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SAKEN GJELDER: 
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Skaun kommune legger ut forslag til endring av reguleringsplan for Skaun motorsportsenter på 
høring og offentlig ettersyn. Endret og oppdatert plan fremgår av plankart datert 15.01.2018 og 
bestemmelser sist revidert 15.01.2018.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Revidert plankart, datert 15.01.2018 
2. Reviderte bestemmelser, sist revidert 15.01.2018 
3. Beskrivelse av endringer 
4. Støyutredning, 14.12.2017 
5. Uttalelse fra Statens Vegvesen 
6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
7. Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkesommune 
8. Dagens reguleringsbestemmelser, sist revidert 12.09.2011 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder 
Saken gjelder endring av reguleringsplanen for Skaun motorsportsenter. Det er ønske om å gjøre 
planen mer fleksibel enn den er i dag. Dette skal skje gjennom mindre detaljstyring av anlegget i 
reguleringsbestemmelsene, og åpne opp for bruk av anlegget over et større tidsrom enn tidligere. 
Det er støy fra anlegget som er det mest sentrale punktet i saken, og hvordan kravene knyttet til 
støyhensyn kan reguleres på en mer fleksibel måte enn før.   
 
Endringene i reguleringsplanen er enkelte bestemmelser, samt at hele plankartet er oppdatert i 
tråd med ny plan- og bygningslov. Ettersom støy kan medføre ulemper for omgivelsene, kan 
ikke saken anses som en «mindre endring» av reguleringsplan. Det gjennomføres derfor en vanlig 
planprosess, og det ble sendt varsel om oppstart da prosessen startet. Planen medfører ikke store 
fysiske endringer for anlegget.   
 
Planområdet ligger i Syrstadmarka på eiendommen gnr/bnr 71/1. Den opprinnelige 
reguleringsplanen ble vedtatt i 2011 og legger til rette for etablering av et motorsportsenter på 
området. I 2015 ble det vedtatt en mindre reguleringsendring hvor man endret adkomsten. 
Denne endringen er nå innarbeidet i det oppdaterte plankartet. Planområdet er ikke vist i 
kommuneplanens arealdel, og dette skyldes en inkurie. Kommunen har godkjent 
detaljreguleringen tidligere og planområdet var også vist i forrige versjon av kommuneplanens 
arealdel.  
 
Anlegget planlegges som et interkommunalt idrettsanlegg for Trondheim, Skaun og Orkdal 
kommuner. Finansiering og organisering av dette er en pågående prosess. 
 



Planen er utarbeidet av Rambøll på vegne av tiltakshaver Skaun Motorsenter AS.  
 

 

 
 Over: Planområdets lokalisering sør i Skaun kommune 
 
Venstre: Skisse over planområdet 

 
Endringene 
En fullstendig gjennomgang av endringene og nærmere begrunnelser, er gitt i beskrivelse fra 
plankonsulenten, se saksdokumenter nr 3. De vil også bli kort gjennomgått nedenfor.  
 
For å regulere støybelastningen på omgivelsene har dagens plan detaljerte bestemmelser om 
kjøretider og antall kjøretøy som kan brukes samtidig. Hovedgrepet som søkes gjennomført med 
denne reguleringsendringen er å flytte den mest detaljerte styringen ut av 
reguleringsbestemmelsene, og inn i et regime med drifts- og aktivitetsplaner som skal godkjennes 
av kommunen.  
 
Fordelen med dette er å unngå reguleringsendringer for å justere på forhold vedrørende den 
løpende driften av anlegget. Regelverket for støy knytter seg til samlet belastning over tid, og de 
foreslåtte endringene vil gi større fleksibilitet innenfor den rammen regelverket setter.  
 
Nye og endrede bestemmelser – Støy og aktivitet 
Dagens plan begrenser treningsaktivitet til mellom kl. 17-21 på hverdager, og 10-16 lørdager. 
Dette er foreslått endret til at det tillates motorsportaktivitet kl. 9-21 på hverdager og 9-18 på 
lørdager, samt inntil maksimalt 10 søndager per år (ny bestemmelse § 4 nr. 5).  
 



Dagens bestemmelse § 5 nr. 6 foreslås fjernet. Denne sier at det ved ordinær treningsaktivitet kan 
benyttes maks 8 motorcrosskjøretøy, 5 gokart, 2 supermotard, 3 trail, 3 ATV og 4 snøscooter.  
 
Dagens bestemmelse § 5 nr. 7 foreslås fjernet, men innholdet må reguleres i en driftsplan: Større 
arrangement skal ikke gjennomføres mer enn 5 ganger i året, og kjøring kan kun forekomme 11.00 til 21.00 
mandag til fredag, 08.00 til 20.00 lørdag og 08.00 til 20.00 med pause mellom 11.00 og 13.00 søndag. Det 
skal ikke være mer enn et løp pr. måned. Det skal ikke arrangeres stevner i juli. Det skal ikke avvikles stevner 
to helger etter hverandre.  
 
Med disse endringene skilles det ikke lenger på treningsaktivitet og større arrangement når det 
gjelder kjøretider. Antall og omfang på større stevner må avklares i drifts- og aktivitetsplan som 
skal godkjennes av kommunen, se mer om dette lenger nede.  
 
Enkelte bestemmelser tilknyttet støy vil fortsatt være i reguleringsplanen. Dette er de som må 
anses faste og urokkelige ut fra regelverket og de konkrete støyvurderingene som er utført av 
fagkyndig. Dette gjelder, nummerert etter nye bestemmelser: 
 

 § 3 nr. 2: Støy fra motorsportaktivitet skal ikke belaste eksisterende bebyggelse over grenseverdier gitt i 
gjeldende retningslinjer for støy, maks Lden 45 dB. 
Bestemmelsen fastsetter støygrensen helt konkret i tråd med retningslinjen for støy i 
arealplanlegging, T-1442. Grensen på Lden 45 dB gjelder spesielt for motorsportanlegg. 
Støygrensen mot offentlig vei er til sammenliking på Lden 55 dB. Dette er den viktigste 
bestemmelsen som gjør retningslinjen juridisk bindende for anlegget. Bestemmelsen gir 
kommunen hjemmelsgrunnlag til å kreve at dette overholdes i forbindelse med drifts- og 
aktivitetsplaner.  
 
 

 § 4 nr. 3: Bruken av motorsportanlegget skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende støykrav og 
godkjent bruksreglement.  
 

 § 4 nr. 4: Bruk av høyttaleranlegg skal begrenses til kun å gjelde nødvendig informasjon og 
speakerkommentering under løpskjøring. Høyttaler skal rettes mot øst, bort fra nærmeste bolig.  
Bestemmelsen er ikke ny. Det er likevel en god bestemmelse som bør gjelde uansett etter 
de støyfaglige rådene.  
 

 § 4 nr. 5: Motorsportaktivitet skal kun foregå mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 21.00, og 
mellom 09.00 og 18.00 på lørdager. Det tillates aktivitet maksimalt 10 søndager pr. kalenderår.  
Ny kjøretidsbestemmelse, omtalt ovenfor. 
 

 § 9.1 og 9.2: Dette er bestemmelser som sikrer at det skal oppføres støyvoller i 
bestemmelsesområdene på plankartet, i tråd med anbefalningene fra støyrapporten. 

 
Støyutredning 
Det er foretatt en oppdatert støyfaglig utredning i forbindelse med reguleringsendringen, se 
saksdokumenter nr 4. Utredningen er gjennomført etter prinsippene i veilederen for støy i 
arealplanlegging, supplert med metodikk fra veileder TA-1771 Støy fra motorsport i Norge.  
 
Veilederen for støy har to grenseverdier for motorsportanlegg, for gul støysone: en for samlet 
belastning over tid, og en for maksimal støy fra enkelthendelser. Enkelt forklart er grensen for 
samlet belastning Lden 45 dB, målt som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Grensen for 
maksimalstøy er L5AF 60 dB, som er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av 



støyhendelsene.  
 
Beregningene er foretatt med grunnlag i en mest mulig realistisk vurdering fra Skaun motorsenter 
når det gjelder aktivitetsmengdene over et år. Dersom den samlede aktiviteten økes vesentlig, må 
det lages nye støyvurderinger i tilknytning til drifts- og aktivitetsplaner. Når det gjelder 
frekvensområder, meteorologiske forhold og andre tekniske beregningsforutsetninger, er 
støygrensene gjennomført ut fra et «worst case»-scenario.  
 
Alle begreper og forutsetninger er forklart nærmere i den vedlagte støyrapporten. 
 
Når en leser støyrapporten er det viktig å være klar over at de forventede aktivitetsmengdene er 
oppgitt i snitt over et år. Når det for eksempel står at det for gokart er estimert 9 treningsheat a 
15 minutter per dag, må dette forstås som at det er estimert 3285 slike heat i løpet av et år 
(9x365). Dette skal fordeles på en 28 uker lang sesong, som medfører i snitt 117,3 heat i uka i 
sesongen, eller ca 20 treningsheat per dag seks dager i uka. I praksis vil det antakelig være slik at 
når en først er i gang med aktivitet vil det kanskje være 40 heat en dag, og ingen den neste. Dette 
er et eksempel på fleksibiliteten som det er tenkt at motorsportsenteret skal forvalte selv.  
 
Konklusjonen i støyrapporten er at ingen boliger vil havne i gul støysone og dermed ha behov 
for tiltak. Forutsetningen er at det utarbeides tre støyvoller på minimum 3 meters høyde på 
angitte bestemmelsesområder i plankartet. Planbestemmelsene sikrer at vollene skal oppføres. 
Dette er særskilt vurdert den nærmeste boligen i Melbyvegen 418, gnr/bnr 78/ som ligger ca 500 
meter i luftlinje fra anlegget.  
 
Det er viktig å være klar over at det vil kunne oppstå enkeltsituasjoner med høyere støybelastning 
enn den som konklusjonen viser. Konklusjonen viser at med det aktivitetsnivået som er lagt til 
grunn, vil ikke grenseverdiene overskrides for samlet belastning over et år, eller 
maksimalbelastning i mer enn 5 % av hendelsene. En nyttig sammenlikning kan være reglene for 
gul støysone fra veitrafikk over tid, som er høyere på Lden 55 dB, i motsetning til 45. I slike 
tilfeller vil ofte støyen fra vegen være mer konstant, mens ved et anlegg som her vil det naturlig 
nok være mer av og på, avhengig av når det er treninger og arrangementer.  
  



Konklusjon uten skjermingstiltak Konklusjon med skjermingstiltak (3 m voll) 

  
Bildene viser rød og gul støysone før og etter skjermingstiltak. Nærmeste bolig ligger oppe til venstre.  

 
 
Drifts- og aktivitetsplaner 
Detaljerte forhold om aktivitetene foreslås altså flyttet fra reguleringsbestemmelsene over i et 
regime med drifts- og aktivitetsplaner. Dette er omtalt i reguleringsbestemmelsenes § 10. Det er 
tenkt at driftsplanen skal revideres ved endringer i driften, og aktivitetsplanen revideres årlig.  
 
Kravene til slike planer er klart formulert. For driftsplanen skal det framgå hvordan man ivaretar 
hensynet til støv, støy, naboer og grunnvannsforekomsten i området.  
 
For aktivitetsplanen skal alle sider ved aktiviteten det neste året beskrives. Som et minimum skal 
det framgå tidsbruk fordelt på hverdager, helger og helligdager, fordeling av tid med eventuelle 
andre brukere, maks antall kjæretøy ved trening og stevner, bruk av høyttaler- og lysanlegg, 
retningslinjer for nabovarsel ved stevner og planlagte stevner.  
 
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om at drifts- og aktivitetsplan skal være godkjent av Skaun 
kommune før anlegget tas i bruk første gang.  
 
Rådmannen legger til grunn at reguleringsplanen blir å betrakte som hjemmelsgrunnlag for 
behandlingen av drifts- og aktivitetsplanene. Ved endringer i aktivitetsnivået må det utarbeides 
nye støyberegninger i tilknytning til disse behandlingene, og de må ellers være dokumentert på 
forsvarlig vis, noe som også framgår av de oppstilte minimumskravene. Den viktigste hjemmelen 
for å behandle planene vil være støygrensen etter retningslinjen, som gjøres juridisk bindende i 
selve reguleringsplanen.  
 
Rådmannen legger ellers til grunn at det vil være mulig å etablere et slikt regime innenfor 
rammen av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3 og nr 12:  

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om 
følgende forhold:  



(…) 3: grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og 
krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 
begrense forurensning.  
(…) 12: krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på 
å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre 
samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne.  

 
Det er viktig å være klar over at kommunen ved behandlingen av drifts- og aktivitetsplaner, må 
holde seg innenfor rammen av generelle forvaltningsregler og det hjemmelsgrunnlaget man har 
for å fastsette saklige vilkår eller rammebetingelser.  
 
Nye og endrede bestemmelser – andre områder 
Reguleringsplanen endres også på noen andre punkter. 
 
I bestemmelse om bygninger på område for forretning, foreslås byggehøyden økt fra inntil 2 
etasjer og maks gesimshøyde 7,5 meter, til inntil 3 etasjer og maks gesimshøyde 9 meter.  
 
Bestemmelse om at hele området skal gjerdes inn foreslås fjernet. Det er begrunnet i at dette 
hensynet vil ivaretas gjennom banegodkjenningen til Norsk Motorsportforbund. Her er det blant 
annet regler om klart definerte yttergrenser og visuell oversikt. Se utfyllende beskrivelse i 
saksdokumenter nr 3.  
 
Dagens bestemmelse § 5.14 om markering av formålsgrenser foreslås fjernet, da maskinfører kan 
få disse koordinatene digitalt under anleggsarbeidet. 
 
Dagens bestemmelse § 10.2 om å bygge vann- og avløpsløsninger etter godkjent vann- og 
avløpsplan, foreslås fjernet da den fremstår som innholdsmessig lik en annen bestemmelse som 
krever at vann- og avløpsplan skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.  
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at dette totalt sett er et bedre og mer hensiktsmessig reguleringsforslag enn 
den gjeldende planen i dag. Det fremstår ikke som nødvendig eller hensiktsmessig at 
reguleringsbestemmelsene skal være så detaljerte som de har vært fram til nå. Det bør ikke være 
slik at en må søke reguleringsendring tilknyttet forhold som er del av den løpende driften. Antall 
og typen kjøretøy, samt aktivitetsnivået fra dag til dag eller uke til uke, bør etter rådmannens 
oppfatning kunne styres av anleggseier selv. Etter det rådmannen forstår er det også en 
forutsetning for at anlegget kan etableres, at det blir gitt noe større fleksibilitet enn de 
kjøretidsbegrensningene man har i dag. Det er forståelig at et kostbart anlegg med regional 
betydning må kunne brukes i en viss utstrekning dersom det skal etableres.  
 
Dette må veies opp mot hensynet til støy. Etter rådmannens vurdering er dette grundig og 
tilstrekkelig utredet. Støyen overstiger ikke grenseverdiene i nasjonale retningslinjer for noen 
boliger, selv om anlegget åpenbart vil kunne høres og kanskje være plagsomt for noen i 
forbindelse med høy aktivitet. Så lenge grenseverdiene er overholdt for alle boliger, er det 
imidlertid rådmannens oppfatning at samfunnshensynet knyttet til idretts- og 
arrangementsverdiene ved dette anlegget bør veie tyngst.  
 
Det foreslåtte opplegget med drifts- og aktivitetsplaner som skal godkjennes av kommunen 
sikrer også en oppfølging av støyforholdene i driftsfasen. Rådmannen vurderer dette regimet 
som tilfredsstillende.   
 



Rådmannen har heller ingen innvendinger til de andre bestemmelsene som foreslås endret. Det 
vurderes som akseptabelt at bygninger på forretningsområdet kan oppføres inntil 3 etasjer og 9 
meter gesimshøyde. Plasseringen midt på et såpass stort anlegg gjør at denne størrelsen kan 
aksepteres.  
 
 
Andre forhold 
Rådmannen har ikke vurdert andre forhold i denne omgangen, det vil si forhold som ikke endres 
fra den gamle planen. Dette er forhold som allerede er godkjent og forblir uendret. Eksempler på 
dette er: 

 strenge regler knyttet til avløpshåndtering, ettersom det ligger en grunnvannsforekomst 
under det planlagte anlegget.  

 Bestemmelser knyttet til elva Mora, friluftsliv og pilegrimsleden 
 
Rådmannen vurderer at de endringene som gjennomføres er tilfredsstillende utredet og at saken 
er tilstrekkelig opplyst. Rådmannen vurderer at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom tidligere og herværende planprosess.  
 
Uttalelser 
Prosessen med endring av reguleringsplan følger den fulle saksgangen for behandling av 
reguleringsplaner. Det ble holdt oppstartsmøte 12.09.16 og myndigheter og naboer ble senere 
varslet.  
 
Det kom inn uttalelser fra Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag, se saksdokumenter nr 5-7. De førstnevnte hadde ingen merknader foreløpig. 
Fylkesmannen hadde flere merknader knyttet til reguleringen av støy og dette går på de punktene 
som er redegjort for her. Rådmannen vurderer at dette er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at planen legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Anlegget er ikke vurdert å ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen når det 
gjelder kommunalteknikk eller øvrig infrastruktur.  
 
Følgende opplysninger er innhentet fra enhet for kultur, fritid og frivillighet, som ivaretar 
kommunens rolle på idrettsområdet i denne saken: 
 

Skaun kommune er sammen med Trondheim og Orkdal kommune i dialog med Skaun 
motorsenter om realisering av Skaun motorsenter som et interkommunalt idrettsanlegg. 
Anlegget er avhengig av at alle tre involverte kommuner blir med i en interkommunal 
avtale for at anlegget skal kunne bygges. Uten en interkommunal avtale er det vanskelig å 
se for seg en realisering av Skaun motorsenter.  
  
Det vil bli lagt fram sak om en interkommunal avtale i løpet av 2018. Den kommunale 
andelen i vil være på minimum 5 % av brutto anleggskostnad for hver kommune. 
Anlegget har en samlet kostnad på opp mot kr 40 000 000,-.  

 
 
 
 


