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Plan- og miljø 
Realisering av byggeområder Børsa vest 
Den 04.10.2021 kalla Skaun kommune inn til grunneigarmøte for å lufte planar kring utbygging av 
Børsa vest etter at kommunestyret i vår stemte for å skrinleggje KIF. På dette møtet kom det fram 
ulike interesser og synspunkt. Nokre av grunneigarane har eit sterkt ønskje om å byggje ut, 
medan andre ser jordvern som så viktig at heile arealplanen må takast opp til ny vurdering.

Som det her vil gå fram, høyrer underteikna til siste gruppe.


Jordvern 

Norge er eit land med særs lite dyrka eller dyrkbar jord, - omlag 3% av arealet. Likevel  ser vi at 
det stadig har vorte og blir tatt dyrkamark til infrastruktur og utbygging av  både industri- og 
boligområde. Det seier seg sjølv at så lenge utbyggjar har mykje dei skal ha sagt, vil den jorda 
som er billigast og enklest å byggje ut, vere den som er å foretrekke. 

For Skaun sin del var det i år 2000  32751 dekar dyrkajord i drift i følgje kommuneprofilen.no. I 
2017 var dette redusert til 29040 dekar, altså ein betydeleg reduksjon. Her er det verdt å merke 
seg at nasjonale krav  ikkje tillet meir reduksjon av dyrkajord enn 3000dekar  pr. år på landsbasis!

(Oppdatert jordvernstrategi frå Regjeringa 2021-2025).Det er også verdt å nemne at Trondheim 
kommune har tatt opp sin arealplan til ny vurdering og vil tilbakeføre bustadområde til LNF.


Når gjeldande plan vart vedteken, var planane utforma etter traséen til nye E 39. Arealet sør for E- 
39 vart øyremerka LNF, medan arealet nærast sjøen vart tenkt til ulike utbyggingsformål.

No er det snart gått 20 år sidan ny veg kom og mykje har endra seg i samfunnet.


Dei siste 1,5 åra har vi levd med ein pandemi. Vi veit at dette har reist spørsmål om Norge må 
tenkje meir sjølvberging. Dette har vore ein pandemi som trass alt ikkje har vore av dei mest 
smittsame, men likevel påvirka livet vårt i stor grad. Underteikna har sjølv jobba med beredskap 
mot utbrot av smittsame sjukdomar hos dyr.  Ein annan gong kan vi få ein pandemi som er mykje 
meir smittsam og som gjer at grenser må stengjast både for persontrafikk og varetransport.


Verda har også erfart at politiske situasjonar (Trump/ Kina m.fl.)kan gjere at vi ikkje kan ta for gitt 
at import av nødvendige matvarer vil kunne gå upåvirka, slik vi er vane med. Dagen etter møtet 
(05.10.2021) var hovedoppslag i media at matvarepriser globalt hadde auka med over 30% det 
siste året. Agri Analyse seier at dei ser konturane av ei matkrise.

Trøndelag er eit av dei sikraste matproduksjonsområda i Norge. Dette må vi ta vare på.


Klima 
Klimakrisa merker vi meir og meir på kroppen dei fleste av oss, - på godt og vondt. Véret blir meir 
ekstremt, lengre tørkeperioder, men også våtare med meir ekstreme nedbørsmengder. Dette 
medfører at alle tiltak som skal gjerast må ta høgde for mykje meir vatn som skal kunne førast 
vekk på ein trygg måte på kort tid. Vi tviler på at slike meirkostnader har vore med i tidlegare 
reknestykke.


Kvikkleire 
I fjor gjekk eit kjempestort kvikkleireras i Gjerdrum kommune, noko som var ein vekkar for mange. 
Alle kommunar med kvikkleire, slik Skaun kommune er, må ta ansvar i mykje større grad enn det 
har vore gjort. Vi veit det har gått mange kvikkleireras i kommunen opp gjennom hundreåra, ikkje 
minst i Børsa, og det kan skje igjen. Det vil seie at alle tiltak som skal gjerast må ta høgde for 
dette, både når det gjeld forundersøkingar og tiltak ved ei eventuell utbygging. Vi tviler på at dette 
fullt ut har vore med i tidlegare utrekningar over kostnader for klarering av nye utbyggingsfelt.


Utbyggingsområde 
Vi forstår at det er ønskjeleg med ei jamn tilflytting og vekst i kommunen, men vi er også opptatt 
av at dette kan gjerast utan å byggje ned noko av den beste dyrkamarka vi har her. Enno er det 
mange små sentrumsnære område og lommer som ikkje er utbygde; Kommunen eig sjølv eit 
ubebygd område i Kjerringdalen der det kunne ha vore bygd leiligheter i form av terrassehus i ei 
bratt skråning, elvamælen mellom ny og gammel E-39 og elva ligg inneklemt og er vel ikkje så lett 
drivbart lenger, Håggån (området langs Håggåvegen) er også eit relativt lite område som kanskje 
kan utvidast oppover mot Fossan der berget går opp i dagen og difor ikkje er eigna til anna enn 
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eventuelt beite (men husdyr er det knapt i Børsa lengre), avfallsdeponiet som ligg midt i Børsa 
sentrum må kunne flyttast til eit område som ikkje er attraktivt som boligområde, kommunen eig 
fleire eldreboligar på Lensmannsekra som ikkje er bevaringsverdige, men som med fordel kunne 
ha vore erstatta med små og tettare boligkompleks av betre kvalitet for eldre som ønskjer å bo 
veldig sentrumsnært osv. Alt i alt er det mykje som kan byggjast ut i sentrum utan at ein treng 
byggje ut den beste og mest veldrivne dyrkamarka.


Vidare ligg det eit flott område langs gamle E-39 frå Eliløkken/ Elistranda og utover mot Lunda der 
det i dag er nokre få boligar og ein del hytter. Berre det at området har vore attraktivt som 
hytteområde, skulle tilseie at det er eit fint område å bu i. Her er det krattskog som er lite verdfull. 
Her kan ein få til nytt boligområde med særs kort veg til offentleg kommunikasjon som buss langs 
gamle E-39. Dessutan er det kort veg til f.eks rensestasjon for avløpsvatn/kloakk.


I området ovanfor Fredly Folkehøgskule ligg eit stort beiteområde brakk. Her er det mogleg å få til 
fantastiske utsiktstomter. Med tilkomst frå Fredly-området vil ein også her kunne få til vidare 
tilkomst ned på den gamle E-39.


Alt i alt, mange områder kan byggjast ut utan å øydeleggje den beste dyrkajorda.  Grunneigarane 
er også stort sett dei same som sterkast ønskjer å byggje ut jorda si og kan difor likevel få 
tilfredsstilt ønskje om utbygging.


Trafikale utfordringar 
Då nye skular vart bygde slik dei no ligg, særs nær kvarandre, var det ein føresetnad at 
Rossmovegen skulle leggjast om, slik at ein Fylkesveg ikkje går tett inntil skulane med dei farar 
det inneber.  Trafikk-teljingar under koronatida (vår 2021 med mykje heimekontor), syner ei 
trafikkmengde på langt over 2000 bilar i døgeret. Når ein ser planar om utbygging av meir enn 
1000 bueiningar til i området rundt Rossmovegen, må ein undra seg på korleis ein tenkjer seg 
dette vil fungere. Å bu langs ein kjempetraffikert veg er vel ikkje det folk ønskjer seg. Det kan 
heller ikkje vere ønskjeleg å sluse ei mengd bilar forbi korkje skular eller barnehage, men heller 
finne ei løysing der bilar kan kome seg ned til sentrum for å nå tak i E-39 på kortaste vis. Nye 
tankar om korleis Rossmovegen kan gå som vart skissert på møtet, høyrest positive ut i slik 
samanheng, men når det gjeld gangvegar frå boligområda slik det er i dag, må ein sjå korleis 
«barnetrakk» allereide går og ta det som førande. Ungane vil alltid prøve å finne raskaste veg til 
skule og idrettsarena.


Kulturlandskapet og Børsa sentrum 
Vi håper at utviklinga av sentrum også tar høgde for at bygda skal sjå fin ut. Eg trur eg har mange 
meiningsfeller om eg seier eg ønskjer at den ikkje må få same preget med ei mengd «fuglebur»-
liknande boligar tett i tett slik vi ser det i Buvika.


For å oppsummere 
Arealplanen må opp til ny vurdering. Den beste jorda vest for E-39 må tilbakeførasts som LNF.

Bygg ut lommer og små sentrumsnære areal på ein god og effektiv måte. Gi bygda eit særpreg, 
bruk fargepaletter som høyrer til dei trønderske firkanttuna og ta vare på dei store 
samanhengande kornåkrane.

Legg ut område med krattskog langs gamle E-39 og område ovanfor Fredly til tomte-/
utbyggingsområde.

Lag ein infrastruktur i sentrum ved å flytte Rossmovegen vekk frå skular og barnehage og pass på 
at ein framleis har grøne korridorar for både folk og dyr frå skog og mark til sjø.


Ellers vil vi honorere Skaun kommune for at dei kallar inn grunneigarane i området slik at alle får 
høve til å kome fram med meiningane sine. I den samanheng håper vi også at viktig informasjon 
som går ut blir gjort enkelt tilgjengeleg for alle (sendt ut på e-post).


Med helsing

Gunnlaug Ribe/ Tor Inge Tennfjord

Gullhaugen 142/1


