
 

 

Reguleringsbestemmelser for Skaun motorsportsenter, eiendommen 

gnr/bnr 71/1 i Skaun kommune 
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Bestemmelser, datert 15.01.2018 

Kommunestyrets vedtak 22.06.2009 
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§1 Planens avgrensning 

Bestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg, forretning 

Bebyggelse og anlegg, motorsportanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, parkeringsplasser 

Landbruks-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift, friluftsformål 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde i sjø og vassdrag  

 

I tillegg reguleres det til hensynssoner i henhold til plan- og bygningslovens § 12-6: 

 

Hensynssone, frisikt 

Hensynssone, bevaring av kulturmiljø 

 

Bestemmelsesområder i henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 

Bestemmelsesområde for utforming 

 

§2 Hensikten med planen 

Planområdet som er beskrevet skal benyttes til motorsportsenter med tilhørende aktivitet, samt 

privat kjøreveg med tilhørende parkeringsplasser. Friluftsområde, frisiktsone ved veg, 

forretningsområde og bevaring av anlegg. 

 

§3 Fellesbestemmelser 

1. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 

Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig. Inngrep i og langs 

elva Mora skal gjøres på en mest mulig hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til vanndekt 

areal og naturlig helling.  

2. Støy fra motorsportaktivitet i planområdet skal ikke belaste eksisterende bebyggelse over 

grenseverdier gitt i gjeldende retningslinjer for støy, maks Lden 45 dB. 

3. Området skal stenges med bom eller port når det ikke er i bruk i organisert form. Stenging 

skal ikke være til hinder for ferdsel til omkringliggende friluftsområder.  

4. Oppdages kulturminner under arbeid med anlegget gjelder aktsomhetsplikten etter 

kulturminnelovens §8. 

5. Virksomheten i motorsenteret bør ta hensyn til bruken til pilegrimsleden.  



 

 

 

 

§4 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Forretning 

1. Området skal utnyttes til forretningsformål. 

2. Maksimalt bebygd areal er 25% (BYA). 

3. Bebyggelsen tillates oppført i inntil 3 etasjer med maks gesimshøyde 9 meter. 

4. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene i farger og materialer. 

5. Det kan settes opp 1 friluftscene innenfor området. 

6. Det skal legges vekt på universell utforming av området, hvor gangareal og møteplasser skal 

ha maks stigning på 1:20. Det kan anlegges snarveier som har mer stigning.  

 

4.2 Motorsportanlegg 

1. Området skal brukes til motorsportbaner for trening og konkurranse, med tilhørende depot, 

oppstillingsplasser, sikringssoner og publikumsareal. 

2. Det kan oppføres 1 verkstedbygg med tilhørende sanitæranlegg i tilknytting til PV3. 

Bygningen skal maks ha 2 etasjer, gesimshøyde 7,5 meter og ikke overskride 300 kvm i 

grunnflate. Fargebruk, utforming og plassering skal være tilpasset omgivelsene best mulig. 

3. Bruken av motorsportsanlegget skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende støykrav og 

godkjent bruksreglement. 

4. Bruk av høyttaleranlegg skal begrenses til kun å gjelde nødvendig informasjon og 

speakerkommentering under løpskjøring. Høyttaler skal rettes mot øst, og bort fra nærmeste 

bolig.  

5. Motorsportaktivitet skal kun foregå mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 21.00, og mellom 

09.00 og 18.00 på lørdager. Det tillates aktivitet maksimalt 10 søndager pr. kalenderår.  

6. Naboer skal varsles i god tid i forkant av større motorsportstevner. 

7. Det er tillatt å opparbeide gapahuker og grillplasser innenfor området. 

8. Det kan etableres turstier/skiløyper innenfor området. 

9. Det er tillatt å opparbeide driftsveg for grunneier, gnr/bnr 71/1. 

 

Avløp 

10. Avløp må føre ut av området i tette ledninger, til avløpsanlegg med utslippstillatelse etter 

Forurensningsloven. Før slik avløpsordning er etablert må det ikke legges inn vann i 

bebyggelsen eller anlegges andre vannuttak i området. 

11. Det må ikke foregå utslipp av olje, drivstoff eller annet som forurenser grunnen eller 

grunnvannet. Områder for overflatetanker/fyllplasser for drivstoff skal være sikret med 

oppsamlingsmuligheter i tilfelle lekkasje.  

12. Det skal gjennomføres undersøkelse av grunnvannet i dag, samt jevnlige oppfølgende 

undersøkelser. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram før igangsettingstillatelse gis, og 

godkjennes av kommunen. 

 

§6 Landbruk, natur og friluftsformål, samt reindrift 

6.1 Friluftsområde 



 

 

Formålet omfatter grønne områder hvor eksisterende terreng og vegetasjon skal opprettholdes. 

Det er tillatt å opprette turstier/skiløyper, samt skogsbilveg på tvers av vegetasjonsbeltet. Det 

tillates etablert støyvoll innenfor friluftsområdet innenfor bestemmelsesområde #2.  

 

§7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

7.1 Kjøreveg 

1. PV1 skal benyttes til atkomstveg til motorsenteret, utformes for semitrailer og etter Statens 

vegvesens normaler.  

 

7.2 Parkeringsplasser 

2. PV2 skal benyttes til gjesteparkering. 

3. PV3 skal benyttes til parkering for motorsenteret.  

4. Minst 2 parkeringsplasser skal utformes og reserveres for bevegelseshemmede.  

 

§8 Hensynssoner 

8.1 Frisiktsone 

I frisiktsone skal det til enhver tid være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers 

planum. Vegetasjon som kan bli høyere enn 0,5 meter tillates ikke i disse sonene. Det samme gjelder 

opplag av snø. 

 

8.2 Bevaring kulturmiljø 

Kullmilen skal opprettholdes. 

 

§9 Bestemmelsesområder 

9.1 Innenfor bestemmelsesområdene #1 og #3 skal oppføres støyvoller langs hele startstrekket på 

gokartbanen og langs hele startstrekket på motocrossbanen. Støyvollene skal være minimum 3 

meter over banen og ligge så nært banen som mulig. 

9.2 Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det oppføres støyvoll inntil PV3 for å skjerme for støy fra 

street legal. Vollen skal være minimum 3 meter høy. Den skal tilsås med vegetasjon på toppen og 

mot vest.  

 

§10 Drifts- og aktivitetsplan 

Det skal utarbeides drifts- og aktivitetsplan for aktiviteten på motorsportsenteret. Driftsplanen 

revideres ved endringer i driften, og aktivitetsplanen revideres årlig. For utarbeiding av driftsplan skal 

C-rap-001 Skaun motorsportsenter – støy, datert 14.12.2017, utarbeidet av Rambøll legges til grunn. 

Dersom det er vesentlige endringer i driften, som kan medføre økt støy enn det som ligger til grunn, 

skal det utarbeides nye støyberegninger og vurdering av skjermingstiltakene.  

 

Driftsplanen skal beskrive alle sider ved driften av motorsenteret og skal som et minimum inneholde: 

1. Hvordan hensynet til støv og støy er ivaretatt 

2. Hvordan hensynet til naboer er ivaretatt 

3. Hvordan den gode tilstanden i grunnvannsforekomsten er ivaretatt 

 



 

 

Aktivitetsplanen skal beskrive alle sider ved aktiviteten for forestående år og skal som et minimum 

inneholde: 

1. Tidsbruk av anlegget. Hverdager, helger, helligdager. 

2. Fordeling av tid med eventuelle andre brukere. 

3. Maks antall kjøretøy ved trening og stevner. 

4. Bruk av høyttaler- og lysanlegg. 

5. Retningslinjer for nabovarsel ved stevner. 

6. Planlagte stevner. 

 

§11 Rekkefølgebestemmelser 

1. Vann- og avløpsplan for området skal være godkjent av Skaun kommune før 

igangsettingstillatelse gis. Planen skal omfatte overvann, avrenning fra bane, utslipp fra 

motorkjøretøy, samt restaurantområde og verkstedbygg. 

2. Støyvoller som vist på plankartet skal være bygd før det tillates kjøring på hver enkelte bane.  

3. Driftsveg for grunneier, gnr/bnr 71/1 skal opparbeides som landbruksbilveg (vegklasse 3) og 

være kjørbar før anlegget tas i bruk. 

4. Drifts/aktivitetsplan skal legges frem for og godkjennes av Skaun kommune før brukstillatelse 

for motorsenteret kan gis. Driftsplan/aktivitetsplan skal være i tråd med utarbeidet 

støyrapport.  

5. PV1 skal være bygd før utbygging av motorsenteret starter. 

 

 

 

 

 


