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SAKEN GJELDER: 
Ny 2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NAUSTGJERDET 
EIENDOMMEN GNR/BNR 174/4 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune legger forslag til detaljregulering for Naustgjerdet ut til offentlig ettersyn og 
høring, med plankart og reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart revidert 01.08.18 
2. Plankart revidert 01.02.17 
3. Reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18 
4. Planbeskrivelse revidert 01.08.18 
5. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 20.11.17 
6. Uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune datert 21.04.17 
7. Fylkeskommunal Uttalelse Statens Vegvesen datert 21.04.17 
8. Uttalelse Statens Vegvesen v. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 
9. Uttalelse NVE datert 14.11.17 
10. Uttalelse Skaun brann og redning datert 13.03.17 
11. Uttalelse Børsa menighetsråd datert 18.04.17  
12. Uttalelse Skaun historielag datert 24.04.17 
13. Uttalelse Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn lokallag mottatt 03.05.17  
14. Uttalelse Skaun kirkelige fellesråd mottatt 28.04.17 
15.  Saksfremlegg 1. gangs behandling datert 14.02.17 vedtatt som innstilt  
16. Spørsmål om sykkelparkering og «park and ride»  

 
 
 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Hjemmelshavere: Ragnhild Godø Slørdal og Vegar Godø Slørdal 
Eiendommen: deler av eiendommene gnr/bnr 174/4 og gnr/bnr 1065/12 
Forslagstiller: Norgeshus Eiendom AS 
Plankonsulent: Norgeshus AS 
PlanId: 201504 
 
 
 
 
 
Kort om planen 



Planområdet ligger på Naustgjerdet ved utløpet av Børsaelva, avgrenset av Fv 800, elva og Børsa 
kirke. Området ligger svært sentralt, med umiddelbar nærhet til bussholdeplass og 
gangforbindelser til Børsa sentrum. Planområdet er på ca. 5,3 dekar.  
 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.15 og kunngjøring av reguleringssak ble varslet 26.09.15.  
Plan og miljøutvalget vedtok ved 1. gangs behandling å legge planen ut til offentlig ettersyn og 
høring 14.02.17, Planen lå ute til høring i perioden 08.03.17 til 02.05.17. Det kom inn en rekke 
omfattende høringsuttalelser til forslaget som tilsa at planen måtte bearbeides og revideres 
betydelig. På grunn av tungtveiende merknader og betydelige endringer av planforslaget, legges det 
nå opp til en 2. gangs behandling av planen før en ny full høring. 
Etter 2. gangs behandling i PMU 05.06.18 ble saken sendt tilbake til rådmannen med anmodning 
om å utrede løsning for sykkelparkering og «park and ride».   
 
 
 
Offentlig ettersyn og høring  
Det kom 9 uttalelser til reguleringsplanen: 
 
Uttalelser sammendrag  Kommentar 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
 
Fjernvirkning av ny bebyggelse virker lite ivaretatt. 
Ny bebyggelse bør være variert småskala bebyggelse 
med saltak 
 
 

 
 
Planforslaget er nå endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. Det er 
satt en bestemmelse om at bebyggelsen skal ha 
saltak.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
 
Det må vektlegges en høy utnyttelse som må 
balanseres mot omgivelsene. En tilfredsstillende 
utnyttelsesgrad er viktig for å imøtekomme nasjonal 
jordvernpolitikk og SPR som samordnet bolig, areal 
og transportplanlegging. Det må derfor settes et 
krav om minimum 15 boenheter.  
 
 

 
 
Dette er nå innarbeidet i planen. 

Statens Vegvesen: 
 

 Gang- og sykkelveg trekkes 5m tilbake fra 
avkjørsel. 

 Angi sikt fra gang- og sykkelveg. 

 Kollektivholdeplass må utbedres. 
 
 
 

 

 Reguleres inn leskur i tilknytning til 
kollektivholdeplass. 

 Byggegrense 15m fra midtlinje gang- og 
sykkelveg må settes i plankartet. 

 Redusere antall parkeringsplasser for bil. 

 
 

 Dette er nå utbedret i plankartet. 

 Sikt er nå angitt i plankartet 
 

 Kollektivholdeplass er tegnet i henhold til 
utbedringsstandard i plankartet og det er 
satt en bestemmelse som sikrer 
opparbeidelse av denne. 

 

 Leskur/plattformtak er tegnet inn i 
plankartet. 

 En slik byggegrense er tatt inn i plankartet. 
 

 Antall parkeringsplasser er betydelig 



 Anbefaler at det tas inn sykkelparkering i 
tilknytning til kollektivholdeplass. 
 

 
 

 
 
 
 

 Anbefaler sporingsanalyse som viser at 
renovasjonsbil kan snu innenfor 
planområdet. 
 

 Etterspør redegjøring for hvordan 
trafikksikkerheten for barn er ivaretatt med 
tanke på byggegrense på 1m til adkomstveg 
og plassering av inngangspartiene på 
boligene. 
 
 

 Bestemmelse angående støy bør tallfestes. 
Anbefaler at det tas inn bestemmelse som 
sikrer utarbeidelse av plan for 
anleggsperioden. 
 

 Det må tas inn bestemmelse som sikrer at 
kollektivholdeplass er opparbeidet før det 
gis brukstillatelse. 

  
 

redusert.    

 Det er tatt inn en bestemmelse som sier at 
det tillates etablert leskur med tilhørende 
sykkelparkering. Det er nå også tatt inn 
leskur i plankartet med en bredde på 7,4m. 
Dette vurderes å være tilstrekkelig for både 
leskur og sykkelparkering. 
 
 

 Vegen er tegnet i henhold til N100 og 
radius er satt til 8m. Dette skal være 
tilstrekkelig for renovasjonskjøretøy. 
 

 Det er tatt inn en bestemmelse som sier at 
inngangsparti ikke bør henvende seg mot 
veg. 

 
 
 
 

 Bestemmelse for støy er endret slik at den 
er tallfestet. 

 
 
 

 Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse som 
sikrer opparbeidelse av kollektivholdeplass 
før bebyggelse i planen kan tas i bruk. 

NVE: 
 
Geotekniske forhold virker å være ivaretatt og 
innarbeidet i bestemmelsene. 
 

 
 
 
Tatt til orientering. 

Skaun brann og redning: 
 
Forutsetter at det blir tilrettelagt for brannvesenet i 
hht. TEK§ 11-7 og retningslinjer som er utarbeidet 
av Trøndelag brann og redning. Ønsker at det blir 
etablert brannhydranter i stedet for brannkummer.  
 

 
 
 
TEK legges til grunn for det som omfattes av 
planen. Innspillet om brannhydrant tas med i det 
videre arbeidet. 

Børsa menighetsråd: 
 

 Planforslaget vil legge beslag på et vesentlig 
areal i umiddelbar nærhet til eksisterende 
kirkebygg og kirkegård. 

 Bekymret for om utbyggingen vil legge 
beslag på areal som kan være nødvendig å 
ta i bruk til kirkegård. 

 Forutsetter at det ikke hindrer mulighetene 
for å framføre nye vann og kloakksystemer 
til kirka og tilknyttede bygg. 

 Oppfordrer utbygger til aktivt å hindre 
negative effekter med hensyn til fremtidig 

 
 

 Området er avsatt til boligformål i 
overordnet plan, kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 

 Planen vil ikke hindre muligheten for nye 
vann og kloakkledninger til kirka. 
 
 

 Dette anses ikke å medføre større negative 



støybelastning og trafikkavvikling. 
 
 

effekter for kirka etter at 
utbyggingsperioden er over. 
 

Skaun historielag: 
 
 

 Planforslaget operer med en høy 
utnyttelsesgrad. Mener den bør settes ned til 12 
boenheter. 
 
 
 

 To etasjes blokk med flatt tak bryter radikalt 
med bebyggelsen på Børsøra. 

 Terrasser utover gesims- og mønehøyder bør 
ikke tillates. 

 Deler fylkeskommunens bekymring for nærhet 
til automatisk fredet kulturminne. Historielaget 
mener at hele området kan ha kulturminner og 
at området primært bør fredes. 

 
 
 

 
 
 

 Planen består nå av 15 boenheter. Dette er et 
kompromiss som resultat av krav fra 
Fylkesmannen, råd fra Fylkeskommunen og 
bestemmelser i kommuneplanen som tilsier en 
høy utnyttelse av området. 
 

 Dette er nå endret til firemannsboliger med 
saltak. 

 Takterrasser er ikke lenger en del av planen og 
vil ikke tillates etablert. 

 Området er avsatt til boligformål i overordnet 
plan. Kulturminneforekomst er undersøkt og 
avgrenset i overordnet plan.     

Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn lokallag: 
 

 Mener det mangler en overordnet strategi for 
sentrumsutvikling som beskriver hvor det 
ønskelig med fortetting. 
 
 

 Uenig i at holdeplassen bør være en 
premissleverandør i saken. 
 
 

 Utnyttelsesgrad, bygningsvolum og dimensjon 
gjør at området vil fremstå som dominerende 
og bruk av flatt tak og pulttak vil skape kontrast 
mot eksisterende bebyggelse.  

 Parkering er plassert langs Fv 800 og er godt 
synlig og fremstår som skjemmende. 

 Kan ikke se hvordan dimensjon, volum, form, 
materialbruk og farge er ivaretatt i 
bestemmelsene utover bestemmelse §4.7. 
Mener bestemmelsen også burde omhandle 
krav fra kommuneplanens arealdel. 
 

 Foreslått hustypologi er atypisk i området.  
 
 

 Foreslått utnyttelsesgrad er relativ høy og 
tillater bebyggelse som bryter med strøkets 
karakter i volum og dimensjon. 

 

 Åpning for bruk av underetasje kan føre til at 

 
 

 Skaun kommune har en overordnet strategi for 
sentrumsutvikling i kommuneplanens arealdel. 
Det aktuelle planområdet ble tatt med ved 
rullering av kommuneplanen for flere år siden. 
 

 Holdeplassen er ikke en premissleverandør, 
men nærhet til kollektivholdeplass vil være en 
faktor som er med å redusere behovet for 
biltransport. 

 Bygningsvolum, dimensjon og takform er nå 
endret slik at det ikke vil bli like dominerende. 
 

 

 Parkering langs Fv 800 er nå fjernet. 
 

 Det er nå satt bestemmelser som sier noe om 
materialbruk, etasjehøyde og takform. 
Bestemmelsene i kommuneplanen er gjeldende 
selv om de ikke er referert i 
planbestemmelsene. 

 

 Hustypologien er endret siden forrige 
planforslag. 

 

 Krav fra Fylkesmannen og bestemmelser i 
kommuneplanen tilsier en høy utnyttelse av 
området. Bebyggelsen er endret til småskala 
bebyggelse med saltak. 

 Underetasje tillates for å ta opp terreng da dette 



bygningene fremstår som tre etasjer og 
dominerende fra Børsøra. Dette gjelder også 
takterrasser. 
 

 §5.1.5 er for lite spesifikk. Kvalitetene bør være 
nærmere spesifisert. 

 

 Mener at utbygging av området ikke bør skje 
før kulturminneplan for Skaun er vedtatt og 
fortettingsområder er avklart. 

 

skrår. Bestemmelsene fastsetter tillatt høyde på 
husene slik at de ikke skal bli dominerende. 
Takterrasse er ikke lenger aktuelt. 
 

 Bestemmelse §5.1.5 er endret slik at 
hovedmateriale skal være tre. 
 
 

 Området ligger allerede inne i overordnede 
planer som boligformål.  

 
 

Skaun kirkelige fellesråd: 
 

 Denne delen av Børsa må oppfattes som en 
arkitektonisk og landskapsmessig helhet der det 
er viktig at utbygging tilpasses omgivelsene. 

 Gravplassområdet går svært nært bebyggelse. 
Det bør være vegetasjonsskjerming mellom 
bebyggelse og gravplass. 

 Mener kommunen ikke har revidert sin plan slik 
at man i tilstrekkelig grad tar høyde for 
folkevekst og større behov for gravplasser. 

 
 

 Det er gjort endringer i planlagt bebyggelse for 
å tilpasse seg omgivelsene i større grad.  

 

 Området er satt av til bebyggelse og det vil være 
muligheter for vegetasjonsskjerming mellom 
bebyggelse og gravplass. 

 Tross denne utbyggingen vil det ved Børsa 
kirke være rom for utvidelse av kirkegården i 
overskuelig framtid. 
 

 
 
Vurdering 
 
Bebyggelse 
En merknad fra høringen som gikk igjen fra flere hold var at planforslaget brøt med nærområdet 
når det gjelder byggestil. Dette gikk blant annet på det større leilighetsbygget, flate tak og 
takterrasser.  
Dette er et viktig kulturlandskap mellom kirka og den historiske bebyggelsen på Børsøra. 
Merknadene som gikk på dette er tatt til følge og planforslaget er endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. Det er nå satt en bestemmelse om at bebyggelsen skal 
ha saltak, det er også innført bestemmelse om at hovedmateriale for byggene skal være tre. På 
denne måten vil bebyggelsen få en bedre tilpassing til omgivelsene i den store målestokken. 
Samtidig som man i den mindre målestokken kan variere fasadeutforming slik at bebyggelsen 
samtidig gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk.  
 
Veg/Trafikk 
Statens vegvesen kom også med en omfattende uttalelse til planen, som også inneholdt flere vilkår 
for egengodkjenning. I forhold til dette har administrasjonen i forståelse med forslagstiller hatt 
møte og løpende dialog med vegvesenet om utbedring av planforslaget. Forslagstiller har så 
revidert plandokumentene i henhold til tilbakemeldinger fra administrasjonen. Alle vilkår for 
egengodkjenning vurderes nå imøtekommet på en god måte.   
 
 
 
Parkering 
Det er også kommet flere merknader i mot parkeringen som var plassert langs fv 800 i tidligere 
forslag. Denne parkeringen lå innenfor byggegrense Vegvesenet har ift. fv 800. Merknadene gikk 
også på at denne parkeringen kunne virke skjemmende. Denne parkeringen er nå fjernet i sin 



helhet. Parkering vil nå løses i selve boligområdet. Det legges nå opp til 1 parkeringsplass i carport 
for eneboligene, og en parkeringsplass foran denne. I flermannsboligene vil det finnes 1,5 
parkeringsplass per boenhet. Hver firemannsbolig vil ha 6 parkeringsplasser i underetasje, mens 
tomannsboligen vil ha overflateparkering. 
  
Nærhet til kirka og kirkegården 
Kirkelig fellesråd og Børsa menighetsråd har i sine høringsmerknader til Detaljregulering 
Naustgjerdet uttrykt bekymring for det nye boligområdets nærhet og påvirkning i forhold til 
kirkeområdet for Børsa kirke. I tillegg er kirka og menighetsrådet bekymret for sine muligheter for 
utvidelse av kirkegården i framtiden. Administrasjonen har også hatt møte med representanter for 
kirka angående dette. 
 
I gravferdsloven er det regler for krav ift. tilgjengelige gravplasser i en kommune (3% av 
folketallet), og Børsa sogn har tilgjengelige plasser over dette kravet (14,15%).  (Folketall Børsa 
sokn: 3032 pr 01.01.2017. Tilgjengelige gravplasser: 429.) 
 I forhold til gravplasser på Børsa, ønsker kirka imidlertid å sikre seg lengre framover i tid, og stiller 
spørsmål rundt den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet. 
 
Den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet er som nevnt del av et areal som er avsatt til bolig 
i kommuneplanens arealdel. Området har ligget inne som boligområde her i flere år, og går lenger 
tilbake i tid enn siste rullering av kommuneplanen for få år siden. Det ligger også en 
fornminne-hensynssone inne i kommuneplanen som delvis ligger over areal avsatt til bolig i 
kommuneplanen.  
Kirken skulle gjerne sett at hele det relativt flate, godt egnede området på Naustgjerdet var avsatt til 
grav og urnelund. Det må også påpekes at den foreslåtte boligbebyggelsen i hovedsak kommer på 
en mer skrånende del av «platået».  
 
Administrasjonen har gjort et grovt estimat på mulig tilgjengelig areal for utvidelse av kirkas 
gravlund, der deler av fornminne-sonen i område avsatt til bolig er regnet med. Det må presiseres 
at dette er et grovt estimat, som også forutsetter omdisponering av arealformål i kommuneplanen 
samt frigjøring av fornminneområdet til gravlund. Estimatet forutsetter også at boligutbyggingen i 
foreslåtte reguleringsplan blir som foreslått, og det legges inn romslige arealer for skjerming 
mellom gravlund og boliger. 
 
Grovt sagt vil det under disse forutsetningene være mulig å utvide gravlunden med 3,1 dekar. Noe 
som vil tilsvare en utvidelse på rundt 40% ift. arealet av dagens gravlund, og dette er et konservativt 
anslag. Administrasjonen mener at det på dette grunnlaget er gode muligheter for utvidelse av 
gravlund i forhold til behov. 
 
Når dette er sagt vil det i pågående reguleringsprosess med boligbygging, søkes å tilpasse denne 
best mulig i forhold til nærheten til kirkegården. Dette omfatter byggehøyder, utforming og tetthet.  
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Forslaget framstår nå som et godt revidert planforslag. Det er tatt hensyn til de forskjellige 
uttalelsene fra offentlig ettersyn på en god måte. Det legges opp til et boområde med gode 
kvaliteter sentralt i Børsa.  



 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
 
 
 


