Adnor Advokat 
søker på vegne av Dafro AS om varig dispensasjon fra rekkefølgekrav i bestemmelse § 9.5 i 
reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen (planid 201501). Rekkefølgekravene er videreført fra 
områdeplan Børsa (planid 201310). Rekkefølgekravene gjelder opparbeiding av offentlig 
infrastruktur som skal betjene flere byggeområder vest i Børsa. Rådmannen har i saken lagt særlig 
vekt på to forhold: en vurdering av kapasiteten på dagens infrastruktur, og utbyggingsavtale 
mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS som gjennom utbygging forplikter seg til å 
bidra til oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene på sikt.   
 
Bakgrunn og sammenheng med andre politiske vedtak 
Skaun kommune har planlagt oppgraderinger av infrastrukturen vest i Børsa med tanke på 
framtidige utbygginger. Dette er vist i områdeplanen for Børsa, med rekkefølgebestemmelser for 
opparbeiding av bl.a. vei, fortau, vann og avløp. Opparbeidingen tenkes løst som et system med 
utbyggingsavtaler og opprettelse av fond der alle tilknyttede utbygginger bidrar til å finansiere 
infrastrukturen. 
 
Planlagt system har vært behandlet politisk i flere omganger. Videre arbeid for å opprette et 
infrastrukturfond ble senest godkjent av kommunestyret i sak 52/17 den 26.10.17. I sak 3/18 
den 15.02.18 ble det vedtatt å gi rådmannen mandat til å igangsette forhandlinger om 
utbyggingsavtaler med utbyggere før et helhetlig system med fond er etablert. I sak 34/18 den 
21.06.18 ble forslag til utbyggingsavtale med Dafro Eiendom AS godkjent av kommunestyret.  
 
Utbyggingsavtalen med Dafro Eiendom AS for dette området, tilrettelegger for etablering av 
infrastrukturen i rekkefølgekravene. Avtalen forplikter Skaun kommune til å gjennomføre 
prosjektering av ny trasé for fylkesveg 773, det viktigste og mest omfattende grepet i områdeplan 
Børsa. Dafro Eiendom AS plikter å bidra økonomisk til dette arbeidet ved innbetalinger etter 
hvert som feltet bygges ut. 
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Søknaden 
Søknaden innkom i oktober 2017 og det er primært søkt om varig dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelsene i § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, uten vilkår. 
Subsidiært er det søkt om dispensasjon på vilkår mot innbetalinger rettet mot infrastrukturtiltak 
omtalt i rekkefølgebestemmelser.  
 
Søknaden gjelder dispensasjon fra rekkefølgekravet for alle 14 tomtene i reguleringsplanen. 
Søknaden gjelder kun rekkefølgebestemmelse § 9.5 om offentlig infrastruktur i vest i Børsa. Den 
gjelder ikke de øvrige, mer lokale rekkefølgebestemmelsene om teknisk plan, opparbeiding av 
lekeområder, fagvurdering om lukking av bekk og trafikksikkerhetsplan for anleggsperioden.   
 
Etter at søknaden kom inn er det framforhandlet og godkjent utbyggingsavtale om betaling av 
bidrag til infrastrukturen. Det er slik søkt å legge til rette for en dispensasjon på vilkår. Vilkårene 
for dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 må likevel være oppfylt etter en selvstendig 
vurdering av bygningsmyndigheten, og det er spørsmålet i denne saken her.  
 
Nabovarsling 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Det er ikke kommet inn merknader til nabovarselet.   
 
Plansituasjon 
Området er omfattet av områdeplan for Børsa og detaljreguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen. 
Rekkefølgebestemmelsene det søkes dispensasjon fra kommer opprinnelig fra § 6 og § 10 i 
områdeplan for Børsa. De er videre tatt med og konkretisert i bestemmelse § 9.5 i 
reguleringsplan Øvre Fjellhaugvegen som det søkes dispensasjon fra. Den lyder:  
 

Før det gis tillatelse til etablering av boliger i planområdet skal infrastrukturtiltak som vist 
i områdeplan Børsa, planID 201310, være gjennomført: 
- Vegene o_V1 (fv 773 & 776) inkludert rundkjøring, o_V2 (fv 773) – o_V3 (ny) med 
tilhørende annen veggrunn, fortau (o_FTA1-o_FTA4) og gang- og sykkelfelt (o_GS1-
o_GS4), med tilhørende teknisk infrastruktur som vann- og avløpsanlegg, samt 
geotekniske og arkeologiske tiltak.  

 
Deretter følger en retningslinje i kursiv: 
  

Ovenstående punkt 9.5 knytter seg til omlegging av fv 773 rundt skole- og idrettsområdet i Børsa m.v., 
som vist i områdeplan Børsa, jf. områdeplan Børsa kapittel § 6 og § 10. Kommunen vil vurdere 
dispensasjon fra ovenstående punkt 9.5 dersom utbygger inngår utbyggingsavtale med kommunen, hvor 
utbygger aksepterer innbetaling av et tilskudd til infrastrukturfond for områdeplan Børsa. Fondet 
øremerkes konkrete infrastrukturtiltak vist i områdeplan Børsa og vil bidra til opparbeiding av 
nødvendig infrastruktur for utbygging av området. 
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Kartutsnittet over viser Børsa vest med arealplaner. Områdeplan for Børsa vises i store deler av 
bildet med mindre grad av detaljering. Til venstre ligger reguleringsplan for Fosshaugen (1982) 
og Fjellhaugvegen (2006). Som ferdigbygde områder fra tidligere er de ikke med i områdeplanen. 
Punkt 1 viser aktuelt område i denne saken, Øvre Fjellhaugvegen. Punkt 2 står ved krysset 
Fjellhaugvegen - Fv 773 Høgsetvegen, som går videre ned til Børsa sentrum. Fra punkt 3 til 
punkt 4 går planlagt ny trase for Fv 773 rundt ungdomsskolen og idrettsanlegget. Dette er 
strekningen som Skaun kommune har forpliktet seg til å prosjektere gjennom utbyggingsavtale 
med Dafro Eiendom AS.  
 
Områdeplan for Børsa legger til rette for boligbygging vest for sentrum, og det er estimert 1128 
nye boliger i områdeplanen. Planen har rekkefølgekrav som gjelder alle nye boliger og 
næringsbygg. Dette er som nevnt ny Fv 773, som av miljø- og trafikksikkerhetshensyn skal legges 
utenom dagens trase mellom barne- og ungdomsskolen. Det er videre oppgradering av flere 
veger med fortau / gang – og sykkelveg, samt vann- og avløpsledninger. Begrenset kapasitet i 
ledningsnettet gjør det nødvendig med større kloakkledninger ut mot renseanlegg på Eliløkken 
og etter hvert økt kapasitet på vannforsyningen. Det er også nødvendig med enkelte geotekniske 
og arkeologiske tiltak. Rekkefølgekravene er tilknyttet alle nye bygg fordi de omhandler veg, 
vann- og avløpsanlegg som alle må benytte.  
 
En dispensasjon i dette tilfellet vil tillate utbygging av de 14 boligene i reguleringsplanen for 
Øvre Fjellhaugvegen, før denne infrastrukturen er oppgradert/nyetablert. Spørsmålet i saken er 
om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt etter plan- og bygningsloven § 19-2. Lovens vilkår 
er at hensynene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vurdering 
Søknaden argumenterer med at området har en begrenset tilknytning til vegene med 
rekkefølgekrav, ettersom man via Fjellhaugvegen kjører ut av planområdet for områdeplan 
Børsa, og «hvorvidt man etter dette vil benytte de veistrekninger som er behandlet i aktuelle 
rekkefølgebestemmelse, vil avhenge av aktuell destinasjon». Søknaden minner om det generelle kravet til 
tilstrekkelig nær sammenheng mellom utbyggingsprosjekt og rekkefølgekrav/utbyggingsavtale.  
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Søknaden sikter her til at resten av Fjellhaugvegen ligger utenfor områdeplanen, og at man ved 
krysset Fjellhaugvegen-Fv 773 enten kan kjøre ned til Børsa sentrum, det vil si tilbake inn i 
planområdet med rekkefølgekrav, eller vestover på Fv 773 (punkt 2 på kartet ovenfor).  
 
Det er utvilsomt slik at området benytter og bidrar til å utløse behov for ny infrastruktur, slik det 
ble vurdert i områdeplanarbeidet. Grunnen til det er at alle offentlige funksjoner og nærtjenester 
finnes i Børsa sentrum, og dette er også korteste vei til hovedveinettet for beboere i 
Fjellhaugvegen. Fv 773 videre vestover går over et spredtbebygd område og ned til Viggja. Det 
er kun hensiktsmessig å kjøre denne strekningen hvis man skal til hus eller utmarksområder langs 
denne strekningen.  
 
Derfor ble det i områdeplan for Børsa vurdert at Øvre Fjellhaugvegen i det vesentlige ville 
benytte infrastrukturen med rekkefølgebestemmelser og dermed hadde en tilstrekkelig sterk 
tilknytning til denne. Rådmannen har i denne saken sjekket de siste trafikkmengdene i nasjonal 
vegdatabank. Tallene er fra 2017 og viser at Fv 773 videre vestover har en årsdøgntrafikk (ÅDT) 
på 240, mens Fv 773 fra disse boligområdene og ned mot Børsa sentrum har en ÅDT på 1080. 
Det er dermed ikke tvil om i hvilken retning størsteparten av trafikken går.  
 
Det er også slik at Øvre Fjellhaugvegen må koble seg på de samme vann- og avløpsledninger 
som resten av Børsa vest og byggeområder i områdeplanen. Det er begrenset kapasitet i 
hovedledningene som alle benytter. De må oppdimensjoneres i takt med økt utbygging og er 
derfor en del av rekkefølgekravene for å gjøre området bebyggbart. 
 
Rådmannen legger etter dette til grunn at Øvre Fjellhaugvegen har en sterk og nær sammenheng 
med den infrastrukturen som er omfattet av rekkefølgekrav. Planområdet til områdeplan Børsa 
følger nye byggefelt og ikke hele vegnettet, men sammenhengen i infrastrukturen er helt klar og 
det er vanskelig å se at Øvre Fjellhaugvegen står i en infrastrukturmessig særstilling.  
 
Videre i søknaden argumenteres det med at prosjektet med sine 14 boligtomter er av såpass 
begrenset omfang at det bør kunne gis dispensasjon. Det anføres at prosjektet ikke vil belaste 
infrastrukturen nevneverdig. Rådmannen er til dels enig i dette da utbygging ikke utløser et 
umiddelbart behov, men feltet er med på den totale belastningen som utløser rekkefølgekrav. 
Rådmannen kommer nærmere inn på dette lenger nede. 
 
Til slutt søkes det subsidiært om dispensasjon på vilkår mot innbetalinger som benyttes til 
oppfyllelse av infrastrukturtiltakene som har rekkefølgebestemmelser. Som nevnt er det i 
etterkant av at søknaden ble skrevet, gjennomført forhandlinger om en utbyggingsavtale som nå 
er godkjent av kommunestyret og av Dafro Eiendom AS. Denne avtalen søker å legge til rette 
for en dispensasjon på vilkår. 
 
Hensyn som det dispenseres fra 
Gjennom rekkefølgebestemmelsene i områdeplan Børsa (og detaljreguleringsplan Øvre 
Fjellhaugvegen) har planmyndigheten vurdert at det ikke kan gjennomføres utbygginger i 
området før flere infrastrukturtiltak er etablert. Disse tiltakene er dermed vurdert som 
nødvendige for at utbyggingen kan gjennomføres, og denne nødvendigheten er kort sagt 
hensynet bak bestemmelsene. Øvre Fjellhaugvegen påvirker trafikken mellom skolene, der 
traseen skal legges om, og belaster vann- og avløpsnettet.  
 
Samtidig er rekkefølgebestemmelsene innrettet mot alle byggeområdene i områdeplanen med 
1128 estimerte nye boliger. Øvre Fjellhaugvegen har 14 av dem, en beskjeden andel. Som det 
fremgår av retningslinjen til bestemmelse § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, har 
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kommunen synliggjort en intensjon om at det kan være aktuelt å dispensere fra bestemmelsen. 
De formelle kravene for å innvilge dispensasjon vil uansett være de samme, jf. plan- og 
bygningslovens § 19-2.  
 
Det er fra tidligere gitt en dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i områdeplan Børsa, dette 
gjaldt bruksendring av låve til en boenhet.  
 
Teknisk kontor i Skaun kommune har beregnet at dagens vann- og kloakkledninger har 
tilstrekkelig kapasitet til at 14 boliger fortsatt kan koble seg på.  
 
For trafikkforholdene langs Fv 773 som skal flyttes, vil en dispensasjon innebære økt trafikk i 
dagens trasé, mellom barne- og ungdomsskolen i Børsa. Her er trafikkmengden for 2017 en 
ÅDT på 1520 (både Fv 773 og Fv 776). En utbygging av 14 boligtomter kan forventes å øke 
turproduksjonen med 49 per døgn. Dette ut fra en dimensjonerende turproduksjon på 3,5 per 
bolig per døgn (Statens Vegvesen håndbok V713 Trafikkberegninger). Det er en økning på 3,2 
%. 
 
Flyttingen av Fv 773 er et tiltak som Skaun kommune har hatt i sine planer i lengre tid og som er 
viktig å få gjennomført. Det er av trafikksikkerhetsmessige hensyn ikke ønskelig å øke trafikken 
her. Dette er også det sentrale hensynet bak rekkefølgekravet. Enhver trafikkøkning utfordrer i 
prinsippet dette hensynet. Rådmannen vurderer likevel at den forventede økningen er så liten at 
den ikke kvalifiserer som en vesentlig tilsidesettelse av hensynet. I forbindelse med den pågående 
byggingen av nye Skaun ungdomsskole gjøres det også mindre utbedringer av forholdene i 
dagens trasé for å bedre oversikten i trafikkbildet. 
 
Rådmannen vurderer etter dette at kapasiteten på dagens infrastruktur er tilstrekkelig til at feltet 
kan bygges. Hensynet bak rekkefølgebestemmelsene blir tilsidesatt, men ikke i vesentlig grad.  
 
Vurdering av fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret for å gi dispensasjon er at fordelene er større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Etter rådmannens syn er ulempene i denne saken knyttet til at trafikken vil øke på Fv 
773, om enn ikke i vesentlig grad. Videre kan det ved en dispensasjon oppstå ulemper knyttet til 
presedens- og likebehandlingshensyn, sett opp mot andre byggefelt med tilsvarende 
rekkefølgekrav. Dette taler etter rådmannens syn for at en dispensasjon må gis på vilkår. Dette 
gås nærmere inn på lenger nede.  
 
Det legges her ikke vekt på ulempene ved økt lokaltrafikk i selve Fjellhaugvegen. Dette ble 
vurdert ved vedtak av reguleringsplanen og skal avbøtes med en trafikksikkerhetsplan i 
forbindelse med utbygging. Dette følger av en annen rekkefølgebestemmelse og er dermed 
uavhengig av denne dispensasjonssaken.   
 
Fordeler ved en dispensasjon vil være at det kommer i gang økt boligbygging i denne delen av 
Børsa. Det er i tråd med kommunens overordnede arealstrategier. Dette i seg selv kan imidlertid 
ikke være avgjørende, ettersom det er omfattende og begrunnede rekkefølgebestemmelser til 
utbyggingen.  
 
Rådmannen vurderer at den største fordelen oppstår ved at en dispensasjon medfører reell 
progresjon i arbeidet med infrastruktur og tilrettelegger for at rekkefølgebestemmelsene kan 
oppfylles på sikt. Dette med grunnlag i utbyggingsavtale mellom Dafro Eiendom AS og Skaun 
kommune. Det er en sterk og klar fordel at man kommer i gang med dette arbeidet, som er viktig 
for utviklingen av Børsa. Finansiering av dette arbeidet er en pågående prosess og krevende for 
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kommunen. Med økonomiske bidrag fra utbyggingen her, har imidlertid kommunen sett seg i 
stand til å starte arbeidet og forpliktet seg til å prosjektere omlegging av Fv 773.  
Samlet sett vurderer rådmannen at det er forsvarlig at området kan bebygges med dagens 
infrastruktur. Herunder at hensynet bak rekkefølgekrav ikke blir satt til side i vesentlig grad. 
Rådmannen vurderer videre at avtale om innbetaling til infrastruktur gir tilstrekkelig overvekt av 
fordeler. Det er en avgjørende fordel av samfunnsmessig betydning at en dispensasjon åpner for 
framdrift med infrastrukturarbeidet i Børsa vest. Kravene til at dispensasjon kan gis etter plan- 
og bygningslovens § 19-2 anses etter dette som oppfylt.   
 
Dispensasjon på vilkår 
Behovet for ny infrastruktur tilsier etter rådmannens syn at denne dispensasjonen må gis på 
vilkår. Det samme gjør hensynet til presedens og likebehandling overfor eventuelle andre 
utbyggere. De tunge samfunnshensynene bak rekkefølgekravene gjør det nødvendig at en 
dispensasjon skjer i følge med reelle bidrag til oppfyllelse av rekkefølgekrav. 
 
Vilkårene skal bidra til å gjøre ulempene ved dispensasjonen mindre, og det må være en saklig 
sammenheng mellom vilkår og de hensyn det dispenseres fra. På bakgrunn av momentene i 
denne saken, anses det riktig å stille vilkår om bidrag til infrastruktur. 
 
Rådmannen vurderer at betaling til arbeidet med infrastruktur klart er egnet til å påvirke de 
samme hensynene som det dispenseres fra i dette tilfellet. Sammenhengen mellom kravene til 
infrastruktur og betaling for den samme infrastrukturen er åpenbar. Det må etter dette være 
adgang til å stille et slikt vilkår i denne saken.   
 
Den inngåtte utbyggingsavtalen med Dafro Eiendom AS sikrer at omlegging av Fv 773 
prosjekteres, kommunen forplikter seg til dette. Dafro Eiendom AS plikter å betale kommunen 
270 000 kr per tomt, altså 3,78 millioner kr for hele feltet, til dette arbeidet.  
 
Som det fremgår i avtalen er avtalepartene enige om summen, som er fastsatt på grunnlag av 
forventede kostnader og mengden utbygging totalt i Børsa vest, konkret vurdert opp mot 
kostnadene til det vegtiltaket som skal prosjekteres som følge av avtalen, og vurdert etter 
forholdsmessighetskravene til utbyggingsavtaler i § 17 i plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannen vurderer at summen på 270 000 per tomt er en rimelig sum også som vilkår for 
dispensasjon etter § 19-2 første ledd. Herunder at det er i tråd med prinsippene om saklighet og 
forholdsmessighet som vilkår i et forvaltningsvedtak. Rådmannen finner derfor at det er 
hensiktsmessig å stille som vilkår for en dispensasjon at det betales bidrag til infrastruktur i tråd 
med utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen anses som nødvendig for å sikre at rekkefølgekravene 
blir oppfylt på et senere tidspunkt.  
 
Naturmangfold 
Vurderinger etter naturmangfoldloven er gjort i reguleringsplanprosessen for dette området. En 
dispensasjon vil ikke medføre endringer som berører prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at kravene til å gi dispensasjon er oppfylt, slik at kommunen har adgang til 
å innvilge søknaden. Rådmannen vurderer at dette vil være positivt for utviklingen i Børsa og 
arbeidet med ny infrastruktur her. Det er nødvendig at det stilles vilkår for dispensasjonen om at 
det betales bidrag til prosjektering av ny Fv 773, i tråd med inngått utbyggingsavtale mellom 
Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.    
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ØKONOMISK VURDERING: 
Kommunen har påtatt seg forpliktelser i forbindelse med utbyggingsavtale for denne 
utbyggingen, dette er redegjort for i egen saksbehandling. 
 
 
 


