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Høringsnotat vedr. reguleringsplan ” Naustflata ” 

 

Skaun Historielag er bedt om å uttale seg om forslag til reguleringsplan for ”Naustflata ”, 

gnr174,bnr 4.   

Planen ble behandlet i styremøte onsdag 19.april 2017. Styreleder deltok tirsdag 11.april 2017 

på befaring av området sammen med styret for Fortidsminneforeningen i Orkdal. 

 

Planområdet er ca 4 900 m2, og er en del av dyrka mark vest for Børsa kirke med terreng 

skrånende ned mot Børselva, med den gamle vernede bebyggelsen  på Børsøra på motsatt side 

av elva.  

Fra reguleringsplanens  § 5.1.3. er antall boenheter satt til minimum 12,og maksimum 18. 

 

Feltene B1, B2, B3 ” kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse ( i form av frittliggende 

eneboliger eller eneboliger i kjede ”. Felt B4 ” kan det etableres tomannsbolig ”. I felt BB ” 

skal det etableres lavblokk ” 

 

§ 5.1.4. Byggehøyder og takform. 

B1-B4. ”er maks gesimshøyde  6 m og maks mønehøyde 9,5 m for saltak og pulttak. For flatt 

tak er maks gesimshøyde 7,2m”. 

” Det tillates etablert takterrasse med rekkverk på carportene/ boligene innenfor B1-B4. 

Dette skal ikke medtas i byggehøyder”. 

BB. ” Bebyggelse i BB tillates oppført i to etasjer med maks byggehøyde på kote c + 15,5. 

Tak tillates utformet som flatt tak ( takvinkel 0-6 grader ) 

Det tillates etablert takterrasse med rekkverk på boligbebyggelsen innenfor BB. Dette skal 

ikke medtas i byggehøyde. 

 

§5.1.5. Bebyggelsens utforming 

”Ny bebyggelse skal videreføre områdets typiske kvaliteter og trematerialer skal være 

benyttet i fasader.” 

 

Historielagets kommentarer. 

Den framlagte plan operer med en høg utnyttingsgrad. Med 18 leiligheter får en i 

gjennomsnitt bare ca 270 m2 pr leilighet. Med 12  ca 400 m2. Parkering og grøntareal 

inkludert. 

Videre er byggegrensene for det meste 1,5-2,0 m til tomtegrenser og formålsgrense. 

Antall leiligheter bør reduseres til maks. 12. 



 

Mot Børselva er det planlagt toetasjes blokk (er ) med flatt tak. Dette bryter radikalt med 

bebyggelsen på Børsøra og står i motstrid til planens § 5.1.5 sitert ovenfor. 

Nærhet til kirken og Børsøra må gi sterke føringer for arkitektur og hustyper. 

 

Reguleringsplanens §§ 5.1.3 og 5.1.4 bør samsvare med § 5.1.5. 

Terrasser utover gesims- og mønehøyder bør ikke tillates. 

 

Planbeskrivelsens 4.2 Oppsummering av innspillene. 

Det vises bl. a. til” Sør-Trøndelag fylkeskommune uttrykker bekymring for nærhet til 

automatisk fredet kulturminne ” 

Skaun historielag deler denne bekymringen . 

Det knytter seg mye historie til området. Nabogården Rossvoll er nevnt i Islandske annaler for 

året 1254/ 1255 da det gikk et stort ras her. Norges første erkebiskop Øystein Erlendson var 

født og oppvokst her. 

Området Naustan må ha hatt en sentral posisjon i forbindelse med handelsveien fra øvre 

Gauldalen over Hølonda, kanskje allerede i Romersk jernalder i forbindelse med utskiping av 

jern. Og allerede da et handelssted.  Navnet tilsier at det her var en naturlig plass for vanlige 

naust og stornaust i vikingtiden. 

 

I tillegg til kommentarene til selve reguleringsplanen mener historielaget at hele området kan 

ha kulturminner som tilsier at området fredes. En vil også minne om at Skaun kommune har 

vedtatt at det skal utarbeides en kulturminneplan innen i løpet av de to neste årene. 

 

Historielaget mener på dette grunnlag  primært at området fredes.    

              

 

Alternativt at videre arbeide med reguleringsplanen bør avvente kulturminneplanen og til en 

har bedre oversikt over kulturminner. 
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