
IDÉHUS TRONDHEIM AS 
Vegamot 8B 
7049 TRONDHEIM        Buvika 22/3-2020 
 
Naboer og gjenboere 
Havenget 
7350 BUVIKA 
 
 
Viser til nabovarsel vedrørende Havengvegen 4, 7350 Buvika, Gnr: 4 Bnr: 57 i Skaun 
kommune. 
 
Vi som naboer og gjenboere har gått gjennom varselet og vil med dette komme med 
vesentlige innsigelser til dette prosjektet. 
 
1. Det første vi reagerer på er eierskap. I første nabovarsel datert 16/7-2019 står Steinar 

Ekren oppført som eier av eiendommen. Det er lagt vekt på at Ekren driver som personlig 
trener og vi siterer: «Det skal være et lokale for et foretak med personlig trener som har 
fokus på opptrening... Treningsrommet har egen inngang i sokkel. Det er prosjektert 
egen parkeringsplass for dette formålet...» 
 
I nytt varsel datert 13/3-2020 er det Kari Marit Nilsen Berg som står oppført som eier. I 
følge grunnboksinformasjon fra Statens kartverk er dette riktig. Det som er spesielt her 
er at Kari Marit Nilsen Berg døde for noen år tilbake. Likevel står hun oppført som eier i 
nabovarslet. Ved henvendelse til Idéhus får vi så beskjed om at eier er Steinar Ekren. 
Ekren er ikke nevnt i det nye nabovarslet. Det er heller ikke nevnt noe om foretaket som 
skal holde til i sokkelen. Likevel er det foreslåtte tiltaket ikke forandret siden første 
nabovarsel. Vi har derfor grunn til å tro at planer om å drive virksomhet i sokkelen heller 
ikke er endret. 
 

2. Ref. §6 i reguleringsplanen.  
I nabovarsel av 2019 opererer Idéhus med en gesimshøyde på 8 meter. I siste nabovarsel 
står det 6,3 meter uten at tiltaket er endret. Det står videre at tiltaket har 
takkonstruksjon «tilnærmet lik» saltak og at gesimshøyden dermed må beregnes ut fra 
der det er lavest. Om dette skulle praktiseres vil det åpne opp for en ubegrenset 
takhøyde ettersom det kun skal tas hensyn til den laveste gesimsen. 
 
En økning i gesimshøyde fra 3,5 til 8/6,3 meter er ikke uvesentlig. Det vil påvirke 
naboer/gjenboere vesentlig. Vi fraråder at denne dispensasjonen blir gitt. 
 
Vi viser også til kommuneplanens arealdel 2014 – 2040 som er vedtatt i Skaun kommune, 
både kart og bestemmelser. Siste revisjon av bestemmelsene er datert 26.04.2018. 
 
I bestemmelsenes §8.1 Bebyggelsens utforming står det følgende: «Ved oppføring av ny 
bebyggelse og endring av eksisterende, skal det tas hensyn til strøkets karakter når det 
gjelder, dimensjon, volum, form, utvendig materialbruk og farge i tråd med prinsippene i 
plan og bygningsloven §29-2.» 
 
Det planlagte tiltaket bryter med kommunens vedtatte bestemmelser. 
 
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 



3. Ref. §7 i reguleringsplanen. Det er ingen hus i nærheten som ikke har saltak eller 
valmtak. Ingen hus i feltet har pulttak som dette tiltaket. Å hevde at tiltaket har en 
takkonstruksjon som er «tilnærmet lik» saltak er i beste fall misvisende og et forsøk på å 
omgå regelverket. Viser igjen til kommuneplanens §8.1 som nevnt i punkt 2. 
 
Det planlagte tiltaket bryter med kommunens vedtatte bestemmelser. 
 
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 

4. I henhold til nabovarsel av 2019 legges det opp til at det skal drives næringsvirksomhet i 
sokkelen. Med referanse til punkt 1 over opprettholder vi derfor våre innsigelser.  
Skaun kommune har tidligere uttalt at næringsvirksomhet skal fokuseres i området rundt 
butikkene i Buvika. Viser til kommuneplanens arealdel 2014 – 2040 som er vedtatt i 
Skaun kommune, både kart og bestemmelser. Siste revisjon av bestemmelsene er datert 
26.04.2018. 
 
I kartet er det tydelig markert hva de forskjellige arealene er, både nåværende og 
planlagte. Havenget er tydelig markert for boligbebyggelse. 
 
I bestemmelsenes §8.2.2 Formål står det følgende: «Bygging for andre formål enn de 
formål som er fastsatt i planen forutsetter dispensasjon. Dispensasjon kan normalt ikke 
påregnes. Kommunen kan, etter at berørte parter har fått uttalt seg, godkjenne at deler 
av boligbebyggelsen i områder regulert til boligformål tas i bruk til mindre 
næringsvirksomhet dersom dette ikke forringer boligområdets kvaliteter trafikalt, visuelt 
og miljømessig» 
 
Det planlagte tiltaket bryter med kommunens vedtatte bestemmelser. 
 
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 

5. I henhold til nabovarsel av 2019 legges det opp til at det skal drives næringsvirksomhet i 
sokkelen. Med referanse til punkt 1 over opprettholder vi derfor våre innsigelser. 
Det er lagt opp til en (1) parkeringsplass på eiendommen utenom garasjen. Dvs om det 
kommer to kunder eller flere samtidig til trening vil det medføre trafikale utfordringer 
(ref. kommuneplanens bestemmelser §8.2.2). 
Trafikken er særdeles uoversiktlig både pga. at eiendommen ligger i et X-kryss og at det 
på motsatt side av veien i forhold til avkjørsel fra Havengvegen 4 både er en avkjørsel og 
utkjøring for en vei med flere eiendommer. Avkjørsel ligger også i en innersving, i en 
bakke, og det tåles derfor ikke at det står biler parkert i veien. Vi har erfart dette også 
ved tidligere anledninger, og da spesielt på vinteren. Veien opp kan bli svært glatt på 
vinteren og det skjer ofte at biler ikke kommer opp uten å ta litt fart. Står det biler i 
veikanten blir sikten vesentlig dårligere og veien smalere.  
Utfordringene vil forekomme om det blir lagt opp til gruppetreninger (mer enn en 
kunde) eller ved to etterfølgende kunder der det blir litt overlapp. Vi har ingen garantier 
for at det kun står en bil parkert.  
Veien er relativt mye trafikkert i forbindelse med kjøring til/fra Oterhaugen barnehage 
og benyttes ikke bare til kjøring til og fra eiendommene. Det er også mange som 
benytter denne veien når de skal fra Fv. 800 opp til Ilhaugen i Buvika. 
  
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 



6. Tiltaket vil medføre vesentlig reduserte solforhold til eiendommene pga. høyden. Det er i 
utgangspunktet dårlige solforhold på Havenget pga. Mannsfjellet så vi ønsker ikke høye 
hus som gjør at vi får enda mindre sol. Dette gjelder spesielt vår og høst når solen ikke 
står så høyt, og vi trenger solen mest. 
 
Dette gjelder: Havengvegen 1, Hammervegen 14 
 

7. Tiltaket vil pga. høyden medføre at tomten vil ligge i skygge og få vesentlig mindre sol 
enn tidligere. 
 
Dette gjelder: Hammervegen 14 
 

8. I nabovarslet legges det vekt på at utsyn ikke er et problem ettersom de store vinduene 
er rettet mot den flotte utsikten. Tiltaket vil imidlertid pga. høyde og omfang medføre at 
flere hus mister nettopp denne utsikten til fjorden. Dette er en vesentlig ulempe pga. at 
eiendommene føles mer innestengt enn tidligere. 
 
Dette gjelder: Havengvegen 6, Hammervegen 12, Havengvegen 19 
 

9. Siste nabovarsel sier at utsyn, ifølge kartet, ikke vil bli til sjenanse for andres 
uteoppholdsareal. Dette er direkte feil.  
Tiltaket vil medføre store utfordringer med innsyn mot naboer, først og fremst 
uteområder. Pga. høyden og utformingen med balkonger og store vindusflater i tillegg til 
at det er trukket frem, vil det bli nærmest umulig å kunne skjerme seg mot innsyn.  
 
Dette gjelder: Havengvegen 1, Hammervegen 14 
 

10. Punktene 6-9 vil i tillegg føre til en vesentlig verdiforringelse på boligene det gjelder. 
 

11. I søknaden står det under begrunnelse følgende: «Omsøkte bolig kan på mange måter 
sies å være litt kontroversiell sammenlignet med nærliggende arkitektur. Boligen er 
vesentlig høyere enn eksisterende bebyggelse samtidig som boligen har et mer moderne 
preg som ikke reflekteres i område» 
 
Viser til kommuneplanens arealdel 2014 – 2040 som er vedtatt i Skaun kommune, både 
kart og bestemmelser. Siste revisjon av bestemmelsene er datert 26.04.2018. 
 
I bestemmelsenes §8.1 Bebyggelsens utforming står det følgende: «Ved oppføring av ny 
bebyggelse og endring av eksisterende, skal det tas hensyn til strøkets karakter når det 
gjelder, dimensjon, volum, form, utvendig materialbruk og farge i tråd med prinsippene i 
plan og bygningsloven §29-2.» 
 
Det planlagte tiltaket bryter med kommunens vedtatte bestemmelser. 
 
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 

12. Det står videre: «Planlagte bolig er en arkitekttegnet bolig med et dristig preg hvor man 
forsøker å bryte opp den etablerte stilen i strøket og er ment til å være en inspirasjon til 
videreutvikling av estetikken i området. Istedenfor at boligen skal være nøktern og 
beskjeden ønsker vi heller å designe en bolig med besluttsomhet og modighet til å 
utfordre det vedtatte».  
At dette er en hustype som er vanlig å oppføre i dag stemmer jo, i nye boligfelt som er 



under oppføring. Det vi snakker om her, er oppføring av denne type bolig i et veletablert 
felt fra 70-tallet der det er ingen lignende hus i nærheten. Et hus med denne 
utformingen vil kun føre til ulemper for resten av eiendommene. 
 
Viser til kommuneplanens arealdel 2014 – 2040 som er vedtatt i Skaun kommune, både 
kart og bestemmelser. Siste revisjon av bestemmelsene er datert 26.04.2018. 
 
I bestemmelsenes §8.1 Bebyggelsens utforming står det følgende: «Ved oppføring av ny 
bebyggelse og endring av eksisterende, skal det tas hensyn til strøkets karakter når det 
gjelder, dimensjon, volum, form, utvendig materialbruk og farge i tråd med prinsippene i 
plan og bygningsloven §29-2.» 
 
Det planlagte tiltaket bryter med kommunens vedtatte bestemmelser.  
 
Dette gjelder: Alle undertegnede 
 

13. I nabovarsel står det at tomten «uheldigvis» ligger imot et kryss og får store deler av 
tomten beslaglagt av byggegrensen. Dette er vel bare en realitet og ingenting som har 
blitt oppdaget nylig. Vi forstår at det medfører utfordringer, men disse bør kunne løses 
på en mye bedre måte istedenfor at det skal gå utover hele nabolaget. 
 

14. Idéhus oppsummerer følgende: «Etter en samlet vurdering mener vi at hensynene bak 
bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene er større enn ulempene». 
Dette er en oppfatning vi absolutt ikke deler og tar sterk avstand fra. Det er flere av 
bestemmelsene som blir helt tilsidesatt, både reguleringsplan fra 1972 og 
kommuneplanens arealdel 2014 – 2040. 

 
Vi har ingen problemer med at huseier ønsker å gjøre om en bolig fra 70-tallet til å bli mer 
funksjonell og bedre tilpasset dagens standard, men vi ønsker ikke et «signalbygg» av denne 
typen på Havenget. Om denne søknaden går igjennom vil det dessuten sette presedens for 
andre tiltak senere, og det er absolutt ikke ønskelig og bryter dessuten med gjeldende 
planer. Vi minner om at Kommuneplanens arealdel ble gitt rettsvirkning 10.09.2015. 
 
Dette brevet er også sendt til Skaun kommune ved byggesakskontoret. 
Vi forventer å bli holdt oppdatert på videre saksgang som gjelder dette tiltaket. 
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Bjørn Tore Valvåg 
Eli Saksgård 
Hammervegen 14 
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Jannike Walderhaug 
Havengvegen 1 
 

Svein Terje Båtvik 
Inger Marie Hansen Båtvik 
Havengvegen 6 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Cathrine Sørli 
Hammervegen 12 

Henrik Fjørtoft 
Tonje Fossum 
Havengvegen 19 



 


