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Fylkesmannens uttalelse til høring - reguleringsplan for Naustgjerdet - 
Skaun 174/4 
 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
merknader til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk og bygdeutvikling og Miljøvern 
Som nevnt i forhåndsuttalelsen er det viktig at det legges opp til en god 
arealutnyttelse for et så sentralt utbyggingsområde. Dette vil bidra til å spare 
omkringliggende landbruks- og naturområder i et langsiktig perspektiv. Som 
utgangspunkt forutsatte vi at kommuneplanens føringer for tetthet ble 
videreført, og ba om en konkret begrunnelse for eventuelle avvik ut fra de 
kulturhistoriske omgivelsene. Vi ba også om at det gjøres rede for hvor høy 
tetthet det er mulig å få til uten at det går på bekostning av de omkringliggende 
verdiene, samt at minimumskrav til antall boenheter sikres i planen.  
 
Det fremgår av både planbeskrivelse og saksframlegg at det er søkt løsninger for 
høy arealutnyttelse som samtidig tar hensyn til de omkringliggende verdiene. 
Dette er vurdert ut fra nærheten til både Børsa kirke og den bevaringsverdige 
bebyggelsen på Børsøra.  
 
Det fremgår av planbeskrivelsen at det legges opp til fem eneboliger, en 
tomannsbolig og et leilighetsbygg med åtte boenheter. Totalt 15 boenheter. 
Reguleringsbestemmelsene angir imidlertid minimum 12 boenheter. 
 
Boligtettheten er beregnet både ut fra areal regulert til bolig (2,9 daa) og 
planområdets brutto areal (5 daa). Med 15 boenheter tilsvarer dette hhv. 5 
b/daa og 3 b/daa. Rådmannen mener at kommuneplankravet på 4 b/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. På generelt grunnlag vil Fylkesmannen bemerke at 
utgangspunktet for vår beregning av planområdets brutto areal og 
reguleringsbestemmelsenes krav til minimum er antall boenheter. I denne saken 
vil det tilsvare 2,4 b/daa. I enkelte tilfeller der planområdet omfatter f.eks. 
overordnet grønnstruktur, kulturminneområder og lignende mener vi at det kan 
være aktuelt å unnta slike areal fra beregningsgrunnlaget. Arealer til nødvendig 
infrastruktur og grøntareal innenfor planområdet skal ikke unntas fra 
beregningsgrunnlaget.  
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Vi ser likevel at det vil være behov for å hensynta omkringliggende kultur-
historiske verdier, og finner at skissert utbygging kan være akseptabel løsning i 
dette tilfellet. Samtidig mener vi at det er viktig at planens intensjon faktisk blir 
realisert. Dette er særlig viktig ettersom forslaget i utgangspunktet innebærer et 
avvik fra tetthetskravene i kommuneplanen. En tilfredsstillende utnyttelsesgrad 
er viktig for å imøtekomme nasjonale jordvernføringer og føringer om tetthet i 
tettstedsområder og rundt kollektivårer, som omtalt i Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP). 
 
Ut fra at dette mener Fylkesmannen at planen må endres i tråd med 
utnyttelsesgraden som er beskrevet i planbeskrivelsen, slik at det stilles krav om 
minimum 15 boenheter.  
 
Landbruk og bygdeutvikling 
I forhåndsuttalelsen ba vi om at nærføring til tilgrensende tun ble vurdert, 
herunder eventuelle driftsulemper. I saksframlegget fremgår det at eieren av 
gården også er eier av planlagt boligområde, og at avgrensningen er trukket i 
samråd med han. Det er en viss avstand til tunet som sikrer adkomst til 
dyrkajorda bakenfor. Denne adkomsten er viktig så lenge dyrkajorda drives, 
men dette er jord som er omdisponert i kommuneplanen til gravlund, bolig og 
grønnstruktur. Ut over dette har ikke kommunen funnet noen tungtveiende 
landbruksinteresser. Vi merker oss kommunens vurderinger, og har ingen 
avgjørende innvendinger til denne.  
 
Fylkesmannen minner om kommunens ansvar for å rapportere omdisponering av 
dyrka jord i KOSTRA etter vedtak av reguleringsplan.  
 
Barn og unge 
Ingen merknad. 
 
Sosial og helse 
Ingen merknad. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad. 
 
Universell utforming  
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å 
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med 
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.  
 
Fylkesmannens konklusjon   
Fylkesmannen fremmer følgende vilkår for egengodkjenning til 
reguleringsplanen: 

1. Med bakgrunn i jordlova § 9, nasjonal jordvernpolitikk og Statlig 
planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
må planen endres i tråd med utnyttelsesgraden som er beskrevet i 
planbeskrivelsen, slik at det blir krav om minimum 15 boenheter. 
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Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til 
planen dersom vilkårene ikke imøtekommes. Vi oppfordrer kommunen til å ta 
kontakt for en videre dialog om hvordan vilkårene best kan imøtekommes. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Brit Skjelbred Tor Sæther  
fylkesmann seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kontaktpersoner: Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73 

Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14  
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48 
Sosial og helse: Jorunn Lervik, tlf. 73 19 93 09 
Samfunnssikkerhet: Aleksander S. Pedersen, tlf. 73 19 91 71 
Reindrift: Helge Hansen, tlf. 73 19 93 90 
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune  

     v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46 
 
 


