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REFERAT FRA DIALOGMØTE - ULVDALEN NÆRINGSOMRÅDE 

 
Etter invitasjon fra Skaun kommune til lokalt næringsliv ble det gjennomført et dialogmøte om mulig 
etablering av næringsområde i Ulvdalen i Børsa. Her følger oppsummering av hva som ble sagt og de 
ulike partenes ståsteder og kommentarer, samt veien videre. 
 
Skaun kommune 

Kommunen ønsker å få til et næringsområde i Ulvdalen for å kunne tilby næringsarealer innen bygg og 
anlegg og annen arealkrevende næring. Kommunens interesse er først og fremst å kunne tilrettelegge 
for lokalt næringsliv. På sikt ønsker kommunen å frigi næringsarealer langs sjøen i Børsa til 
boligbygging slik arealplanene viser. Vi ønsker også å fortette områder langs Håggåvegen der HAMOS 
og kommunens kaldtlager holder til i dag. På denne måten er mulige erstatningsarealer viktige for 
sentrumsutvikling i Børsa.  
 
På bakgrunn av denne samfunnsinteressen er det vedtatt at kommunen skal starte 
reguleringsplanlegging i Ulvdalen, slik vi nå har gjort. Arbeidet er i en tidlig fase. Det er ikke vedtatt 
noe mer foreløpig, heller ikke at kommunen skal bidra i opparbeiding av området.  
 
Norconsult har på oppdrag fra Skaun kommune utarbeidet noen skisser til området. Man kan tenke seg 
å dele området inn i 3 terrasserte parseller (pga høydeforskjell). En adkomstvei kan tenkes lagt på 
sørsiden, med 3 parseller på 10 daa hver. En vei på nordsiden blir lenger og gir mindre byggeareal, men 
kan være bedre med tanke på stigningsforhold. Parsellene er vist lenger nord enn områdets naturlige 
avgrensning i dag, ved at man tar ut stein herfra.  
 
 
 



HAMOS 

Ønsker å flytte, kapasiteten på dagens anlegg i Børsa er sprengt. Ulvdalen kan være aktuell plassering. 
Trenger 8-10, helst 10 daa. Det er en forutsetning at adkomstveien blir offentlig og med god standard. 
Har 20 000 besøkende i året, mye trafikk. Må bygge opp en tomt i to høydenivåer for adkomst over og 
ved konteinere. HAMOS må drive forretningsmessig selv om det er et IKS. Abonnenter i andre 
kommuner skal ikke betale for anlegg i Børsa.  
 
Båsum Boring 
Trives godt der dem er, har ingen umiddelbare flytteplaner. Ser at det kan komme en dag der det blir 
nødvendig å flytte, Ulvdalen er ikke utelukket i en slik sammenheng. Ville i så fall ha behov for 
anslagsvis 3-5 daa. En absolutt forutsetning at adkomstveien er god.  
 
Meistad Maskin 
Har ingen planer eller ønske om å flytte virksomheten.  
 
Proplan Bygg 
Har behov for et utelager med større byggevarer, utstyr, brakker o.l. Har i dag spredte lager rundt 
omkring. Kan være interessert, trenger anslagsvis 2-3 daa.  Påpeker at denne prosessen må 
konkretiseres innen rimelig tid, da de som har behov for denne type arealer ikke kan vente hvor lenge 
som helst. Da finner de andre løsninger istedenfor.  
 
Næringsforeningen 
Positivt at kommunen inviterer til dialog. Området kan bli en bra tilrettelegging for lokalt næringsliv. 
Understreker at god adkomst er en absolutt forutsetning. Påpeker at tomteprisen må være adekvat. 
Eventuelle bedrifter som skal flytte opp i Ulvdalen må få mer igjen for arealene de flytter fra, enn hva 
det koster i Ulvdalen. Eksempelvis koster det ca 2000,- pr. m2 for byggeklart næringsareal på Torgård, 
og ca 1200-, pr. m2 i Melhus. Ulvdalen bør bli rimeligere.  
 
Veien videre 
Det klareste rådet kommunen tar med seg videre er at adkomsten må bli god. Vår første prioritet blir å 
utrede dette nærmere. Vi oppfatter at med en god vei vil området kunne bli interessant for næringslivet.  
 
Det ble nevnt på møtet at HAMOS kan være en nøkkelaktør som «går foran» i etableringen av 
området, i kraft av sin størrelse, posisjon som interkommunalt selskap, og behov for nytt anlegg. Den 
infrastrukturen HAMOS trenger vil antagelig også være tilstrekkelig for andre aktører. Kommunen vil 
og vurdere om egen virksomhet som kaldtlageret kan etableres i Ulvdalen.  
 
Vi vet at opparbeiding blir kostbart med vei, vann, kloakk, strøm og fiber, selv om dette ikke er 
kostnadsberegnet enda. Kommunen mener at det ikke er hensiktsmessig å tegne ut en reguleringsplan 
raskest mulig, uten at man samtidig vurderer hvordan planen kan gjennomføres.  
 
Kommunen må se nærmere på hva det kan koste å opparbeide området og hvordan det kan 
finansieres. I dette ligger det blant annet politiske avklaringer på hvor langt kommunens engasjement 
skal gå.  
 
Det er vanskelig å si noe sikkert om framdriften i øyeblikket. Vi vil fortløpende jobbe mot mer oversikt 



over infrastruktur og kostnadsestimater. Men vi trenger antagelig hele høsten på å skaffe sikrere 
avklaringer om gjennomføring. Vi vil holde kontakt med enkeltaktører etter behov, og ser positivt på et 
nytt møte når prosjektet framstår mer konkret.  
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 
 

 
Olav Nikolai Kvarme 
saksbehandler  

 

Direkte innvalg: 72 86 72 17 


