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Hei alle
Takk for hyggelig, nyttig og inspirerende møte i forbindelse med revurdering av planer og bestemmelser knyttet til utbygging
av Børsa vest. For ordens skyld minner jeg om at inntil noe annet er besluttet gjelder dagens planer og bestemmelser med de
rekkefølgebestemmelser som framgår der. En eventuell utbygging nå krever dermed enten gjennomføring i tråd med plan
eller dispensasjon.
 
Jeg oppfatter dette møte som en god start for å komme i gang med realisering av i alle fall noe utbygging i området, samtidig
som jeg forstår at det er enkelte som ikke har det travelt med utbygging. Det er viktig for oss å forstå hvilke ambisjoner den
enkelte har i forhold til utbygging og hva som evt. kan være til hinder for at disse ambisjonene skal realiseres. Jeg forstår også
at det kan være gode grunner til å ikke dele alle sine innerste tanker men håper at dere kan dele litt med oss.
 
Her kommer en kort oppsummering av møtet, se lenger ned, Tales presentasjon, vedlagt, og noen spørsmål som vi håper dere
kan bruke litt tid på å melde tilbake til oss på. Vi vurderer å invitere til nytt møte når vi har oppsummert innspill fra dere og
gjort noen vurderinger knyttet til videre arbeid.
 
Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.
 
 
Spørsmål som vi håper du kan bruke litt tid på å melde tilbake til oss i  kommunen på.

1. Kan du skrive kort om dine ambisjoner for utbygging på egen grunn?
2. Hva mener du om utbygging av delområder og er det noen du ser for deg at det er naturlig å samarbeide med? I tilfelle

hvem?
3. Hvis du ønsker utbygging på egen grunn, hvor viktig er framdrift for deg?
4. Evt andre ting?

 
For å sikre videre framdrift i arbeidet er det viktig at dere kommer med tilbakemelding/svar innen 20 oktober.
Svar kan skrives rett inn i eposten, evt som eget notat, merkes «utbygging Børsa vest» og sendes
postmottak@skaun.kommune.no

 
 
 
Oppsummering fra møtet
Det ble sendt rundt en deltagerliste og følgende har skrevet seg på denne:
John Henry Hammer
Bjørg og Håkon Ruud
Mons Løvset
Inge Fossum
Gunnlaug Ribe
Tor Inge Tennfjord
Oddbjørn Stjern
Chris Lillejord
Vidar Ingdal
Agnete Opland
John Anders Elvrum
Mons Opland
 
Fra kommunen deltok Helene Øvrelid, Kai Øverland, Tale Refsnes og undertegnede.
 
 
Helene ønsket velkommen og vi startet med en kort presentasjonsrunde. Deretter gikk Tale gjennom en presentasjon,
vedlagt, som viser litt om bakgrunn og kort om alternative veier videre for å få i gang ønsket utbygging.
 



Enkelte grunneiere ga uttrykk for at de er utålmodige og ønsker å komme i gang med utbygging av delområder mens andre
mener det bør gjøres vurderinger som kan spar dyrkamark og flytte utbygging til andre arealer.  Flere komentertet at
kommune bør ha en tydelig rolle for å bidra til framdrift, det bel spesielt pekt på at kommunen bør administrere et eventuelt
infrastrukturfond. Videre har jeg notert meg følgende kommentarer fra forsamlingen.

Det bør åpnes for utbygging av delområder.
Det bør gjøres samlet vurdering slik at det blir en rettferdig fordeling av kostnader og inntekter.
Er det «gratispassasjerer» utenfor KIF området.
Det er interessant å dele opp, men enkelte arealer er gode landbruksarealer og det ble stilt spørsmål om det er riktig å
bygg ned disse.
Kritisk til oppdeling fordi det kan føre til urimelig kostnadsfordeling, viktig å se det store bildet
Viktig å unngå gratispassasjerer
Omregulering tar for lang tid og er uaktuelt
Trafikkløsning ved skolene må løses, skal være torg

 
 

Lenke til NADAG, felles registrering av geotekniske rapporter: http://geo.ngu.no/kart/nadag/
 
 
 
 
Med hilsen
Frank Johansen
Enhetsleder
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Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e‐post registreres i vårt sakssystem.
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