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SAKSFRAMLEGG: 
 
Kort om saken: 
Det fremmes revidert forslag om detaljregulering til boliger på området til gamle Eliløkken Bruk 
langs Fv 800 i Børsa. Planen legger opp til inntil 79 boliger i rekke/kjedehus og blokk og benytter 
samme adkomst som Eliløkken Sjøside.  
 
Byggeområdet for boliger i planforslaget er på ca 15 daa og ligger på området til tidligere Eliløkken 
Bruk, sagbruk og høvleri. Området består også av Skaun kommunes renseanlegg og 
friluftsområder (LNF) ned mot sjøen. Hele planområdet er på ca 25 daa. 
 



Nøkkeldata: 
Eiendommen: gnr/bnr 141/66, 181, 184, 309 
Hjemmelshaver: Eliløkken Eiendom AS (hovedeiendom bnr. 181), Mons Løvset, Skaun 
Kommune 
Forslagsstiller: Eliløkken Eiendom AS 
Utarbeidende plankonsulent: Hus Arkitekter 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 08.09.14 og et ferdig planforslag var på høring i desember 2015 – 
januar 2016. I løpet av 2016 ble saken behandlet flere ganger og det pågikk en diskusjon om 
byggehøyder. Det var i 2016 foreslått blokker på 5 og 8 etasjer, samt rekkehus nærmest sjøen. 
 
I 2017 kom et revidert forslag med kjede/rekkehus i vestlig del av området, mens felt BB i øst 
fortsatt var foreslått som en relativt høy blokk på inntil 7 etasjer. Plan- og miljøutvalget behandlet 
planforslaget i august 2017 og fattet følgende vedtak: 
  

Saken sendes tilbake til rådmannen for en utredning av følgende: 
1. BB med kotehøyde 24,5 meter 
2. Sol- og skyggeanalyse på leikeareal og friareal 
3. Tydeliggjøre ansvarsforhold ift konsekvenser av mulig fremtidig konflikt ifm renseanlegg. 

 
PMU er enig i resterende del av forslaget inklusive kotehøyder.  

 
 
Rådmannen har fortolket dette vedtaket som et nei til byggehøyde over kote 24,5. Det er nå levert 
inn et revidert planforslag med maks kotehøyde 24,5 også på felt BB. Det er utarbeidet nye 
illustrasjoner, samt sol- og skyggeanalyser. Punktet om renseanlegg fra PMUs forrige vedtak er 
vurdert av rådmannen lenger ned i saken.  
 
Rådmannen og forslagsstiller har hatt en dialog gjennom 2018 og forslaget som fremmes til 
behandling nå innkom 29.05.18. Bestemmelsene er sist revidert 06.08.18 da rådmannen har rettet 
enkelte skrivefeil.  
 
 
Hovedtrekk i planforslaget 

 Felt BK1 og BK2 vest i planområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse i form av 
kjede/rekkehus. 

 Adkomstveien mellom BK1 og BK2 er flyttet sørover sammenliknet med de første 
planforslagene i 2016. På denne måten er det plass til flere boliger i rekke på BK 1, mens 
BK2 har en langsgående husrekke mellom Fv 800 og den lokale adkomstveien.  

 Det er lagt opp til overflateparkering innerst i adkomstveien f_V1 og noe gateparkering 
langs selve veien.  

 Felt BB i øst reguleres fortsatt til blokkbebyggelse med en høyere utnyttelse enn de andre 
feltene, men maks byggehøyde på kote 24,5.   
 
 
 

 

Felt Størrelse Utnyttelse min 
– maks BRA 

Estimert 
antall 
boliger 

Høyde 



ved maks 
BRA 

BK1 6,4 daa 3000 - 6000 m2 30 – 
tilsvarer 4,7 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
20,5  
3 etasjer 

BK2 3,7 daa 2350 - 4700 m2 24 – 
tilsvarer 6,5 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
24,5 
4 etasjer med 
sokkel 

BB 2,4 daa 2000 - 3000 m2 25 – 
tilsvarer 
10,4 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
24,5 
4 etasjer med 
sokkel 

 
Se planbeskrivelsen fra side 11 for en detaljert beskrivelse av planforslaget. 
 
VURDERING AV PLANFORSLAGET 
 
Felt BK1 
Felt BK1 består av samme type bebyggelse som tidligere, rekkehus i 3 etasjer. Feltet er utvidet slik 
at hver rekke blir lenger. Rådmannen vurderer fortsatt at dette er en fin løsning nede på flata i 
planområdet.  
 
Boligene får 2 parkeringsplasser hver i tråd med kommuneplanbestemmelsene. 1 p-plass kommer 
foran hver bolig. En viktig endring er at disse boligene må få sin andre p-plass løst på et større 
område på bakken. Dette er det lagt til rette for i en ny parkeringsplass f_PP innerst i 
adkomstveien. Illustrasjonsplanen viser 22 plasser her. Illustrasjonsplanen viser inntil 30 boliger i 
feltet, og de 8 siste plassene er vist i sørøstlig ende av feltet og ved at enderekkehusene får plass til 
2 biler foran boligen. Dette løser parkeringen etter kommunens parkeringsbestemmelser.  
 
 
Felt BK2 
Felt BK2 reguleres til kjede/rekkehus. Boligene kan legges fint inn i terrenget. De er vist med 
sokkeletasje med parkeringsgarasje og tre etasjer over. Boligene får mye trapper og blir ikke 
tilgjengelige boenheter etter teknisk forskrift, ettersom de ikke får alle hovedfunksjoner på 
inngangsplanet. De får flatt tak og framstår som tidsmessige og fint plassert mot omgivelser og 
terreng. Dette er en grei måte å utnytte arealet på for å oppnå høy tetthet uten å gå over i blokk- og 
leilighetsbebyggelse. Innenfor rammen av en høy arealutnytting og ønsket om å begrense høyde 
vurderes dette som naturlig løsning. 
 
Kotehøyden på 24,5 er marginalt over kommunestyrets tidligere signaler på maks 24, men 
rådmannen mener det er riktig å anbefale dette ut fra en helhetsvurdering. De fagkyndige som har 
prosjektert dette har kommet frem til en nødvendig takhøyde på 24,5 for å få til den beskrevne 
løsningen. Med en såpass liten forskjell mener rådmannen det kan aksepteres å legge denne 
prosjekteringen til grunn.  
 
Byggehøyden – enten den er på kote 24 eller 24,5 – vil i noen grad berøre utsikten til de nederste 
husene i lia bakenfor. Dette gjelder særlig de husene med adkomst fra Fv 800 som ligger nedenfor 
Nedre Skoglykkja. Se kartutsnitt nedenfor. Se også vedlagte illustrasjoner med planlagt bebyggelse 



sett fra Nedre Skoglykkja. Det er regulert en åpning som blir fri for bebyggelse omtrent midt i felt 
BK2, ellers blir bebyggelsen sammenhengende. Rådmannen vurderer at dette kan aksepteres, det 
er god avstand med luft og lys over Fv 800 mellom ny og gammel bebyggelse.  
 
Felt BK2 har krav i bestemmelsene om 2 p-plasser pr. bolig. Dette vil løses gjennom en 
garasjeplass i hver sokkeletasje og en parkeringsplass foran hver enkelt bolig, på bakken eller 
eventuelt i carport. Dette er i tråd med parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen for denne type 
bebyggelse i sentrumsområdet. 

 
Kote 25 vist med blå strek i lia bakenfor planområdet. Rekkehusene vil rekke opp til kote 24,5. 

 
Felles adkomstvei for felt BK1 og BK2: 
Felles adkomstvei f_V1 inn i feltene BK1 og 2 har en regulert bredde på 6 meter, og 3,8 meter der 
det er satt av plass til nedgravde renovasjonskonteinere. I planbeskrivelsen er det beskrevet at den 
skal ha en asfaltert bredde på 4 meter, og det følger ellers av bestemmelsene at det kan tilrettelegges 
for gateparkering. Vi legger derfor til grunn at på det 6 meter brede veiarealet i plankart, er lagt opp 
til 4 meter kjørebane, og ellers 2 meter skulder som kan nyttes til gateparkering, eventuelt 
beplantning, og ellers 2,2 meter brede renovasjonskonteinere. 
 
Løsningen vil i all hovedsak være i tråd med normen for adkomstveger av denne typen, som krever 
4 meter bredde for blindveier med over 50 boenheter, og 3,5 meter bredde for blindveier med 
under 50 boenheter. Langs veien her vil det være inntil 54 boenheter, og 4-metersbredden vil 
avvikes kun marginalt ved konteinerne. Renovasjonspunktene hindrer også en effektiv 
kjørebredde på 6 meter, som ville ha invitert til større hastigheter.  
 
Veien vil være privat (regulert felles for eiendommene) og kommunen skal ikke forvalte den. I 
planbehandlingen må vi likevel se til at den framstår som funksjonell. Vi vurderer at det gjør den. 
Vi har ingen avgjørende innvendinger til en begrenset gateparkering i en slik blindvei. Det er ellers 
vist at nødvendig parkering for husene er ivaretatt på parkeringsplass og ved eiendommene. 



 
Felt BB 
Felt BB ligger for seg selv der det ligger en idrettshall i dag. Det er det vanskeligste feltet å løse på 
en god måte, ettersom det har vei på 3 sider og bokvalitetene tjener mye på å løftes en del opp fra 
denne situasjonen. Her var det tidligere foreslått inntil 8 etasjer i 2016 og 7 etasjer i 2017. Det er i 
politiske behandlinger gitt uttrykk for at dette er for høyt.  
 
Det er nå foreslått blokkbebyggelse på 3 etasjer pluss sokkel, med maks gesimshøyde kote 24,5. 
Sammenlignet med tidligere forslag er bygningen gitt et større fotavtrykk slik at store deler av 
tomta bebygges. Dette gjør at en forholdsvis høy utnyttelse opprettholdes selv om høyden er 
lavere. Det er oppgitt at de leverte illustrasjonene viser en blokk med 9 leiligheter i første, 9 i andre 
og 7 i tredje etasje.  
 
Det er tatt inn en bestemmelse om at det totale bygningsvolumet må være oppstykket for å dempe 
virkningen mot omgivelsene, slik som vist i illustrasjoner. Dette for å unngå en for massiv 
sammenhengende fasade. Rådmannen mener at en slik bestemmelse er riktig å ha.  
 
Felt BB har begrenset uteoppholdsareal på eget felt. Her viser uteromsregnskapet 720 m2 uterom, 
mens kommuneplanens uteromskrav tilsier et behov for inntil 900 m2. Totalt i planområdet er det 
nok uterom. Skaun kommune har ingen eksplisitte regler for hvilket uteoppholdsareal som kan 
telles med, det må vurderes konkret i den enkelte sak. Rådmannen vurderer at løsningene i dette 
tilfellet kan aksepteres. Selv om det mangler noe uteoppholdsareal isolert på felt BB, blir det 
kvartalslekeplass vest i planområdet og det er god plass i strandsonen ellers i området.  
 
Parkering blir i sokkel og det er illustrert med mulighet for noen parkeringsplasser foran blokka 
langs veien. Dette feltet er som tidligere foreslått med et parkeringskrav på 1,2 pr. boenhet. Dette 
er mindre enn kommuneplanen tilsier, men ble vurdert som tilstrekkelig for blokkleiligheter med 
denne nærheten til gang- og sykkelveinett, kollektivtrafikk og Børsa sentrum. Vi vurderer ikke dette 
annerledes nå.  
 
Felt BB sikrer tilstrekkelig utnyttelse for et område som ligger sentralt og egnet for mange 
boenheter. Byggehøyden er redusert i tråd med politiske signaler. Rådmannen vurderer at 
totalløsningen kan aksepteres. 
 



 
Felt BB sett fra sørøst 

 

 
Felt BB sett fra nordøst 

 
 
Utearealer 
Det blir kvartalslekeplass i vest. Felt BB ligger litt langt unna denne, men uterom i planforslaget er 
totalt sett ivaretatt etter retningslinjene. Rådmannen vurderer solforholdene som akseptable og 
viser til vedlagt sol-skyggeanalyse, samt temakart for uterom i saksdokumenter nr. 13, 14 og 16. 
 
Kommunalt renseanlegg 
Ved behandling i plan- og miljøutvalget i august 2017 ble det bedt om en tydeliggjøring av 
ansvarsforhold og mulige konsekvenser ved eventuelle konflikter mellom kommunens renseanlegg 
og de planlagte boligene. Dette er også vurdert i tidligere behandlinger av saken, se sak 41/16 i 
kommunestyret.  
 
Forholdet mellom boligene og renseanlegget fant sin form tidligere i planprosessen, og rådmannen 



har akseptert de grensene som er foreslått rundt renseanlegget. Renseanlegget i Børsa har kapasitet 
i eksisterende bygg, og det vil også være plass til utvidelser ved behov. Det er først og fremst et 
eventuelt luktreduksjonsanlegg som vil være en aktuell utvidelse. Det er ikke mye luktproblemer 
med anlegget i dag, men en kan ikke utelukke at lukt fra f. eks kummer kan oppstå enkelte ganger. 
Boligene og renseanlegg får et turdrag mellom seg og avstanden er vurdert til å være akseptabel. 
 
Det er Skaun kommune som eier av renseanlegget som vil være ansvarlig for at det driftes på riktig 
måte. Det er kommunen som må bekoste et eventuelt luktreduksjonsanlegg dersom det skulle bli 
behov for det i framtida. Samtidig bør en kunne forvente at korte og forbigående tilfeller av lukt, 
for eksempel i forbindelse med slamtømming, kan tåles av omgivelsene.  
 
Andre forhold 
Planen er tidligere vurdert i saksbehandlingen for relevante forhold som støy, geoteknikk, 
kulturminner, natur- og miljøverdier og liknende. Bestemmelser som følger av dette er blant annet 
krav om miljøteknisk undersøkelse og at eksisterende bygninger skal fotograferes før rivning. 
ROS-analysen fra forrige planforslag vurderes fortsatt å være tilfredsstillende.  
 
Geoteknikk 
Ved geotekniske vurderinger som fulgte tidligere planforslag er byggegrunnen klarert for et større 
boligprosjekt. Det er krav om geoteknisk prosjektering som skal følge byggesaken når tiden er inne 
for det. Planen er nå endret til lettere bebyggelse. Vi vurderer det som tilstrekkelig å legge til grunn 
de tidligere utredningene for byggegrunnen sin del. Geoteknisk prosjektering i byggesaken vil 
ivareta de endringene det nå legges opp til.  
 
Støy 
Tidligere støyrapport utarbeidet av Teknoconsult viste gul støysone fra Fv 800 sør i felt BK2. 
Dette gjaldt særlig litt opp i høyden, ettersom veien ligger høyere.  
 
Vi vurderer at prosjektet er endret såpass mye her at dette må vurderes og dokumenteres på nytt 
før det kan gis byggetillatelse. Det er nå lagt opp til rekkehus med en del uteoppholdsareal i sør mot 
fylkesvegen på felt BK2. De nye og endrede løsningene må være ivaretatt med tanke på denne 
trafikkstøyen. Rådmannen har derfor endret bestemmelse § 7.4 til at det kreves ny støyutredning 
som skal godtgjøre at kravene til støy oppfylles og nødvendige tiltak beskrives. Dette skal 
dokumenteres i egen rapport senest ved søknad om rammetillatelse og støyreduserende tiltak skal 
være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis.   
 
Oppsummering 
Rådmannen vurderer det nye planforslaget for Eliløkken Bruk til å være akseptabelt. Det blir en 
annen type bebyggelse og mindre utnytting enn før. Det blir færre tilgjengelige boenheter. Større 
arealer på bakken går med til parkering. Den valgte løsningen og bygningstypologien er imidlertid 
en naturlig følge av ønsket om å begrense byggehøyden. Innenfor denne rammen er planforslaget 
tilfredsstillende løst.  
 
Planen vil totalt få anslagsvis 79 boliger. Dette tilfredsstiller kravet på 4 boliger pr daa vurdert mot 
det totale byggeområdet, inkludert vei og parkering, til sammen ca 19,5 daa. Kommunalt 
renseanlegg, LNF-områder og felles kjøreveg med Eliløkken sjøside bør ikke telle med i denne 
vurderingen.   
 
Planen er vesentlig endret siden forslag om blokkbebyggelse var på høring i årsskiftet 2015-16. Det 
reviderte planforslaget må høres på nytt. Rådmannen anbefaler at forslaget sendes på høring.  
 



 
ØKONOMISK VURDERING: 
Planen forutsetter følgende offentlige tiltak: 

 Turvei langs sjøen i o_TD1. Det er satt rekkefølgebestemmelse om at denne må 
opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til første byggetrinn. Kommunen har 
foreløpig ikke satt av midler til en slik opparbeiding. Dersom tiltakshaver ønsker å 
framskynde sitt eget prosjekt, er det på vanlig måte anledning til å bekoste tiltaket selv, jfr. 
Kommunens hovedprinsipper for kostnadsfordeling.  

 På vanlig måte vil en del nødvendige hovedanlegg for vann og avløp tas over av 
kommunen, etter at slik opparbeiding er godkjent i teknisk plan og vilkår for overtakelse 
nærmere fastsatt i utbyggingsavtale. 

 
Ytterst mot strandsonen reguleres det til offentlig friluftsformål. Dette er et LNF-formål og 
medfører ingen særskilte tiltak eller opparbeidinger. Det medfører heller ikke adgang til 
ekspropriasjon eller innløsing og det innebærer at området skal fremstå slik det er, som utmark i 
strandsonen med allemannsrett. Lett skjøtsel og andre tiltak i tråd med LNF friluftsformål vil 
likevel være tillatt.  
 
Ellers ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
 
 


