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Høring av forslag til reguleringsplan for Naustgjerdet 174/4 i Skaun kommune.
Høringsfrist 02.05.2017

Dette området ligger lett synlig til i et av kommunens viktigste kulturlandskap: mellom kirka
og den historiske bebyggelsen på Børsøra. I kommuneplanen ble det akseptert noe
bebyggelse i dette området ut fra målsettinger om fortetting i nærheten av sentra og
kollektivtilbud , men foruts a tt at det ble tatt hensyn til bel iggenhet i kulturlandskapet.

B estemmelsene til kommuneplanens arealdel s ier om dette området : «§9.1.2: Ny
bebyggelse skal i utbyggingsmønster, dimensjoner, materialbruk, og fargesetting ta hensyn
til strøks - og bygningskar akteren på Børsøra».

Selv om kirka ikke er direkte nevnt i bestemmelsen, er det naturlig også å ta hensyn til
denne.

Planbeskrivelsens pkt 3.6 tar opp forholdet til estetikk. Av hensyn til omgivelsene er det satt
en maksimal høyde på to etasjer. Dette e r positivt. Det bør også kunne åpnes for at
bebyggelsen « gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk».

Det viktigste her er fjernvirkningen av den nye bebyggelsen og hvordan den føyer seg inn i et
st ørre landskap hvor Børsøra o g kirka inngår. Ut fra planen og illustrasjonene virker dette lite
ivaretatt. Bebyggelsen bør tilpasse seg det eksisterende i den «store målestokken», det vil si
bygningsform og – størrelse, også takform. N år det gjelder fasadeutforming, detaljering osv.
vi l en kunne stå friere.

Hvis man skal «gjenspeile tiden man bygger i» mener vi at det slik bør legges opp til en
arkitektur som både har sin egenart samtidig som den kan gå inn i omgivelsene på en positiv
måte. I dette tilfelle bør man gjøre kontrastene i detaljene og tilpasse i den store
målestokken, ikke omvendt.

For å oppfylle de omforente forutsetninge ne i kommuneplanen, bør området derfor bebygges
med variert småskala boligbebyggelse med saltak. Den tenkte lavblokka bør etter vår
vurdering erstattes av småhusbebyggelse. Så får man heller stå noe friere når det gjelder
fasadeutforming og variasjon i materialbruk.

Fylkeskommunen vil peke på at kommunen har et eget kulturminneansvar, og dette er et av
de viktigste kulturlan d skapsområdene i ko mmunen. I den sammenheng vises det også til § 1
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i plan - og bygningsloven, behov for en estetisk utfor m ing av omgivelsene og § 3 - 1 b) og e)
som ta r opp kvalitete r i landskap og god forming av bygde omgivelser.

Vi vil også minne om plan og byg n ingslovens § 74.2:
« Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik
at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv
og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i
samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser »

Området regnes som avklart når det gjelder automatisk fredede kulturminner (arkeologi). Vi
minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom
en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne),
må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.

Arealet avviker noe fra byggeområdet avsatt i kommuneplanen. Kommunen bør være
oppmerk som på dette ved behandlingen av planen.

Når det gjelder trafikkforhold, viser vi til uttalelse av 07.04.2017 fra Statens vegvesen på
vegne av Sør - Trøndelag fylkeskommune.

Oppsummering:
Vi mener at det framlagte planforslaget innebærer en bebyggelse som ikke er i tråd med
kommuneplanens bestemmelser om å vise hensyn ved bygging i det te særpregede
kulturlandskapet.

Ut fra hensyn til kulturlandskap og estetikk vil vi tilrå at den nye bebyggelsen får en bedre
tilpassing til omgivelsene i «den store målesto kken». Dette tilsier variert småskala
boligbebyggelse med saltak. Så får man heller stå friere i «den lille målestokken» med
fasadeutforming, variasjon i materialbruk osv. Slik kan en unngå å kopiere eldre bebyggelse
samtidig som man tar opp noen viktige k valiteter i den eldre bebyggelsen. Det vil også på en
god måte gjenspeile vår tids omsorg for historien på , samtidig som det bringer noe nytt.

Vi gir dett e innspillet som et klart og tydelig faglig råd og ikke som vilkår for egengodkjenning.
Dette i tilli t til at kommunen som plan - og bygningsmyndighet ønsker å ivareta målene i både
plan - og bygningsloven og sin egen kommuneplan, jevnfør beskrivelsen over.

Med hilsen

Vegard Hagerup
Seniorrådgiver
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