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1. Innledning 

Dette notatet bygger på et notat utarbeidet av Multiconsult helt tilbake til 1. oktober 2006, sendt 
Skaun kommune som innspill til den gangs revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslaget ble 
revidert og sendt på nytt 27. oktober 2014 til ny revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslaget 
går nå som ved tidligere søknader, ut på å omdisponere deler av gården Herstad nordre (gnr. 140, 
bnr.1) til boligtomter. Planskissa er ment som innspill i prosessen i forbindelse med kommende 
revidering av kommuneplanens arealdel 2023, delplan Børsa. Siden forrige innspill fra oss har vi fått 
byggetillatelse til ny tomannsbolig på gården. Vi ønsker å bygge nytt og dermed bidra til å 
revitalisere gården. Vi ønsker å tilrettelegge for et trivelig boligområde for store og små. For å 
kunne realisere dette ber vi kommunen vurdere om større arealer av eiendommen kan bli 
omdisponert til boligtomter. 
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2. Planskissa 

Planskissa viser hvordan boligfelter kan plasseres på gården Herstad nordre. I eksisterende arealplan er 
det planlagt boligbebyggelse helt inn til gårdseiendommen fra øst. De foreslåtte nye boligfeltene ligger vest 
og nord for tunet på gården – hvor det ble skilt ut to tomter som ble bebygd i 1987, nå med adressene 
Rossmovegen 206 og 208. Disse to tomtene har egen adkomst fra Fv 6638, Rossmovegen, se Figur 1. 

De nye boligfeltene B, C, D og E kan få adkomst fra privat veg som er bygget over gårdens grunn. Denne 
vegen er bygget som adkomstveg til nabogården Herstad søndre (140/2, Rossmovegen 210-212)  i 
tillegg til å tjene som driftsveg for Herstad nordre (140/1, Rossmovegen 178). Det er også mulig at nye 
tomter i område A kan knyttes på adkomsten til de to eksisterende boligene i området. 

Planarealet ligger høyt og fritt med god solgang og panoramautsikt mot fjorden, Byneset og Leinstrand. 
Tomtearealet grenser i vest mot sammenhengende skog- og utmarksområder. 

Ifølge opplysninger fra Skaun kommune ligger det kommunal vannledning langs Rossmovegen. Privat 
kloakkledning er ført fram fra kommunalt kloakknett i Fredly-området og opp gården og til eneboliger i 
blant annet Rossmovegen 179 og 180, samt 206 og 208. 

Ved avgrensning av nye boligfelt har vi tatt hensyn til landskap og vegetasjon. Vest og sør for felt C er 
det viktig at en skogkledd kolle "Toillskogen" og et åpent (dyrket) dalsenkning forblir ubebygget og 
sikres som fellesareal for framtidige beboere i området. Vi søker i størst mulig grad å bevare 
landskapets særpreg ved utlegging av tomter, men vi vil ta hensyn til krav til arealutnyttelse. Av 
landskapshensyn bør det ikke bygges hus i den bratte lia mellom Rossmovegen og de foreslåtte 
boligfeltene (A, B og D). 

3. Boligfelter og etappevis utbygging 

Planskissa viser i alt 5 boligfelter. Det er ikke foretatt detaljvurdering av utnyttelsen av de enkelte 
tomtefeltene. Området ligger vel til rette for eneboliger. Vi ser for følgende størrelse på boligfeltene (se 
vedlegg): 

A. 9,4 da 

B. 11,3 da 

C. 10,0 da 

D. 5,0 da 

E. 20 da 

Totalt anslagvis 55,7 da. 

Vi mener imidlertid at felt E kan utvides vestover og sørover etter ønske eller behov. 
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4. Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelse 2014 

Med utgangspunkt i det forrige Planprogrammets høringsdokument – datert 16.august 2014, «DEL I – 
FØRSTE GANGS UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING» samt «DEL II – ANDRE GANGS 
UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING» - vil vi peke på følgende forhold som vi mener å 
imøtekomme med vedlagte planskisse: 

DEL I -Første gangs utleggelse til offentlig ettersyn og høring – 

Pkt 4 Grunnlag, mål og prinsipper 

 Arealplanen skal tilrettelegge for alle typer boliger.  

 Vår kommentar: Eiendommen Herstad Nordre ligger utenfor det som er definert som Børsa 
sentrumsområde. Planarealet ligger høyt og fritt med panoramautsikt mot fjorden, Byneset 
og Leinstrand. Området har fine solforhold. Dette er et av Børsas beste områder for 
etablering av eneboliger. 

 Jordvern og kontinentalprinsippet. For å spare dyrket mark på lengre sikt og få 
sammenhengende og kompakte tettsteder tas om nødvendig dyrket mark inntil tidligere 
bebygde arealer i bruk for utbygging i stedet for spredt utbygging på mer eller mindre dyrket 
areal. Det er et statlig mål om at nedbygging av den beste landbruksjorda skal reduseres. I 
Skaun er det så langt gitt føringer for at det ikke skal være bygging sør for ny E 39 i Børsa og 
Buvika. 

 Vår kommentar: Gården Herstad ligger nord for E 39. Arealet kan ikke sies å være en del av 
”den beste landbruksjorda” i kommunen. De dyrkede arealene som berøres av planskissa er 
oppdelt i små teiger. Teigene er grunne, til dels bratte og tungbrukte. Det er ikke lenger 
husdyr på gården – og de produktive arealene er leid bort til nabo som høster gras på 
arealene. Gården kan etter dagens krav ikke gi utkomme for en familie.  

 

DEL II – Andre gang utleggelse til offentlig ettersyn og høring 

Pkt 3.0 BEGRUNNELSE FOR REVIDERINGER 

 Utfordringer i Børsa relatert til blant annet kvikkleire. 

 Vår kommentar: Planarealet ligger over den marine grense og er fritt for kvikkleire. Det er 
grunnlendt og således dårlig egnet for jordbruk. Grunnen er «fløssberg», som gjør det godt 
egnet som byggegrunn. 

 

5. Forslag til kommuneplanens arealdel 

Vi ber herved om at vedlagte planskisse legges til grunn for framtidig arealbruk på gården. 

Med forankring i en vedtatt kommuneplan vil grunneieren sørge for utarbeiding av reguleringsplan for 
boligfeltene. Reguleringsplanen kan legge til rette for en etappevis boligutbygging på eiendommen i tråd 
med Skaun kommunes retningslinjer med blant annet rekkefølgekrav. 
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