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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 1/18 
Arkivkode: 033 
Arkivsaksnr:  18/251 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
1/18 Plan og miljøutvalget 23.01.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 23.01.18 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 Rapport refererte journalposter 

 Rapport delegerte vedtak 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 2/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/9 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
2/18 Plan og miljøutvalget 23.01.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
- FRADELING AV BOLIGTOMT 
EIENDOMMEN GNR/BNR 77/3 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Dispensasjon fra LNF-område i kommuneplanens arealdel innvilges. Det politiske selvstyret 
vektlegges, og det er i vurderingen lagt til grunn politiske føringer om bosetting i desentraliserte 
deler av kommunen.  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonsplan 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
4. Samlet saksfremstilling fra sak 51/17 behandlet i PMU 28.11.2017 
5. Klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 
SAKSFRAMLEGG: 

 

Fylkesmannen har påklaget Skaun kommune sitt vedtak i sak 51/17 den 28.11.2017 der 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt ble innvilget. Det ble gitt 
dispensasjon både fra LNF-formål og rekkefølgekrav for gang- og sykkelveg i delplan 
Jåren/Råbygda. Fylkesmannen har i høringsuttalelse av 05.10.2017 frarådd dispensasjon og 
varslet om at et positivt dispensasjonsvedtak vil bli vurdert påklaget.  

 

Rådmannen legger derfor denne saken frem for ny behandling. 

 

 

Klagen 

Fylkesmannen kan ikke se at fordelene ved at det gis dispensasjon veier opp for ulempene for 
jordbruksdriften på eiendommen. De påpeker at tomta vil få beliggenhet med grenser til 
jordbruksarealer som er i drift. Fylkesmannen ser av begrunnelsen som Plan- og miljøutvalget 



  Sak PS  1/18 

 

  Side 4 av 15   

har gitt for dispensasjonsvedtaket at det bl.a. er lagt vekt på ønsket om å legge til rette for boliger 
også i desentraliserte deler av kommunen. De uttaler at etablering av en ny bolig i forbindelse 
med generasjonsskifter på gårdsbruk ofte er positivt også i forhold til rekruttering til landbruket, 
og de ser at dette har blitt en hyppig forekommende sakstype når det gjelder dispensasjon fra 
LNF-formålet i kommuneplanen.  

 

Fylkesmannen savner imidlertid en vurdering av hvorvidt det er mulig å plassere boligen på 
arealer som ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene. Med dette mener de at boligen 
lokaliseres slik at den ikke legger beslag på dyrket jord, og også slik at tomta ikke fradeles i 
nærheten av eller med grenser til jordbruksarealer som er i drift. 

 

 

Dispensasjonsvurdering 

Rådmannen har forståelse for at det er ønskelig å fradele fra egen tomt og inntil egen gård.  

 

I denne saken har et politisk flertall tillagt bosettingshensynet større vekt enn jord- og 
landbrukshensynet. Fylkesmannen i Trøndelag har imidlertid klaget. Etter deres vurdering vil 
ikke fordelene ved at det gis dispensasjon veie opp for ulempene for jordbruksdriften på 
eiendommen.  

 

Lokal landbruksforvaltning er i utgangspunktet enig i at det er uheldig å plassere et bolighus 
inntil jordbruksareal som er i drift. Ved vurdering av arealets betydning som drivverdig areal, har 
dette arealet imidlertid svært liten og tilnærmet ingen betydning. Det omsøkte arealet som ligger 
på eiendom gnr/bnr 77/1 er grunnlendt og benyttes i dag delvis som transportareal. I tillegg er 
77/1 på omsøkt areal ca. 15 meter bredt, hvorav 10 meter er i drift. Det gjenstående arealet 
mellom omsøkt boligtomt og naboeiendommen 77/2 er tilstrekkelig til å opprettholde 
adkomstvegen tilnærmet uendret. 

 

Omsøkt fradeling vil gi eiendommen adkomst utenom tunet, og dette vurderes på generelt 
grunnlag som en klar fordel ved fradeling av boligeiendommer i områder avsatt til LNF. I 
opprinnelig søknad var adkomstvegen tenkt lagt gjennom tunet. 

 

Fylkesmannen påpeker i sin klage at de savner en vurdering av om det er mulig å plassere en 
bolig på arealer som ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene. Med dette mener de at 
boligen lokaliseres slik at den ikke legger beslag på dyrket jord, og også slik at tomta ikke fradeles 
i nærheten av eller med grenser til jordbruksarealer som er i drift. Etter Rådmannens vurdering er 
det ikke mulig å finne en plassering på denne eiendommen som ikke kommer i konflikt med 
landbruksinteresser. 

 

Rådmannen har vurdert en alternativ plassering av tomta på arealet som ligger mellom 
kårboligen og fylkesvegen, og kommet til at dette arealet er dårligere egnet til boligformål enn 
omsøkt plassering. Rådmannen begrunner dette med at dyrkajorda som ligger der, har en langt 
bedre kvalitet enn landbruksarealet på omsøkt plassering. Ut fra en visuell vurdering av 
landskapsbildet, vurderes det videre som uheldig å plassere en bolig mellom eksisterende 
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våningshus og vegen.  

 

Rådmannen bemerker videre at en eventuell flytting av tomta, avhenger av at Statens vegvesen 
dispenserer fra byggegrensen mot fylkesvegen.  

 

Denne alternative plasseringen av tomta er heller ikke ønsket av søkers svigersønn, som skal ta 
over gården. Han uttaler at ved alternativ plassering, så vil ny bolig bli bygd så nære den 
eksisterende boligen at det vil gi en «bylignende fortetting» og ødelegge den landlige byggeskikk i 
området. Dette på grunn av byggegrensen til fylkesvei.  

 

Det er i denne saken to motstridende hensyn som skal veies opp mot hverandre. På den ene 
siden er det en lang og fast praksis med å tillate spredt bosetting i de deler av kommunen der 
bosettingshensynet gjør seg gjeldende. På den andre siden statlige myndigheters standpunkt om 
at landbruksinteressene blir vesentlig tilsidesatt ved fradeling til bolig som omsøkt. 

 

Bosettingshensynet gjør seg gjeldende i en liten desentralisert del av kommunen. Hensynet til at 
saken vil skape presedens i lignende saker er derfor begrenset. Kommunen jobber nå med en 
sentrumsplan for Venn sentrum. Det er derfor grunn til å tro at planmessig utbygging på Venn 
på sikt vil bidra til å svekke bosettingshensynet i kommunen, jfr. jordloven § 12 fjerde ledd.  

 

Jordloven åpnet i 2013 for at det skal være lettere å fradele til bolig i områder avsatt til LNF der 
bosettingshensynet gjør seg gjeldende. 

 

Omsøkt fradeling til bolig vil ikke utgjøre en vesentlig forskjell for landbruksinteressene, da den 
vil plasseres sammen med allerede eksisterende boliger på areal som ikke dyrkes og/eller har liten 
avlingsverdi.  

 

Rådmannen legger stor vekt på jordvern og landbruksinteresser i alle søknader om dispensasjon i 
Skaun kommune. I denne saken er det imidlertid også viktig å vektlegge det kommunale 
selvstyret ved prøving av kommunens frie skjønn. Rådmannen vil derfor innstille positivt slik at 
klagen kan bli behandlet av en settefylkesmann.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 3/18 
Arkivkode: EA 174/22 
Arkivsaksnr:  18/38 
Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
3/18 Plan og miljøutvalget 23.01.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN OG STRANDSONE - 
INDUSTRIBYGG - KAPTO 
EIENDOMMEN GNR/BNR 174/22 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra formål i kommunedelplan 
og forbud mot bygging i 100- metersbeltet langs sjø for oppføring av tilbygg på eiendommen 
gnr/bnr 174/22.  

 

Klage: Vedtaket kan jfr. Plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages 
til fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Skaun kommune innen 3 uker 
etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknader om dispensasjon, datert   09.06.2017 og 07.11.2017 
2. Kart med tilbygg, datert   10.08.2017 
3. Kart nåværende, datert    21.11.2017 
4. Plan-, snitt- og fasadetegninger, datert  04.07.2017, 16.07.2017 og 31.07.2017  
5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen,  

datert      08.12.2017 
6. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i  

Sør- Trøndelag, datert     18.12.2017 
7. Høringsuttalelse fra Sør- Trøndelag  

fylkeskommune, datert    19.12.2017 og 03.01.2017 

 
SAKSFRAMLEGG: 

Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse for oppføring av to tilbygg til eksisterende 
bygning på eiendommen gnr/bnr 174/22. Eiendommen ligger på Naustmælen, Børsa. I den 
forbindelse må det søkes om dispensasjon fra planformål i kommunedelplanen og fra forbud 
mot bygging i 100- metersbeltet mot sjø. 

Eksisterende bygning ble godkjent oppført i 1983 i henhold til det som var gjeldende 
reguleringsplan da. Det er senere blitt godkjent diverse endringer i bygningen, og den inneholder 
i dag lokaler for Kapto AS som tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser på oppdrag fra NAV og Skaun 
kommune. Plasthall mot nord ble godkjent oppført i 2005, og brakker mot sør ble godkjent 



  Sak PS  1/18 

 

  Side 7 av 15   

oppført i 2009.   

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende bygning. Tilbygg mot nord skal oppføres i to etasjer 
og eksisterende plasthall fjernes. Tilbygget skal inneholde areal for pinneproduksjon, heis, 
kontor, spiserom og møterom. Tilbygg mot sør skal oppføres i en etasje og eksisterende brakker 
fjernes. Tilbygget skal inneholde resepsjon, WC og garderobe. Tiltaket omfatter også en del 
endring av eksisterende bygnings rominndeling og fasade. Boenhet i hovedetasjen (godkjent i 
1990) er allerede blitt innlemmet i øvrige lokaler uten at dette er omsøkt. 

Bautasteinene, som er grunnlaget for kommunevåpenet, ligger på eiendommen. Steinene er 
automatisk fredet med en sikringssone på 5 m fra synlig ytterkant, i henhold til kulturminneloven 
§ 4 og 6. Kulturminnelovens § 3 sier at «Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 
måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje». 
   
Planavklaring 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Børsa sentrum, vedtatt 29.06.1983, og vist med 
formål industri, lager (I 2). Reguleringsbestemmelse § 1.4.2 sier: I industriområde tillates ikke 
etablert bedrifter som etter bygningsrådets skjønn ved støy og andre forurensninger ved 
produksjon og trafikk vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende boligområder.  

Eiendommen omfattes også av kommunedelplan Børsa, vedtatt 11.12.2014 og stadfestet 
21.06.2016. Eiendommen er vist med formål bolig og deler av eiendommen er vist med 
hensynssone, støysone, gul sone, samt friområde mot sjøen.  

Der det er motstrid mellom reguleringsplan og delplan gjelder nyeste vedtatte plan. 
Kommuneplanens bestemmelse § 8.2.2 sier: Bygging for andre formål enn de formål som er 
fastsatt i planen forutsetter dispensasjon. Dispensasjon kan normalt ikke påregnes. Kommunen kan, etter 
at berørte parter har fått uttalt seg, godkjenne at deler av boligbebyggelsen i områder regulert til boligformål tas i 
bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke forringer boligområdets kvaliteter trafikalt, visuelt og 
miljømessig. 

Det er ikke vist byggegrense mot sjø i kommunedelplan og da gjelder plan- og bygningslovens § 
1-8. Pbl § 1-8: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 
fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved 
alminnelig høyvann. Hele eiendommen er omfattet av forbudssonen.  

 

Nabovarsel 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er mottatt merknad fra Skaun kommune, som ledningseier 

og eier av eiendommen gnr/bnr 174/19, datert 23.08.2017. Kommunen viser her til at det ligger 

kommunale ledninger i grensen mellom eiendommene gnr/bnr 174/23 og 174/22, og at 

avstanden fra bygget til ledninger vil bli mindre enn 4,0 m, som er kravet.  

Ledningene er avdekket og avstand fra tilbyggene til ledninger er fastslått til å være mer enn 4,0 

m.  Plasseringen kan godkjennes i forhold til de kommunale ledningene.   

 

Søkers begrunnelse for dispensasjon:  

Forbud mot tiltak nærmere enn 100 m fra strandlinjen, plan- og bygningsloven § 1-8:  

Vi legger til grunn for søknaden eiendommen allerede er bebygd, og ligger innenfor sonen på 
100 meter. Mellom dagens bygg og fjorden benyttes en stor del av eiendommen til parkering og 
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lagringsplass. Ved å forlenge eksisterende volum med 12 meter, og renoverebyggets fasade, vil 
hele eiendommen oppleves mer ryddig og imøtekommende for forbipasserende på turområdet 
nedenfor parkeringen. Vi har ikke inntrykk av at det er stor ferdsel i dette området, og mener at 
tiltaket ikke vil være sjenerende for noen. Sikten fra naboeiendommene vil også bedres i og med 
at dagens plasthall fjernes. 

Kommunedelplan Børsa, arealformål bolig:  

I følge § 8.2.2 i delplan Børsa, skal nye tiltak ikke forringe boligområdets kvaliteter trafikalt, 
visuelt eller miljømessig. Kaptos tiltak vil i dette tilfellet bidra til et mer ryddig område i forhold 
til dagens situasjon, og gjøre boligområdet mer attraktivt. Ettersom en del av tiltaket handler om 
å fjerne utvendig lagerplass og diverse påbygg, vil tiltaket forbedre situasjonen for nye og gamle 
naboer. De fredede Bautasteinene på eiendommen vil ikke bli berørt av tiltaket. Tiltaket vil øke 
avstanden mellom bygget og steinene. 

Området er regulert til boligformål. Men på bakgrunn av byggets eksisterende drift og for å 
ivareta virksomheten, søkes det om dispensasjon fra planenes formål. Byggets forfatning krever 
at det utbedres for å tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø og drift. l kommunens Delplan 
Børsa § 9.2.4, skal Naustmælen boligområde vurderes for omsorgsboliger. Utbedringen av 
Kaptos lokaler vil ikke komme i konflikt med dette, men heller kunne være en ressurs for 
framtidige beboere i området. 

I en eventuell situasjon hvor Kapto legges ned eller flytter, vil lokalene enkelt kunne omgjøres til 
leiligheter eller annen næring tilknyttet kommunen. Som nevnt i tidligere søknadstekst er 
bygningen i en sånn forfatning at videre drift krever utbedringer. 

 
Faremomenter:  
Eiendommen omfattes av kvikkleiresone 159 Einan. Det må framlegges dokumentasjon på at 
byggegrunnen har tilstrekkelig sikkerhet og eventuelle sikringstiltak i byggesaken. 
 

Kulturminne: 
Det opplyses i søknaden at de fredede bautasteinene ikke vil bli berørt av tiltaket og at tiltaket vil 
øke avstanden mellom bygget og steinene. I følge kart i søknaden vil tilbygget mot sør komme 
nærmere bautasteinene enn dagens brakker. Avstand fra omsøkte tilbygg til bautasteinene er ikke 
oppgitt i søknaden, men den måles til å være mer enn 5 m. I tillegg er det vist takutstikk med 
stolper ca 10 m utenfor bygningskroppen som vil komme enda nærmere steinene. Det må 
framlegges nytt målsatt kart i byggesøknaden som viser at tiltaket ikke skal berøre sikringssonen i 
henhold til kulturminneloven.  
 
Natur og miljø, biologisk mangfold:  
Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og det vurderes at 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 jfr. § 7 ikke i særlig grad vil bli berørt med positivt 
vedtak av søknaden da eiendommen allerede er bebygd.  

Forhold vedrørende grunnforhold og støy forutsettes ivaretatt i byggesaken. 
 
Friluftsliv: 

Allmennhetens tilgang til sjøen er ivaretatt. Eiendommen er bebygd fra før og tiltaket medfører 
ikke store endringer.  

 

Infrastruktur: 
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Vann, avløp og atkomstsituasjonen vil ikke endre seg. 

 

Berørte myndigheter 

Søknad om dispensasjon er sendt på høring til berørte fagmyndigheter, følgende uttalelser er 

mottatt: 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 18.12.2017:  
Fylkesmannen vurderer at omsøkte tiltak ikke vesentlig vil tilsidesette intensjonene fra gjeldende 
reguleringsplaner. Omsøkte tiltak vil heller ikke bidra til ytterligere privatisering av strandsonen. 
Fylkesmannen støtter Rådmannens foreløpige vurdering i saken og har ingen vesentlige 
miljøfaglige merknader i saken.  

Tiltaket ligger inntil/på kvikkleiresone 159-Einan. Det forutsettes at kommunen rådfører seg 
med NVE og at deres retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i saken. 

 

Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 19.12.2017:  
Omsøkte tiltak vil ikke endre allmennhetens mulighet for ferdsel i strandsonen. 
Fylkeskommunen har ikke merknader til omsøkte tiltak. 
 

Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 08.12.2017:  
Statens vegvesen har ingen merknader til at det eventuelt gis dispensasjon fra reguleringsplan til 
oppføring av to tilbygg. 
 

Uttalelse fra NVE:  
Søknaden er også sendt på høring til NVE men det er ikke mottatt høringsuttalelse innen fristen. 
Det kreves geoteknisk vurdering av tiltaket i byggesaken.  
 
Dispensasjonsvurdering  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjon fra 
loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  

Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil blant 
annet sikre at lokalisering av utbyggingsområder skjer etter en samlet vurdering av konsekvenser 
for samfunn, naturressurser og miljø. Kommuneplanens arealdel er kommunens førende 
dokument i utbyggingssaker og har blitt til gjennom en omfattende prosess hvor myndigheter og 
offentligheten har medvirket og der ulike interesser er veid opp mot hverandre for å finne en 
best mulig arealdisponering. For å bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens 
arealforvaltning skal det derfor ikke være kurant å fravike planen ved dispensasjon. 

 
Rådmannens vurdering 
Hensynet bak forbudet mot bygging i 100-metersbelte langs sjø og vassdrag er et ønske om å 
holde den nære strandsonen fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i 
hensynet til allmennhetens interesser, spesielt ferdsels- og friluftsinteressene, og også 
landskapshensyn og verneinteresser.  
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Eiendommen er bebygd fra før og allmennhetens tilgang til strandsonen er sikret gjennom 
kommunedelplanen. Det er regulert friområde langs fjorden, nord på eiendommen. Tilbygg mot 
nord vil komme noe nærmere sjøen enn dagens plasthall men dette vil ikke påvirke 
allmennhetens tilgang.  

Hensynet bak arealformål i reguleringsplan/ kommunedelplan er å styre bruk av arealer i et 
område. En vil anta at tidligere endring i planformålet, fra industri til bolig, er ønsket om å flytte 
industri ut fra sentrum. Det er begrenset med areal regulert til industri i kommunen og det er 
ønskelig at industri legges utenfor sentrum. Virksomheten på omsøkte eiendom er uansett er av 
en slik art at den bør ligge i nærheten av sentrum. Eiendommen er en bestående næringseiendom 
beliggende mellom to andre næringseiendommer. Tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende 
bygning med fjerning av eksisterende plasthaller og vil medføre en opprydning i dagens situasjon 
som kan forbedre området. Bygningen vil kunne omgjøres til boliger.  

Omsøkte tiltak vurderes til å ikke forringe boligområdets kvaliteter trafikalt, visuelt og 
miljømessig (jfr kommunedelplanens bestemmelse § 8.2.2), det vil heller bli en forbedring.  

Rådmannen anser, etter en samlet vurdering, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene da en vil få en opprydning på området og 
bygningen kan tilpasses dagens bruk og krav.   
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DISPENSASJON - REGULERINGSPLAN - TILBYGG OG OMBYGGING AV COOP 
EXTRA 
EIENDOMMEN GNR/BNR 147/16 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Skaun kommune avslår søknaden om dispensasjon fra §§ 2.4.1 og 2.4.2 i reguleringsplanen for 
Børsa sentrum. Det er i vurderingen lagt vekt på at utbygging av denne tomten bør skje etter en 
bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av en bit for bit utbygging. 
 
 

Klage: Vedtaket kan jfr. Plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages 
til fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Skaun kommune innen 3 uker 
etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 

 

 
 
 

SAKSDOKUMENTER: 

 
1. Søknad 
2. Situasjonsplan  
3. Plantegning 
4. Snittegning 
5. Fasadetegning 
6. Perspektiv 1 
7. Perspektiv 2 
8. Tilbakemelding angående passasje og lysinnslipp 
9. Plantegning utleiebygg 
10. Prinsippsnitt – mindre takutstikk 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
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Coop Orkla Møre SA søker om dispensasjon fra høydebestemmelsene og krav om at all 
parkering skal foregå i eget bygg og/eller i parkeringsanlegg på tomt 41 gitt i reguleringsplan for 
Børsa sentrum, ikrafttredelsesdato 26.09.2007.  
  
 
Søkers begrunnelse for tiltaket  
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 
oppgitt som begrunnelse for dispensasjonen at det er behov for å utvide eksisterende butikk slik 
at denne blir i tråd med konseptet for Coop Extra-butikker. Utvidelsen må komme mellom 
eksisterende butikk og utleiebygg mot vest (tidligere Lensmannskontor), både pga fotavtrykket 
for salgsarealet, tomtegrenser og areal for parkering. «Skipet» lengst vest (dagens inngangsparti) 
på eksisterende butikk skal rives da dette har en annen takkonstruksjon enn de to lengst mot øst 
og derav lavere himlingshøyde. Øvrige arealer i butikken skal også ombygges og tilpasses det nye 
tilbygget. 

 

I søknaden om dispensasjon fra parkeringskrav er begrunnelsen at utomhusplanen viser at det er 
avsatt 50 plasser til butikken som overflateparkering og parkeringskravet er dermed ivaretatt på 
egen tomt. Videre skrives det at kundene også kan parkere i parkeringsanlegget på tomt 41.  

 

 

Planavklaring 

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel Børsa vedtatt 11.12.2014 (stadfestet 
21.06.2016). I kommuneplanens arealdel er den omsøkte tomta avsatt til kombinert bebyggelse 
og anleggsformål.  
 
Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan for Børsa sentrum, ikrafttredelsesdato 
29.09.2007, felt 58 og 12. For felt 58 er det satt krav til minimum gesimshøyde på 7 meter og 
maks gesimshøyde på 10 meter. For felt 12 er det minimum gesimshøyde på 9 meter og en maks 
gesimshøyde på 12 meter som gjelder.  
 
Videre følger det av reguleringsbestemmelsene at all parkering skal foregå i eget bygg på egen 
tomt og /eller i parkeringsanlegget på tomt 41.  
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Faremomenter:  
Tomta ligger innenfor faresone for kvikkleire. Flom og skred er lite aktuelt.   
 
 
 
 
Natur og miljø, biologisk mangfold:  
Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og det vurderes ikke at 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli berørt med positivt vedtak 
av søknaden.  
 
Estetikk:  
Bygningens visuelle kvaliteter vurderes etter pbl § 29-2. Tomtene Coop Extra ligger på er veldig 
sentrale i Børsa sentrum. En bygning skal ha «gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold 
til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering». Utviklingen av disse 
tomtene vil påvirke opplevelsen, utviklingen og inntrykket av Børsa sentrum i lang tid fremover.  
 

 

Infrastruktur: 

I forhåndskonferansen som ble avholdt 26.09.2017 ble det vist plassering for mulighet til levering 
av 50 l/sek med brannvann. Plassering for dette er ved Hammerhenger. Rørkart ble overlevert i 
møtet. Rør internt på eiendommen er private. 

 
 

Dispensasjonsvurdering  
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I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Intensjonen i planen er å utvikle et tydelig sentrum med byggelinjer i akser, uten bakkeparkering. 

Planen legger opp til en blandet bebyggelse på 2-3 etasjer for bolig og næring. Dette for å gi rom 

for næringsutvikling med butikker, kontor og spisesteder. Dispensasjon kan altså kun skje dersom 

hensynene til denne planen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Parkeringsanlegget på tomt 41 er i dag fullt, Coop Extra kan derfor ikke belage seg på at de skal 
kunne kjøpe fri parkeringsplasser her for at kundene skal kunne bruke anlegget til parkering. 
Parkering må derfor løses på egen tomt slik reguleringsbestemmelsen sier.  

Eiendommen har i planen en byggelinje som viser hvor ny bebyggelse skal plasseres. Byggelinjen 

er satt for at bygg skal plasseres slik at sentrum får klare akser og for å utnytte fasaden mot 

Skaunavegen for butikker og annen næring.  

 

Etter å ha mottatt søknaden om dispensasjon tok kommunen initiativ til et møte med Coop 

Extra og ansvarlig søker hvor intensjonen i reguleringsplanen ble formidlet. Det ble anbefalt at de 

tenkte på en fremtidsrettet utvikling av den sentrale tomten, slik at utviklingen på begge sider av 

Skaunavegen står i stil og åpner seg opp mot hverandre for å kunne skape et helhetlig Børsa 

sentrum. Det ble understreket at kommunen ikke forventer at hele butikken skal rives for å bygge 

noe nytt og moderne, men at det planlagte tilbygget bør være et steg mot en ny utvikling av 

tomtene.   

Den nye ungdomskolen vil bidra til å gi sentrum et moderne preg med torg og kulturtilbud. Dette 

mener kommunen vil bidra til å få et levende sentrum der folk har lyst til å oppholde seg. 

Rådmannen er åpen for en mer moderne arkitektur på tomt 12 og 58 som harmonerer med den 

nye ungdomsskolen, da denne eiendommen er en særdeles viktig sentrumstomt som ligger der 

sentrumsutviklingen skjer.  

 

Dagens inngangsparti på butikken er planlagt revet da denne delen har en annen takkonstruksjon 
enn de to «skipene» lengst mot øst. Arealet på tilbygget, med ombygging og riving av det tredje 
«skipet», blir 943,7 m2. Samlet areal på butikken blir 1639 m2.  

Tilbygget er planlagt kun 1,5 m fra utleiebygget, noe som påvirker gjennomgangsmuligheter samt 
lysinnslipp til utleiebygget. Kommunen ba om redegjørelse for både bredden på passasjen og 
lysinnslippet til utleiebygget. I utleiebygget er det tre rom som berøres av den planlagte 
utbyggingen, lærerkontor, kontor og personalrom. Disse rommene har glass ut mot korridoren, 
som igjen har glassvegg mot klasserom. Klasserommene har mye lysinnslipp som gir gjennomlys 
til de berørte rommene. Det er opp til arbeidstilsynet å vurdere om det planlagte lysinnslippet kan 
aksepteres for arbeidsforholdene i utleiebygget, da denne utbyggingsplanen, etter kommunens 
kunnskap, ikke var nevnt i søknaden som ble sendt inn til arbeidstilsynet i forbindelse med 
søknad om fasade- og bruksendring for utleiebygget.  

Når det gjelder passasjen var svaret kommunen mottok at Coop Extra ønsket å ha den så smal.   
Passasjen er i dag ofte brukt som gjennomgang av fotgjengere. Ved å snevre den inn til 1,5 meter, 
vil gjennomgangsmuligheten i praksis forsvinne. Vinterstid vil denne passasjen trolig være full av 
snø, og den kan dermed ikke benyttes.  
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Utbygger har gitt utrykk for at det er eksisterende bebyggelse som legger føringer for de ytre 

rammene for den omsøkte bygningen. Det er grunn til å tro at dersom det gis tillatelse til 

oppføring av omsøkt bygning, vil dette låse videre utvikling i tråd med planintensjonen i veldig 

mange år fremover. En bit for bit utbygging med preg av raske løsninger vil dermed prege Børsa 

sentrum i stor grad i mange tiår fremover. 

Coop Extra ønsker en rask løsning for å møte sitt behov for et større butikklokale. Tiltakshaver 

har i møte gitt utrykk for at de utgangspunktet ikke er en aktør som ut fra egne behov og 

forretningskonsept ønsker å bygge boliger eller næringslokaler for andre typer virksomheter. 

Dette er en kjent problemstilling flere steder. På generelt grunnlag løses ofte utbygging på 

eiendommer med blandet formål ved at forskjellige aktører samarbeider om utbyggingen.  

Det er viktig å understreke at intensjonen i planen legger opp til næringsutvikling. Rådmannen ser 

derfor positivt på at Coop ønsker å utvide og utvikle sin virksomhet i Børsa sentrum. Rådmannen 

mener likevel at omsøkt bygg i for stor grad stenger for videre utvikling av eiendommen, og i for 

liten grad utnytter mulighetsrommet og utviklingspotensialet denne eiendommen har. Denne 

eiendommen er den beste butikktomta i Børsa sentrum, og ambisjonsnivået for utbygging her 

bør etter Rådmannens syn legges høyere enn innsendt forslag legger opp til.  

 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelen må 
være større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 
Fordelen med å gi dispensasjon er at dagens butikk vil få et større areal, slik at de kan utvide og få 
en romsligere butikk for å imøtekomme behovet de har. Slik Rådmannen vurderer det, er ikke 
denne fordelen større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
 

 
 
Rådmannens vurdering  
 

Tanken bak plankravet er å avveie viktige hensyn og sikre en hensiktsmessig utnytting av 
eiendommen. Rådmannens vurdering er at bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, blir 
vesentlig tilsidesatt. En utbygging av denne tomten bør skje etter en bevisst og langsiktig 
planlegging og ikke på grunnlag av en bit for bit utbygging.  

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Ikke relevant.  

 
 
 


