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1 BAKGRUNN 

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging på eiendommen 174/4. Planen legger til 

rette for oppføring av fem eneboliger, en tomannsbolig og to firemannsboliger. Totalt 15 boenheter. 

Formålet med planen er å bidra til økt fortetting i Skaun og redusere press på omkringliggende areal. 

Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.2015. Skaun kommune ble forelagt skisser som viste tiltakshavers 

intensjon med tomta.  

I skissen som ble lagt frem var det inntegnet seks eneboliger, en tomannsbolig og en firemannsbolig. 

Dette ble ved innsending av planforslag endret til fem eneboliger, en tomannsbolig og et 

leilighetsbygg for å få flere boenheter i planområdet. Adkomstveg er tenkt i tilknytning til 

eiendomsgrense for 174/30. Kommunen mente at det kunne være hensiktsmessig å ta med LNF areal 

mot låven på eiendom 174/4. Planavgrensningen ble endret i henhold til dette etter oppstartsmøtet. 

Planen var lagt ut på offentlig høring i perioden 8.mars til 2.mai 2017. Med bakgrunn i 

høringsuttalelser har planforslaget blitt endret. 

1.2 OM FORSLAGSSTILLER 

Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra 

planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet 

som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg.  

Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor 

følgende ni godkjenningsområder: 

Tabell 1 Norgeshus godkjenningsområder. 

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse 

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 3 

Prosjekterende Arkitektur 3 

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3 

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 

konstruksjon, tekniske installasjoner) 

3 

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming 2 

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 2 

Prosjekterende Brannkonsept 2 

Prosjekterende Bygningsfysikk 2 

Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner 2 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger på Naustgjerdet, om lag 500 meter sørøst fra Børsa sentrum, mellom Børselva og 

Børsa kirke.  

 
Figur 1. Oversiktskart over planområdet. Planavgrensning vist med svart. 

2.2 DAGENS BRUK 

Området leies per dags dato ut og er opparbeidet jordbruksareal.  
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Figur 2 Ortofoto over området med planområde inntegnet. 

2.3 PLANSTATUS 

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. 

Figur 3. Utsnitt kommuneplan. 
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2.4 EIENDOMSFORHOLD 

2.4.1 Eiendomskart 

Ragnhild og Vegar Godø Slørdal eier den berørte eiendommen (gnr/bnr 174/4). Eiendommen 174/4 

består av tre teiger og er totalt 117 563,2 m2. Aktuelt planområde er ca. 4900 m2. 

2.4.2 Hjemmelshavere 

Hjemmelshavere på nabotomter og gjenboere er vist figur 4 og listet i tabell 2. 

 
Figur 4 Hjemmelshavere for naboer og gjenboere. 

Tabell 2 Hjemmelshavere og gjenboere i henhold til liste fra Skaun kommune. 

GNR BNR HJEMMELSHAVER 

174 14 Børsa normisjon 

174 11 Børsa sokn 

174 30 Margaretha M. Bollandsås 
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141 13 Birte Korshavn og Andreas Brox Røst 

141 32 Borettslaget Børsaøra 

141 100 Karen Togstad og Harald Kjøren 

141 46 Anne Lise Solberg 

141 66 Mons Løvset 

141 316 Gulos AS 

141 60 Hans Knut Gagnås 

141 70 Maria Rosvold 

141 223 Erlend Leinum 

141 204 Henry Ertresvaag 

141 204 Kjetil Ertresvaag 

141 27 Trond Bellingsli 

141 27 Kirsten Sylvia Eriksen 

141 196 Rolf August Wulvik 

141 244 Martin Kjøren 
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3 PLANFORSLAGET  

  
Figur 5: Forslag til plan 

3.1 PLANENS INTENSJON 

Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i et område i Skaun kommune der presset på 

areal er stort. Intensjonen er å bygge fem eneboliger, en tomannsbolig og to firemannsboliger.  

Tabell 3: Arealfordeling 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m2) 

B1 944 

B2 1422 

B3 820 

Lekeplass 244 

Renovasjon 28 

VA-anlegg 42 

Sum areal denne kategori: 3500 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m2) 

Annen veggrunn – grønt areal 155 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 136 

Gang- og sykkelveg 269 

Kjøreveg (f_KV) 822 
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Kollektivholdeplass 111 

Leskur/plattformtak 8 

Veg (o_V) 323 

Sum areal denne kategori: 1824 

    

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  

Grønnstruktur 12 

Totalt alle kategorier: 5336 

 

3.2 PLANENS DOKUMENTER 

Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert 08.05.2018. 

1. Plankart m/tegnforklaring 

2. Planbeskrivelse 

3. Bestemmelser og retningslinjer 

4. ROS-analyse 

5. VA-plan 

6. Geoteknisk vurdering 

7. Referat fra oppstartsmøte 

8. Merknader 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard og i henhold til Skaun kommune sine maler. 

3.3 PLANAVGRENSNING 

Plangrensen følger stort sett avgrensningen satt i kommuneplanen, men avgrenses mot kulturminner 

i øst. Mot sør er plangrensa trukket minimum 16 meter fra hjørnet på låve og rett sør-sørvest slik at 

det ikke oppstår noen driftsulemper. Plangrensa er i vest i konstruert senterlinje for Fv 800. 

Planområdet er ca. 5,3 daa. 

3.4 REGULERINGSFORMÅL 

3.4.1 Boligbebyggelse  

3.4.1.1 Utnyttelsesgrad 

Planen benytter minimum BYA for å sikre at fortetting skjer som forespeilet i området. 

I følge tilbakemeldingsbrev fra Skaun kommune skal alt offentlig areal trekkes fra når man regner 

utnyttelsesgrad. Det vil si at areal til vei, lek, o.l. ikke skal regnes med. 

Planlagt tiltak er beregnet å ha en BYA på ca. 1000 m2. Dette vil gi en utnyttelse på ca. 32 % av totalt 

boligareal innenfor planområdet. 

Det er planlagt 8 parkeringsplasser på bakken. Disse gir en BYA for parkering på ca. 144 m2.  

Det er planlagt boenheter i ulike størrelser fra om lag 60 m2 til 128 m2. Hver boenhet vil ha en privat 

balkong/terrasse som varierer fra om lag 6 m2 for boenhet i firemannsbolig til ca. 30 m2 for 

eneboliger.  
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3.4.1.2 Plassering og utforming 

Skisserte eneboliger er planlagt bygd med tre som hovedmaterialemateriale med innspill av andre 

materialer for å skape mer liv og variasjon i fasaden. Eneboligene kan ha to etasjer og det åpnes opp 

for kjeller. 

Planlagte firemannsboliger vil plasseres nord på eiendommen. Bygningen vil inn i terrenget med 

parkeringskjeller i underetasje. Høyden på bygget er beregnet til ca. 8,5 meter over to etasjer. 

Kotehøydene i planområdet går fra ca. 3 til 9. Det vil si at bygg ikke kan overstige kote 18.  

 
Figur 6. Foreløpig skisse av tenkt situasjonsplan. 

Midt i planområdet er det lagt til rette for et godt, solrikt og skjermet uterom med lekeapparater for 

barn.  

3.4.2 Kjøreveg 

Planområdet har adkomst fra Fylkesveg 800. Innkjørsel til planområdet vil skje vest på eiendommen. 

Adkomstvegen vil ha en bredde på 3,5 meter med 0,5 meter annen veggrunn på hver side. Vegen ved 

renovasjonsareal er dimensjonert etter Standard Norge (minimum radius 7,5 m) slik at renovasjonsbil 

kan snu.  

3.4.3 Kollektivholdeplass 

Planen sørger for å utbedre kollektivholdeplass. Denne skal være 54 meter lang og utbedres i 

henhold til Statens vegvesens håndbok N100 og V123.  

3.4.4 Leskur/plattformtak 

Planen legger opp til at det kan etableres et leskur/plattformtak i tilknytning til kollektivholdeplassen. 

3.4.5 Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelveg som finnes i området vil opprettholdes og utbedres i kryss ved ny avkjøring. 

Gang- og sykkelvegen vil markeres med nedsenket kantstein i ny avkjøring. 

3.4.6 Offentlige trafikkområder 

Planområdet strekker seg ut til Fylkesveg 800. Fylkesvegen har fartsgrense 40 km/t, fortau på østre 

side av vegen og belysning. Planen vil ikke føre til noen endring i linjeføringen for Fylkesveg 800. 
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3.4.7 Uteoppholdsområder 

Kommuneplanen sier at det skal finnes uteoppholdsareal tilsvarende 30 % BRA til sammen. I 

utgangspunktet skal dette i størst mulig grad dekkes gjennom sammenhengende areal. Deler av det 

kan dekkes gjennom balkonger og private uteoppholdsareal. Foreløpig totalt BRA for skissert tiltak er 

beregnet til 1505 m2. Det vil si at det skal være 451,5 m2 tilgjengelig uteoppholdsareal innenfor 

planområdet. Uteoppholds-/lekeareal for beboerne er lagt sentralt i planområdet. Området har gode 

solforhold. Arealet er 244 m2. I tillegg har hver enkelt boenhet i firemannsboligene privat 

balkong/terrasse på ca. 6 m2 som kan regnes som uteoppholdsareal. Tomannsboligen vil ha privat 

balkong/terrasse på om lag 9 m2 i tillegg til uteareal på bakkeplan. Eneboligene vil mest sannsynlig ha 

veranda over carport (ca. 30 m2) i tillegg til uteoppholdsareal på bakkeplan. Eneboligene og 

tomannsboligen vil dekke kravet til uteoppholdsareal på egen tomt. Til sammen gjør dette at kravet 

på minimum 30 % BRA til sammen blir innfridd. Uteoppholdsområdene vil følge prinsippene om 

universell utforming.  

3.4.8 Avfallshåndtering 

Det legges opp til felles avfallshåndtering.  Planforslaget legger opp til nedgravde bunntømte 

containere. Denne løsningen er plassbesparende, luktfri og estetisk tilfredsstillende. Dimensjoner og 

antall containere vil avklares i detaljprosjektering, og avhenger av sorteringsgrad og tømmefrekvens.  

 
Figur 7: Eksempel på nedgravd containerløsning. Foto: Trondheim Renholdsverk 

3.4.9 Lekeplasser 

Kommuneplanen har ingen bestemmelser angående lekeplasser utover at de skal ferdigstilles før ny 

bebyggelse tas i bruk. Det vil legges til rette for et uteareal der det settes opp lekeapparat dersom 

det er ønskelig. Utearealet vil utformes slik at det gir mulighet for alle aldersgrupper å bruke det i 

fellesskap. 
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3.4.10 Parkering 

Kommuneplanen sier at det for rekke/kjedehus skal finnes to parkeringsplasser per enhet. For 

eneboliger er kravet tre parkeringsplasser. I oppstartsmøtet og senere tilbakemeldingsbrev ble det 

sagt at man ikke har samme behov for tre oppstillingsplasser for eneboliger når området er sentralt. 

Det bør finnes en parkeringsplass ved boenheten, resten kan samles på gjesteparkeringsplass.  

Kommuneplanen sier at det som en del av søknad om tillatelse til tiltak skal foreligge en 

parkeringsplan som viser hvordan parkering av biler, motorsykler og sykler skal løses. 

Planen legger opp til en parkeringsplass i carport for eneboligene, samt en parkeringsplass foran 

denne. For beboere flermannsboligene vil det finnes 1,5 parkeringsplass per boenhet. Hver 

firemannsbolig vil ha seks parkeringsplasser i underetasje, mens tomannsboligen vil ha 

overflateparkering.  

3.4.11 Grønnstruktur 

Planen legger opp til at det skal finnes en forbindelse fra planområdet ned til grøntarealer ved 

Børselva. Det skal opparbeides et grøntdrag fra adkomstveg  med en bredde på minimum en meter. 

3.5 ESTETIKK 

Planlagt tiltak vil skille seg fra nærliggende bebyggelse da mye av bebyggelsen i området er av eldre 

dato. Det er viktig at ny bebyggelse ikke blir dominerende. Av hensyn til bebyggelsen på Børsaøra og 

Børsa kirke vil ikke ny bebyggelse være høyere enn to etasjer i tillegg til eventuell underetasje. Det vil 

bli tillatt med saltak – noe som er med å bevare uttrykket som finnes på omkringliggende bebyggelse. 

Det er forsøkt å føye seg til lokal byggeskikk ved å bruke trematerialer i fasaden. Samtidig er det 

viktig at bebyggelsen gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk. 

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 OM PLANPROSESSEN 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 10.06.2015 i Skaun rådhus. Skaun kommune ble forelagt 

skisser som viste tiltakshavers intensjon med tomta.  

Kommunen sa seg i ettertid positiv til å ta med LNF areal sørøst inn i planen. Utover dette ble det 

bedt om at planen holdt seg innen gjeldende formål. I ettertid har man i midlertid sett at det er 

nødvendig å ta med et lite areal av området avsatt til grav- og urnelund for å skape en 

hensiktsmessig avgrensning.  

Det ble i møtet sagt at man bør forsøke å holde seg til to etasjer da høyere bygg kan være mer 

konfliktfylt i forhold til Børsaøra og Børsa kirke.  

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag 26.september 2015 og berørte 

parter varslet i eget brev datert 25.september 2015. Frist for kommentarer og merknader ble satt til 

25.oktober 2015.  

Det ble utarbeidet et planforslag som ble innsendt 9.mai 2016. Dette ble vedtatt og sendt ut på 

offentlig høring i perioden 8.mars til 2.mai 2017. Det kom inn en rekke høringsuttalelser til 

planforslaget som tilsa at det måtte gjøres endringer.  
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4.2 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID 

4.2.1 Oppsummering av innspillene til varsel om oppstart planarbeid 

Alle innspill ligger i helhet i vedlegg 4. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som 

er adressert. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påpeker at det er viktig at man har en god arealutnyttelse på sentrale 

utbyggingsområder. Fylkesmannen forutsetter at kommuneplanens føring om fire boliger per dekar 

og parkeringsdekning videreføres i planarbeidet. Dersom det avvikes fra dette må det gjøres rede for 

vurderinger og avveininger som er gjort. De sies videre at det er viktig å utarbeide minimumskrav 

angående antall boenheter. I forhold til landbrukshensyn er det viktig å vurdere nærhet mellom bygg 

og landbrukstunet i forhold til driftsulemper.  

Fylkesmannen påpeker videre at deler av planområdet ligger innenfor gul støysone og det må utføres 

støyberegninger dersom det skal oppføres bebyggelse innenfor støysonen. De påpeker også at det 

må tas hensyn til støy under anleggsfasen.  Fylkesmannen sier videre at det må gjøres en vurdering 

om det kan være forurensning i grunnen. Dersom det er mistanke om forurensning i grunn må det 

gjøres en miljøteknisk undersøkelse.  

I forhold til tema som berører folkehelse sier fylkesmannen at det er viktig med gode beskrivelser slik 

at mulige problemstillinger kan avklares. De minner også om at barn og unge skal ivaretas i planen 

ved at det avsettes tilstrekkelige og hensiktsmessige areal for lekeområder. Videre påpeker de at det 

må foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse av tiltaket, både for endret arealbruk og fremtidige 

klimaendringer.  

Sør-Trøndelag fylkeskommune uttrykker bekymring for nærhet til automatisk fredet kulturminne og 

ber om at det reguleres inn en ytterligere buffer på tre meter for å sikre kulturminnet. Her skal det 

ikke tillates inngrep. De minner forøvrig om kulturminnelovens generelle aktsomhetsplikt. Videre er 

de positiv til at bebyggelsens høyde og utforming skal forsøke å ta hensyn til Børsa kirke.  

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) påpeker at det er gjort sikringsarbeid på andre siden av 

Børselva for ca. 10 år siden. De sier videre at det ikke er gjort beregninger på denne siden av elva, 

men at det er utført boringer. De sier at det i denne saken er nødvendig at det utføres en geoteknisk 

vurdering av områdestabiliteten. Denne må godtgjøre at sikkerheten er tilfredsstillende eller komme 

med tiltak som gjør at sikkerheten blir tilfredsstillende. Videre sier de at det er nødvendig med 

geoteknisk kompetanse for å utrede områdestabiliteten i tråd med TEK 10. 

Statens vegvesen (SVV) forutsetter at avkjørselssituasjonen blir diskutert i videre planprosess. SVV 

sier at det kan bli aktuelt at de krever utbedring av gang- og sykkelveg og bussholdeplassen. De gjør 

også oppmerksom på at området delvis ligger i gul støysone og påpeker at dette må det tas hensyn til 

i videre planarbeid. 

En nabo av planområdet uttrykker bekymring for at prosjektet vil føre til forringelse av utsikt. Det er 

ønskelig med mer detaljerte tegninger og informasjon om hvordan eiendommen blir berørt og 

klagemuligheter.  

4.2.2 Bearbeiding av planforslaget etter innspill 

Fylkesmannen har i sin uttalelse påpekt at det bør legges opp til en god arealutnyttelse for sentrale 

utbyggingsområder. Det er noen utfordringer knyttet til dette da det er ønskelig med høy 

arealutnyttelse samtidig som det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse og verdier. Dette 

innebærer at byggene ikke bør være over to etasjer og samtidig ikke være dominerende i landskapet. 

Dette utelukker blokkbebyggelse av en viss størrelse. Forslagsstiller har så langt det lar seg gjøre 
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forsøkt å imøtekomme kravene til arealutnyttelse, og i tillegg møte kommunens ønske om en lav 

bebyggelse som ikke dominerer. Det er innarbeidet en bestemmelse angående minimum antall 

boenheter i området som sikrer arealbruk i henhold til intensjonene. Planforslaget vil gi 5,1 bolig per 

dekar dersom man regner ut fra areal avsatt til boligformål (2,9 daa). Når det gjelder 

parkeringsdekning har kommunen sagt at de kan gå med på en lavere dekning enn det som står i 

kommuneplanen. Regulant har forholdt seg til dette. 

Planavgrensningen er satt i samarbeid med eier og bruker av landbrukseiendommen. Avgrensningen 

er trukket noe lenger vest enn vist ved planoppstart for å sikre hensiktsmessig drift av eiendom og 

bygg.  

Når det gjelder støy vil «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen» (T-1442:2016) 

legges til grunn ved utarbeiding av planen. Støykart viser at deler av området ligger innenfor gul 

støysone. På grunn av byggegrense fra FV 800 er det ikke anledning til å bygge på denne delen av 

eiendommen. Det er satt bestemmelser om at T-1442:2016 skal følges. Støy og støv i 

anleggsperioden er også omtalt i bestemmelsene. 

Området har blitt benyttet til produksjon av korn i lange tider. Det er derfor ingen grunn til å tro at 

det skal være forurensing i grunn.   

Folkehelse og forhold rundt dette er omtalt og vurdert i pkt. 5.9. 

Kommuneplanen for Skaun har ingen krav når det gjelder lekeplasser. Planen sørger for at det blir 

tilstrekkelig uteareal i henhold til kommuneplanens bestemmelse. Det er likevel regulert inn et 

område som sikrer uteområder som ivaretar barn og unges interesser og skaper gode møteplasser 

for beboerne i området.  

Når det gjelder uttalelsen fra Fylkeskommunen angående hensyn til kulturminne er det lagt til en 

ytterligere sikringssone i tilknytning til dette. Det er knyttet en egen bestemmelse som sier at inngrep 

eller aktivitet som kan ha uheldig virkning på kulturminnet ikke kan foretas. Det er også en generell 

bestemmelse angående aktsomhetsplikt. 

Når det gjelder grunnforhold og uttalelsen fra NVE har Norgeshus engasjert Multiconsult for å foreta 

geoteknisk undersøkelse på eiendommen. Denne ble gjennomført i november 2015. Denne er 

innarbeidet i ROS-analysen og et kort sammendrag av den geotekniske rapporten finnes under punkt 

5.5. 

I henhold til uttalelse fra SVV er avkjørselssituasjonen vurdert.  Se punkt 15.15. 

Nabo som etterspurte mer detaljerte tegninger har blitt tilskrevet og fått forklart at disse vil foreligge 

når planen skal på 1.gangshøring. Vedkommende ble også underrettet om saksgangen i en plansak 

og om sine muligheter til å klage på vedtak. Når det gjelder forringelse av utsikt vil dette være 

vanskelig å ivareta. Bebyggelse vil bli synlig fra nabos tomt, men bebyggelsen vil holdes så lav som 

mulig slik at den ikke blir dominerende i terrenget.  

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 KRAV TIL KU 

I henhold til gjeldende forskrift stiller ikke kommunen krav til konsekvensutredning. 
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5.2 BY- OG STEDSUTVIKLING 

Jfr. Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) er det 

ønskelig med en fortetting i sentrumsområder i byer og tettsteder. Planforslaget bidrar til dette.  

Planlagt tiltak sørger for en fortetting innenfor eksisterende boligområde. Dette er med på å spare 

dyrka jord i et langsiktig perspektiv. Naustgjerdet er et område som er lett tilgjengelig både for 

gående, syklende og de som benytter seg av kollektivtrafikk.  

5.3 BYGGESKIKK OG ESTETIKK 

Kommuneplanen for Skaun slår fast at man ved nye planforslag og utbyggingsprosjekter skal 

vektlegge stedskarakter og gode helhetsløsninger. Det skal beskrives hvordan utbyggingen forholder 

seg til karakter, struktur, landskap og bebyggelse i omkringliggende områder.  

Området bærer preg av ha blitt utbygd gjennom tidene, og den varierte arkitekturen gjenspeiler 

dette. Det er benyttet tre i fasader. Planlagt bebyggelse vil forholde seg til materialbruken i området i 

størst muliggrad, men vil avvike noe fra nåværende bebyggelse da det vil gjenspeile dagens 

arkitektur. Bebyggelsen er tenkt brutt opp med varierende materialbruk for å gi et spennende 

uttrykk. Tre vil være hovedmateriale. Det vil tillates saltak for å bevare uttrykket somfinnes i 

området. Bygningene vil holdes så lave som mulig av hensyn til tilstøtende områder.   

5.4 FJERNVIRKNING 

Under følger illustrasjoner som viser hvordan planlagt tiltak kan oppleves visuelt. Det påpekes at 

dette kun er illustrasjoner og ikke bilder av ferdig prosjekt. 

 
Figur 8. Sett fra nord. 
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Figur 9. Sett fra andre siden av elva (nord). 

 
Figur 10. Sett fra øst. 
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Figur 11. Sett fra øst (kirkegård). 

 
Figur 12. Sett fra sør. 
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Figur 13. Sett fra sørvest. 

 
Figur 14. Sett fra vest. 
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Figur 15. Sett fra sørvest (FV 800). 

 
Figur 16. Sett fra nordvest (FV 800). 
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Figur 17. Sett fra gården (fra sør). 

5.5 LANDSKAP/GRUNNFORHOLD 

Planområdet stiger fra kote 3 i nord til kote 9 i sør. Der hvor det planlegges boliger skrår terrenget 

mot nordvest med gjennomsnittlig helning på 1:9.  

Kart fra NGU viser at området ligger under marin grense og avsetningene i området er beskrevet som 

tykk havavsetning og elveavsetning. Området ligger også innenfor kvikkleiresone «159 Einan» som er 

klassifisert med lav faregrad. I slike områder kan det være dårlige grunnforhold og kvikkleire. Det ble 

derfor foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen i november 2015. Denne viser at det ikke er 

store variasjoner i grunnforhold i området. Hovedsakelig består grunnen av et øvre lag med 

varierende egenskaper over siltig leire. I ett borpunkt ble det påvist kvikkleire på 7-8 meters dybde, i 

et annet borpunkt kan det tolkes kvikkleire mellom 8-10 meters dybde. Massene i disse to 

borpunktene består av ikke sensitiv leire. I de øvrige to borpunktene er det ingen tegn til kvikkleire 

eller sprøbruddsmateriale.  Avgrensning av kvikkleirelaget mot en av boreprofilene er usikker, det 

slås derfor fast at avgrensningen må dokumenteres ved hjelp av supplerende boringer i 

detaljprosjektfasen. 

5.6 DEMOGRAFISKE FORHOLD 

I november 2014 var det registrert 7612 innbyggere i Skaun kommune. Skaun er en av de 

kommunene i Trondheimsregionen som vokser raskest i folketall (skaunnytt.no).  

I henhold til beregningsregler som andre kommuner opererer med vil planlagt tiltak generere ca. 36 

nye beboere og 2,4 barn pr. alderstrinn. 

5.7 BARNS INTERESSER 

Barns interesser blir ivaretatt gjennom å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig leke- og uteareal per 

boenhet. Det vil i tillegg opparbeides et felles uteareal sentralt i planområdet. Dette vil gi solrike, 

trygge og rolige lekeareal. Planområdet har egen intern adkomst veg som vil ha lite trafikk. 
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Planområdet vil tilhøre Børsa skolekrets, der Børsa barneskole og Skaun ungdomsskole inngår. Det er 

gang- og sykkelveg fra planområdet og til skolen. Nærmeste barnehage er Børsa barnehage som 

ligger 750 meter sørvest for planområdet. 

Planområdet ligger om lag 760 meter fra nærmeste idrettsanlegg. 

5.8 FRILUFTSLIV 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Børselva som har en stor rekreasjonsverdi.  Det finnes 

flere rekreasjonsområder i nærhet til planområdet. 

5.9 FOLKEHELSE 

Planen legger opp til universelt utformet uteareal med gode møteplasser for alle aldre. Solforholdene 

på eiendommen er gode. I tillegg har eiendommen god tilgang til grøntareal som kan stimulere og 

fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse. 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et sentralt område i Børsa. Ved å regulere 

leke-/uteområde bidrar planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet 

og et bedre bomiljø. I tillegg til dette har planområdet nærhet til skole og idrettsplass og områder for 

rekreasjon.  

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som 

sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold og lite støy. Planene ivaretar estetiske verdier 

i området og er med på å bidra til bedre folkehelse.  

5.10 LOKALKLIMA 

5.10.1 Solforhold 

Eiendommen har gode solforhold hele året. Naboeiendom i vest som vil kun bli berørt tidlig om 

morgenen vintertid. 

 
Figur 18. Viser solforhold som vil påvirke nabo i vest 21.mars kl 08. 

Naboene på Børsaøra vil ha utsikt til planområdet, men solforholdene vil ikke endres på grunn av 

avstand. 



23 

5.10.2 Støy  

Deler av planområdet vil ligge innenfor gul støysone fra Fylkesveg 800. Dette området er ikke 

planlagt til bebyggelse slik at det ikke er nødvendig med støyvurdering av eiendommen. 

 
Figur 19. Utsnitt av støykart fra Statens Vegvesen (2015), basert på trafikkprognoser for år 2030. 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. 

5.11 NATURRESSURSER 

Ut i fra tilgjengelige kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) vil ikke tiltaket komme i konflikt med 

kjente registreringer av naturressurser. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere vurdering etter 

naturmangfoldloven. 

5.12 RISIKO- OG SÅRBARHET 

Multiconsult har foretatt en geoteknisk undersøkelse på eiendommen som viser at det er nødvendig 

med supplerende boringer for å bestemme omfang av stabiliseringstiltak. Dette vil bli gjort i 

detaljprosjekteringsfasen.   

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 

gjennomføres så lenge man foretar avbøtende tiltak. De viktigste punktene er å sikre stabilisering av 

grunnforhold i området, og frisikt i kryss mellom adkomstveg og FV 800.  

5.13 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Skaun kommune opplyser på sine hjemmesider at de har god barnehagedekning og god skoletilbud i 

alle deler av kommunen.  

Planområdet ligger i nær tilknytning til Børsa sentrum med blant annet butikk, legesenter, rådhus og 

bank. Det er kort veg til kollektivtilbud. 

5.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.14.1 Vann og avløp 

Det finnes ikke offentlig vann og avløp i tilknytning til området. Det er nødvendig å etablere 

pumpestasjon innenfor planområdet. Pumpestasjonen vil prosjekteres i henhold til retningslinjer fra 
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Skaun kommune. Kommunalt vann må hentes øst for Børsa kirke ved Naustmælen. Se vedlagt VA-

plan utarbeidet av Sweco for detaljer (vedlegg 1). 

 
Figur 20. Foreløpig VA-plan for området. 
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Figur 21. Utsnitt fra foreløpig VA-plan. 

5.14.2 Renovasjon 

Planlagt tiltak vil ha nedgravd containerløsning. Nedgravde containere vil bli plassert i sør ved 

innkjøring til området. Her vil det legges til rette for at tømmebil kan snu. Dette vil være den mest 

hensiktsmessige plasseringen med tanke på adkomst for beboere, tømming av containere og i 

forhold til snømåking og vedlikehold. Plasseringen tar også hensyn til manøvreringsareal. 

5.15 TRAFIKKFORHOLD 

For å bedre trafikksikkerheten innad i planområdet anbefales det at inngangsparti etableres på en 

side av bygningen som ikke henvender seg mot veg. Dette på grunn av at byggegrensen mot veg er 

satt til en meter.  

Fylkesveg 800 har ÅDT på 700 (2014) ifølge vegkart fra Statens vegvesen. Vegen har fartgrense 40 

km/t, fortau på østre side og gatelys. 40 km/t sonen starter om lag ved avkjøringen til planområdet. 

Kommunne har i sitt tilbakemeldingsbrev ved innlevering av planforslag antydet at det kan være 
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nødvendig med en utvidelse av 40 sonen for å bedre ivareta trafikksikkerheten. Plankonsulent ber 

om en tilbakemelding på dette fra Statens vegvesen på dette. 

Planen vil føre til at det blir anlagt en av- og påkjøring, fra fylkesveg 800 til planområdet. Det kan 

regnes økning i ÅDT på 4 pr. boenhet. Planlagt tiltak på 15 boenheter vil da øke ÅDT på Fylkesveg 800 

med om lag 60.  

Grunnet manglende kartgrunnlag for Fylkesvegen er senterlinje satt tre meter fra veidekkekant i sosi-

fil. Det er tatt utgangspunkt i konstruert senterlinje for å tegne frisiktssoner i henhold til figur E 29 og 

E 31 i SVV håndbok N 100. Frisiktlinjen har utgangspunkt fire meter fra ytterste veglinje for FV800. 

Stoppsikten for biltrafikk er satt til 30 meter, stoppsikt for gang- og sykkelveg er satt til 25 meter. 

Frisiktlinjen for gang- og sykkelvegen har utgangspunkt 3 meter fra ytterste gang- og sykkelvegkant. 

 
Figur 22. Utsnitt som viser frisiktsoner.  

Skolevegen fra planområdet går i hovedtrekk langs gang- og sykkelsti.  
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Figur 23. Kart som viser skoleveg. Hentet fra Google maps. 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til kollektivholdeplassen Børsa (Skaun) som betjenes av buss 

410. Bussruten har 16 daglige avganger mellom Orkanger og Trondheim. 

 
Figur 24. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplassen «Børsa» som betjenes av rute 410.  
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Når det gjelder selve planområdet vil kommunens krav om 2 parkeringsplasser for hver boenhet bli 

innfridd. Planforslaget legger til rette for minst en parkeringsplass på egen tomt for eneboligene og 

en parkeringsplass i carport for boenheter i leilighetsbygg. Det vil opparbeides parkeringsplasser på 

f_P som sørger for at kravet for leilighetsbygget blir oppfylt.  

5.16 UNIVERSELL UTFORMING 

Det skal etterstrebes universell utforming på uteoppholdsarealer og atkomstarealer. 

5.17 GJENNOMFØRING 

5.17.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

For å sikre at planområdet har en gjennomtenkt VA-løsning er det satt en rekkefølgebestemmelse 

om at kommunen skal ha godkjent VA-planen før igangsettingstillatelse gis.  

Da det er behov for ytterligere boringer for å avgrense kvikkleire nord i planområdet tas dette inn 

som en rekkefølgebestemmelse.  

Da det finnes kulturminner i umiddelbar nærhet er aktsomhetsplikten i kulturminneloven tatt inn.  

Uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før første bolig kan tas i bruk. Uteområdeplan skal 

følge søknad om tiltak. 

5.17.2 Tidsplan for gjennomføring 

Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig. 

5.17.3 Kostnader/finansiering 

Utbygger bekoster omlegging av VA på egen tomt og til offentlig kum. 

5.17.4 Utbyggingsavtale 

Skaun kommune har ikke varslet ønske om utbyggingsavtale for veg og VA. 

6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 UTFORMING 

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en sentrumsnær tomt høy utnyttelse samtidig som 

det kan gi gode uteoppholdsarealer for sine beboere. Det er valgt å benytte ulike typer boliger for å i 

møte komme krav om fire boenheter per dekar og samtidig skape dynamikk i området. Boenhetene 

er gitt forskjellige størrelser for å kunne nå ulike segmenter av kjøpere.  

Å utforme et bygg som imøtekommer de forventninger og krav satt av marked, aktører og offentlige 

instanser kan være en utfordring. I dette tilfellet har vi valgt å fokusere på viktigheten av estetikken i 

området i forhold til eksisterende bebyggelse og Børsa kirke. Dette var noe kommunen påpekte tidlig 

i planprosessen.  

6.2 PARKERING 

Det planlegges færre biloppstillingsplasser enn det kommuneplanen tilsier. Dette med bakgrunn i 

samtale med kommunen under oppstartsmøte og at planområdet har gode kollektivmuligheter. Det 

legges opp til at det skal være parkeringsplasser i tilknytning til boenhetene. Det skal finnes 2 
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parkeringsplasser per boenhet for eneboliger og 1,5 parkeringsplass per boenhet for 

flermannsboligene. Dette er inkludert gjesteparkering.  

7 REGULERINGSBESTEMMELSER 

Se eget dokument «Reguleringsbestemmelser for Naustgjerdet». 

8 VEDLEGG 

1. VA-plan 

2. Geoteknisk vurdering 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Merknader 

 


