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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 25/18 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   18/2288 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
25/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.08.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Meldingene tas til orientering 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 26/18 
Arkivkode:  EA 87/14 
Arkivsaksnr:   18/603 
Saksbehandler: Sunniva Fonn 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
16/18 Plan og miljøutvalget 08.05.2018 
 
     
26/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
138/18 Plan og miljøutvalget 20.07.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
KLAGEBEHANDLING AV AVSLAG PÅ SØKNAD DISPENSASJON 
EIENDOMMEN GNR/BNR 87/14 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING:  
Skaun kommune kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger i saken. Klagen tas ikke til 
følge.  

 
SAKSDOKUMENTER: 
 
1. Klage på avslag  
2. Melding om delegert vedtak – avslag 
3. Samlet saksfremstilling 
4. Dispensasjonssøknad  
5. Foreløpig svar 18.12.2017 
6. Ettersending 15.02.2018 
7. Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen 25.04.2017 
8. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
9. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
10. Høring Statens Vegvesen  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Advokat Per Refseth søkte på vegne av Tove og Viviann Rognrust om dispensasjon fra LNF-
område og bestemmelsen om at det ikke er tillatt å bygge eller fradele tomt nærmere enn 50 
meter fra strandlinjen. Saken ble behandlet politisk, sak 16/18. Avslaget ble begrunnet med at en 
innvilgelse av en slik søknad ville få uheldige presedensvirkninger da bestemmelsene har blitt 
håndhevet strengt i området tidligere. 
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Tiltaket 
Hytta ligger i dag på eiendommen gnr/bnr 86/9, ca. 100 meter fra Hegglia steinbrudd. Det er 
ønskelig å etablere en ny hytte på eiendommen gnr/bnr 87/14 hvor søkernes naust per i dag står. 
 

 
Kart som viser området, pilene peker på henholdsvis hytta og naustet. 
 
Planavklaring  
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt 11.12.2014 (stadfestet 21.06.2016). I 
planen er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), hvor det bare er 
tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendig for drift av 
næringsmessig landbruk. I § 15-1 i planbestemmelsen fremgår det:  
 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt bolig- og 
næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig bebyggelse 
knyttet til stedbunden næring.  

 
Eiendommen omfattes også av § 14.1.2 hvor det fremgår: 
 

Det er ikke tillat å bygge eller fradele tomt for fritidsboliger hvor tomtens eiendomsgrense ligger 
nærmere enn 50 m fra strandlinjen. 

 
Hvilke hensyn skal ivaretas 
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Planen skal ivareta hensynet til landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende i 
området. Bakgrunnen for forbudet mot bygging nærmere enn 50 meter fra strandlinjen 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. 
 
I denne saken vil plasseringen vurderes strengt fordi plasseringen av hytta vurderes opp mot 
friluftslivsinteresser og presedens virkningen i området da forbudet mot bygging nærmere enn 50 
meter fra strandlinjen er håndhevet strengt den siste tiden.  
 
Rådmannens vurdering av klager sine anførsler  
 

I klagebehandlingen av Fylkesmannen av 25.04.2017 ble det skrevet:  
«Den kan bl.a. pekes på at 86/9 ligger merkbart nærmere steinbruddet enn noen annen bebyggelse. Dette kan 
kanskje gjøre at man ikke behøver å vektlegge presedensvirkning mot dispensasjon». 
 
Ønsket om å erstatte naustet med en liten hytte er et direkte utslag av utvidelsen av driften i 
steinbruddet, ny reguleringsplan. Det anføres på denne bakgrunn at en innvilgelse av 
dispensasjon ikke vil få uheldige presedensvirkninger.  

 
Kommunen har forståelse for at utvidelsen av steinbruddet har fått uheldige konsekvenser for 
søker og dette har blitt ilagt vekt i behandlingen av dispensasjonssøknaden. Vanlig praksis i 
Skaun kommune er derimot minimum 50 meter fra strandlinjen og dette er en praksis som har 
blitt strengt håndhevet i dette området den siste tiden. Dersom enkelte eiere får innvilget 
dispensasjon for å bygge en hytte nærmere strandsonen enn 50 meter og andre ikke, vil dette bli 
oppfattet som forskjellsbehandling. Etter Rådmannens vurdering vil derfor en innvilgelse av en 
slik dispensasjonssøknad gi en svært uheldig presedensvirkning i dette området.  
 
Dersom dette imidlertid hadde vært en søknad om dispensasjon fra LNF for å fradele en 
enkeltstående tomt mer enn 50 meter fra vannet, ville Rådmannen imidlertid lagt seg på linje 
med Fylkesmannen i spørsmålet om presedensvirkning i denne saken.  
 

Det er ikke mulig å finne noen annen plassering av hytta som er mer enn 50 meter fra vannet. 
Hele den aktuelle tomten ligger nærmere vannkanten enn 50 meter. Innenfor egne tomtegrenser 
har man altså ingen mulighet for å foreslå en annen plassering.  

 
Det er fra kommunens side anbefalt at søker finner en mer egnet plassering som tar hensyn til 
både privatisering av strandsone og allmenhetens tilgang til området. Det skrives derimot i klagen 
at det ikke er mulig å finne noen annen plassering av hytta som er mer enn 50 meter fra vannet, 
da hele den aktuelle tomen ligger nærmere enn 50 meter.   
 
Hele gnr/bnr 87/14 ligger innenfor ca 15 meter fra strandsonen. En ny hytte så nære 
strandsonen vil privatisere området betraktelig og begrense allmenhetens tilgang.  
 
Det er derfor etter Rådmannens vurdering vanskelig å skulle se for seg at denne eiendommen 
kan brukes til hytte på grunn av de sterke hensynene som reguleringsbestemmelsene i området 
skal ivareta. Søker oppfordres derfor på nytt til å finne andre muligheter som bedre ivaretar 
hensynet til strandsonen. Omsøkt eiendom ligger blant annet et par hundre meter vest for 
hyttefeltet Litjslemsjøen.  
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Dersom det legges opp til enkeltdispensasjoner for en spredt hyttebebyggelse i dette området vil 
naturen etter en tid kunne bli ødelagt av veibygging. 
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at eierne får mulighet til å bygge en ny hytte som 
erstatter den gamle hytten som på grunn av nærhet til steinbruddet har blitt påført ulemper i 
form av støv og støy. 
 
Rådmannens vurdering 
Etter Rådmannens vurdering blir hensynet til bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vesentlig 
tilsidesatt. En innvilgelse av en slik søknad vil få uheldige presedensvirkninger da særlig 
bestemmelsene om byggeforbud innenfor 50 meter til vannet har blitt håndhevet strengt i 
området tidligere. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 27/18 
Arkivkode:  L13 &88 
Arkivsaksnr:   18/246 
Saksbehandler: Jørgen Sætre 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
20/18 Plan og miljøutvalget 05.06.2018 
 
     
27/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NAUSTGJERDET 
EIENDOMMEN GNR/BNR 174/4 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune legger forslag til detaljregulering for Naustgjerdet ut til offentlig ettersyn og 
høring, med plankart og reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart revidert 01.08.18 
2. Plankart revidert 01.02.17 
3. Reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18 
4. Planbeskrivelse revidert 01.08.18 
5. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 20.11.17 
6. Uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune datert 21.04.17 
7. Fylkeskommunal Uttalelse Statens Vegvesen datert 21.04.17 
8. Uttalelse Statens Vegvesen v. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 
9. Uttalelse NVE datert 14.11.17 
10. Uttalelse Skaun brann og redning datert 13.03.17 
11. Uttalelse Børsa menighetsråd datert 18.04.17  
12. Uttalelse Skaun historielag datert 24.04.17 
13. Uttalelse Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn lokallag mottatt 03.05.17  
14. Uttalelse Skaun kirkelige fellesråd mottatt 28.04.17 
15.  Saksfremlegg 1. gangs behandling datert 14.02.17 vedtatt som innstilt  
16. Spørsmål om sykkelparkering og «park and ride»  
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Hjemmelshavere: Ragnhild Godø Slørdal og Vegar Godø Slørdal 
Eiendommen: deler av eiendommene gnr/bnr 174/4 og gnr/bnr 1065/12 
Forslagstiller: Norgeshus Eiendom AS 
Plankonsulent: Norgeshus AS 
PlanId: 201504 
 
 
 
 
 
Kort om planen 
Planområdet ligger på Naustgjerdet ved utløpet av Børsaelva, avgrenset av Fv 800, elva og Børsa 
kirke. Området ligger svært sentralt, med umiddelbar nærhet til bussholdeplass og 
gangforbindelser til Børsa sentrum. Planområdet er på ca. 5,3 dekar.  
 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.15 og kunngjøring av reguleringssak ble varslet 26.09.15.  
Plan og miljøutvalget vedtok ved 1. gangs behandling å legge planen ut til offentlig ettersyn og 
høring 14.02.17, Planen lå ute til høring i perioden 08.03.17 til 02.05.17. Det kom inn en rekke 
omfattende høringsuttalelser til forslaget som tilsa at planen måtte bearbeides og revideres 
betydelig. På grunn av tungtveiende merknader og betydelige endringer av planforslaget, legges 
det nå opp til en 2. gangs behandling av planen før en ny full høring. 
Etter 2. gangs behandling i PMU 05.06.18 ble saken sendt tilbake til rådmannen med anmodning 
om å utrede løsning for sykkelparkering og «park and ride».   
 
 
 
Offentlig ettersyn og høring  
Det kom 9 uttalelser til reguleringsplanen: 
 

Uttalelser sammendrag  Kommentar 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
 
Fjernvirkning av ny bebyggelse virker lite 
ivaretatt. Ny bebyggelse bør være variert 
småskala bebyggelse med saltak 
 
 

  
  
Planforslaget er nå endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. 
Det er satt en bestemmelse om at bebyggelsen 
skal ha saltak.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
 
Det må vektlegges en høy utnyttelse som må 
balanseres mot omgivelsene. En 
tilfredsstillende utnyttelsesgrad er viktig for å 
imøtekomme nasjonal jordvernpolitikk og SPR 
som samordnet bolig, areal og 
transportplanlegging. Det må derfor settes et 
krav om minimum 15 boenheter.  
 

  
  
Dette er nå innarbeidet i planen. 
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Statens Vegvesen: 
 

 Gang- og sykkelveg trekkes 5m tilbake 
fra avkjørsel. 

 Angi sikt fra gang- og sykkelveg. 

 Kollektivholdeplass må utbedres. 
 
 
 

 

 Reguleres inn leskur i tilknytning til 
kollektivholdeplass. 

 Byggegrense 15m fra midtlinje gang- 
og sykkelveg må settes i plankartet. 

 Redusere antall parkeringsplasser for 
bil. 

 Anbefaler at det tas inn 
sykkelparkering i tilknytning til 
kollektivholdeplass. 
 

 
 

 
 
 
 

 Anbefaler sporingsanalyse som viser at 
renovasjonsbil kan snu innenfor 
planområdet. 
 

 Etterspør redegjøring for hvordan 
trafikksikkerheten for barn er ivaretatt 
med tanke på byggegrense på 1m til 
adkomstveg og plassering av 
inngangspartiene på boligene. 
 

 

 Bestemmelse angående støy bør 
tallfestes. Anbefaler at det tas inn 
bestemmelse som sikrer utarbeidelse 
av plan for anleggsperioden. 
 

 Det må tas inn bestemmelse som sikrer 
at kollektivholdeplass er opparbeidet 
før det gis brukstillatelse. 

  
 

  
  

 Dette er nå utbedret i plankartet. 

 Sikt er nå angitt i plankartet 
 

 Kollektivholdeplass er tegnet i henhold 
til utbedringsstandard i plankartet og 
det er satt en bestemmelse som sikrer 
opparbeidelse av denne. 

 

 Leskur/plattformtak er tegnet inn i 
plankartet. 

 En slik byggegrense er tatt inn i 
plankartet. 
 

 Antall parkeringsplasser er betydelig 
redusert.    

 Det er tatt inn en bestemmelse som 

sier at det tillates etablert leskur med 

tilhørende sykkelparkering. Det er nå 

også tatt inn leskur i plankartet med en 

bredde på 7,4m. Dette vurderes å være 

tilstrekkelig for både leskur og 

sykkelparkering. 

 

 

 Vegen er tegnet i henhold til N100 og 
radius er satt til 8m. Dette skal være 
tilstrekkelig for renovasjonskjøretøy. 
 

 Det er tatt inn en bestemmelse som 
sier at inngangsparti ikke bør henvende 
seg mot veg. 

 
 
 
 

 Bestemmelse for støy er endret slik at 
den er tallfestet. 

 
 
 

 Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse 
som sikrer opparbeidelse av 
kollektivholdeplass før bebyggelse i 
planen kan tas i bruk. 
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NVE: 
 
Geotekniske forhold virker å være ivaretatt og 
innarbeidet i bestemmelsene. 
 

  
  
  
Tatt til orientering. 

Skaun brann og redning: 
 
Forutsetter at det blir tilrettelagt for 
brannvesenet i hht. TEK§ 11-7 og 
retningslinjer som er utarbeidet av Trøndelag 
brann og redning. Ønsker at det blir etablert 
brannhydranter i stedet for brannkummer.  
 

  
  
  
TEK legges til grunn for det som omfattes av 
planen. Innspillet om brannhydrant tas med i 
det videre arbeidet. 

Børsa menighetsråd: 
 

 Planforslaget vil legge beslag på et 
vesentlig areal i umiddelbar nærhet til 
eksisterende kirkebygg og kirkegård. 

 Bekymret for om utbyggingen vil legge 
beslag på areal som kan være 
nødvendig å ta i bruk til kirkegård. 

 Forutsetter at det ikke hindrer 
mulighetene for å framføre nye vann 
og kloakksystemer til kirka og 
tilknyttede bygg. 

 Oppfordrer utbygger til aktivt å hindre 
negative effekter med hensyn til 
fremtidig støybelastning og 
trafikkavvikling. 

 
 

  
  

 Området er avsatt til boligformål i 
overordnet plan, kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 

 Planen vil ikke hindre muligheten for 
nye vann og kloakkledninger til kirka. 
 
 

 Dette anses ikke å medføre større 
negative effekter for kirka etter at 
utbyggingsperioden er over. 
 

Skaun historielag: 
 
 

 Planforslaget operer med en høy 

utnyttelsesgrad. Mener den bør settes ned 

til 12 boenheter. 

 

 

 

 To etasjes blokk med flatt tak bryter 

radikalt med bebyggelsen på Børsøra. 

 Terrasser utover gesims- og mønehøyder 

bør ikke tillates. 

 Deler fylkeskommunens bekymring for 
nærhet til automatisk fredet kulturminne. 

  
  
  

 Planen består nå av 15 boenheter. Dette er 
et kompromiss som resultat av krav fra 
Fylkesmannen, råd fra Fylkeskommunen 
og bestemmelser i kommuneplanen som 
tilsier en høy utnyttelse av området. 
 

 Dette er nå endret til firemannsboliger 
med saltak. 

 Takterrasser er ikke lenger en del av 
planen og vil ikke tillates etablert. 

 Området er avsatt til boligformål i 
overordnet plan. Kulturminneforekomst er 
undersøkt og avgrenset i overordnet plan.     
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Historielaget mener at hele området kan ha 
kulturminner og at området primært bør 
fredes. 

 
 
 

Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn 
lokallag: 
 

 Mener det mangler en overordnet strategi 

for sentrumsutvikling som beskriver hvor 

det ønskelig med fortetting. 

 

 

 Uenig i at holdeplassen bør være en 

premissleverandør i saken. 

 

 

 Utnyttelsesgrad, bygningsvolum og 

dimensjon gjør at området vil fremstå som 

dominerende og bruk av flatt tak og 

pulttak vil skape kontrast mot eksisterende 

bebyggelse.  

 Parkering er plassert langs Fv 800 og er 

godt synlig og fremstår som skjemmende. 

 Kan ikke se hvordan dimensjon, volum, 

form, materialbruk og farge er ivaretatt i 

bestemmelsene utover bestemmelse §4.7. 

Mener bestemmelsen også burde 

omhandle krav fra kommuneplanens 

arealdel. 

 

 Foreslått hustypologi er atypisk i området.  

 

 

 Foreslått utnyttelsesgrad er relativ høy og 

tillater bebyggelse som bryter med strøkets 

karakter i volum og dimensjon. 

 

  
  

 Skaun kommune har en overordnet 
strategi for sentrumsutvikling i 
kommuneplanens arealdel. Det aktuelle 
planområdet ble tatt med ved rullering av 
kommuneplanen for flere år siden. 
 

 Holdeplassen er ikke en 
premissleverandør, men nærhet til 
kollektivholdeplass vil være en faktor som 
er med å redusere behovet for biltransport. 

 Bygningsvolum, dimensjon og takform er 

nå endret slik at det ikke vil bli like 

dominerende. 

 

 

 Parkering langs Fv 800 er nå fjernet. 

 

 Det er nå satt bestemmelser som sier noe 

om materialbruk, etasjehøyde og takform. 

Bestemmelsene i kommuneplanen er 

gjeldende selv om de ikke er referert i 

planbestemmelsene. 

 

 Hustypologien er endret siden forrige 

planforslag. 

 

 Krav fra Fylkesmannen og bestemmelser i 

kommuneplanen tilsier en høy utnyttelse 

av området. Bebyggelsen er endret til 

småskala bebyggelse med saltak. 

 Underetasje tillates for å ta opp terreng da 

dette skrår. Bestemmelsene fastsetter tillatt 

høyde på husene slik at de ikke skal bli 

dominerende. Takterrasse er ikke lenger 
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 Åpning for bruk av underetasje kan føre til 

at bygningene fremstår som tre etasjer og 

dominerende fra Børsøra. Dette gjelder 

også takterrasser. 

 

 §5.1.5 er for lite spesifikk. Kvalitetene bør 

være nærmere spesifisert. 

 

 Mener at utbygging av området ikke bør 

skje før kulturminneplan for Skaun er 

vedtatt og fortettingsområder er avklart. 

 

aktuelt. 

 

 Bestemmelse §5.1.5 er endret slik at 

hovedmateriale skal være tre. 

 

 

 Området ligger allerede inne i overordnede 
planer som boligformål.  

 
 

Skaun kirkelige fellesråd: 
 

 Denne delen av Børsa må oppfattes som 

en arkitektonisk og landskapsmessig helhet 

der det er viktig at utbygging tilpasses 

omgivelsene. 

 Gravplassområdet går svært nært 

bebyggelse. Det bør være 

vegetasjonsskjerming mellom bebyggelse 

og gravplass. 

 Mener kommunen ikke har revidert sin 
plan slik at man i tilstrekkelig grad tar 
høyde for folkevekst og større behov for 
gravplasser. 

  
  

 Det er gjort endringer i planlagt bebyggelse 

for å tilpasse seg omgivelsene i større grad.  

 

 Området er satt av til bebyggelse og det vil 

være muligheter for vegetasjonsskjerming 

mellom bebyggelse og gravplass. 

 Tross denne utbyggingen vil det ved Børsa 
kirke være rom for utvidelse av 
kirkegården i overskuelig framtid. 
 

 
 
Vurdering 
 
Bebyggelse 
En merknad fra høringen som gikk igjen fra flere hold var at planforslaget brøt med nærområdet 
når det gjelder byggestil. Dette gikk blant annet på det større leilighetsbygget, flate tak og 
takterrasser.  
Dette er et viktig kulturlandskap mellom kirka og den historiske bebyggelsen på Børsøra. 
Merknadene som gikk på dette er tatt til følge og planforslaget er endret til at det skal bygges 
eneboliger, tomannsbolig og firemannsbolig. Det er nå satt en bestemmelse om at bebyggelsen 
skal ha saltak, det er også innført bestemmelse om at hovedmateriale for byggene skal være tre. 
På denne måten vil bebyggelsen få en bedre tilpassing til omgivelsene i den store målestokken. 
Samtidig som man i den mindre målestokken kan variere fasadeutforming slik at bebyggelsen 
samtidig gjenspeiler tiden det er bygget i og ikke kopierer tidligere byggeskikk.  
 
Veg/Trafikk 
Statens vegvesen kom også med en omfattende uttalelse til planen, som også inneholdt flere 
vilkår for egengodkjenning. I forhold til dette har administrasjonen i forståelse med forslagstiller 
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hatt møte og løpende dialog med vegvesenet om utbedring av planforslaget. Forslagstiller har så 
revidert plandokumentene i henhold til tilbakemeldinger fra administrasjonen. Alle vilkår for 
egengodkjenning vurderes nå imøtekommet på en god måte.   
 
 
 
Parkering 
Det er også kommet flere merknader i mot parkeringen som var plassert langs fv 800 i tidligere 
forslag. Denne parkeringen lå innenfor byggegrense Vegvesenet har ift. fv 800. Merknadene gikk 
også på at denne parkeringen kunne virke skjemmende. Denne parkeringen er nå fjernet i sin 
helhet. Parkering vil nå løses i selve boligområdet. Det legges nå opp til 1 parkeringsplass i 
carport for eneboligene, og en parkeringsplass foran denne. I flermannsboligene vil det finnes 
1,5 parkeringsplass per boenhet. Hver firemannsbolig vil ha 6 parkeringsplasser i underetasje, 
mens tomannsboligen vil ha overflateparkering. 
  
Nærhet til kirka og kirkegården 
Kirkelig fellesråd og Børsa menighetsråd har i sine høringsmerknader til Detaljregulering 
Naustgjerdet uttrykt bekymring for det nye boligområdets nærhet og påvirkning i forhold til 
kirkeområdet for Børsa kirke. I tillegg er kirka og menighetsrådet bekymret for sine muligheter 
for utvidelse av kirkegården i framtiden. Administrasjonen har også hatt møte med 
representanter for kirka angående dette. 
 
I gravferdsloven er det regler for krav ift. tilgjengelige gravplasser i en kommune (3% av 
folketallet), og Børsa sogn har tilgjengelige plasser over dette kravet (14,15%).  (Folketall Børsa 
sokn: 3032 pr 01.01.2017. Tilgjengelige gravplasser: 429.) 
 I forhold til gravplasser på Børsa, ønsker kirka imidlertid å sikre seg lengre framover i tid, og 
stiller spørsmål rundt den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet. 
 
Den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet er som nevnt del av et areal som er avsatt til 
bolig i kommuneplanens arealdel. Området har ligget inne som boligområde her i flere år, og går 
lenger tilbake i tid enn siste rullering av kommuneplanen for få år siden. Det ligger også en 
fornminne-hensynssone inne i kommuneplanen som delvis ligger over areal avsatt til bolig i 
kommuneplanen.  
Kirken skulle gjerne sett at hele det relativt flate, godt egnede området på Naustgjerdet var avsatt 
til grav og urnelund. Det må også påpekes at den foreslåtte boligbebyggelsen i hovedsak kommer 
på en mer skrånende del av «platået».  
 
Administrasjonen har gjort et grovt estimat på mulig tilgjengelig areal for utvidelse av kirkas 
gravlund, der deler av fornminne-sonen i område avsatt til bolig er regnet med. Det må 
presiseres at dette er et grovt estimat, som også forutsetter omdisponering av arealformål i 
kommuneplanen samt frigjøring av fornminneområdet til gravlund. Estimatet forutsetter også at 
boligutbyggingen i foreslåtte reguleringsplan blir som foreslått, og det legges inn romslige arealer 
for skjerming mellom gravlund og boliger. 
 
Grovt sagt vil det under disse forutsetningene være mulig å utvide gravlunden med 3,1 dekar. 
Noe som vil tilsvare en utvidelse på rundt 40% ift. arealet av dagens gravlund, og dette er et 
konservativt anslag. Administrasjonen mener at det på dette grunnlaget er gode muligheter for 
utvidelse av gravlund i forhold til behov. 
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Når dette er sagt vil det i pågående reguleringsprosess med boligbygging, søkes å tilpasse denne 
best mulig i forhold til nærheten til kirkegården. Dette omfatter byggehøyder, utforming og 
tetthet.  
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Forslaget framstår nå som et godt revidert planforslag. Det er tatt hensyn til de forskjellige 
uttalelsene fra offentlig ettersyn på en god måte. Det legges opp til et boområde med gode 
kvaliteter sentralt i Børsa.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 28/18 
Arkivkode:  M14 &58 
Arkivsaksnr:   18/823 
Saksbehandler: Gunn Heidi Jentoft 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
28/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
/ Kommunestyret 13.09.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
PLAN UTREDNING AV RESERVEVANN SKAUN KOMMUNE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Plan for utredning av reservevann vedtas.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Plan utredning av reservevann 
Fremdriftsplan  
Pålegg fra Mattilsynet – datert 14.3.18 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Mattilsynet var på tilsyn hos Malmsjøen vannverk i Skaun kommune 14.2.18. Temaet for tilsynet 
var statusoppdatering på vannverkets og kommunens sine planer for området beredskap og 
leveringssikkerhet. I etterkant av tilsynet har Skaun kommune fått pålegg om å utarbeide en plan 
for å utrede aktuelle tiltak for å bedre leveringssikkerheten av drikkevann.  
 
Mattilsynet har stilt krav om en prinsipputredning av aktuelle tiltak, og beskrivelse av 
planprosessen. Aktuelle tiltak er av en slik karakter at de krever omfattende utredning, og man vil 
derfor starte med en konseptstudie for å vurdere hvilke alternativ som kan være aktuelle for 
Skaun kommune.  
 
Malmsjøen vannverk er hovedvannkilden til Skaun kommune, og forsynes fra 
overflatevannkilden Malmsjøen. Ved bortfall av Malmsjøen som drikkevannskilde, vil Skaun 
kommune ikke ha mulighet til å dekke innbyggernes behov for drikkevann. Det er derfor 
nødvendig å vurdere hvilke løsninger som kan være relevante for Skaun kommune for å kunne 
levere tilstrekkelig mengder drikkevann til forbrukerne på Malmsjøen vannverk.  
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ØKONOMISK VURDERING: 

- Kostnader for utredning av reservevann innarbeides i budsjett for 2019.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 29/18 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   18/9 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
2/18 Plan og miljøutvalget 23.01.2018 
 
     
2/18 Plan og miljøutvalget 23.01.2018 
 
     
29/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
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. 
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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 
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 våningshus og vegen.  
 
Rådmannen bemerker videre at en eventuell flytting av tomta, avhenger av at Statens vegvesen 
dispenserer fra byggegrensen mot fylkesvegen.  
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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: 30/18 
Arkivkode:  EA 52/2 
Arkivsaksnr:   18/1413 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
30/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL 
BOLIGFORMÅL 
EIENDOMMEN GNR/BNR 52/2 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås. Det er i vurderingen lagt 
avgjørende vekt på jordvernet og viktigheten av å vurdere området helhetlig i en overordnet 
plan.  

 
Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 
påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 
uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristen. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Høringsuttalelse fra lokal landbruksforvaltning 
3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 
4. Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sara og Jan Egil Rekstad søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
boligtomt fra eiendommen gnr/bnr 52/2. 

 

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket: 

Det søkes om dispensasjon for å fradele et areal på ca. 1000 m², som tidligere har vært beitemark. 
Søkerne har en avtale om salg av denne tomten til boligformål dersom dispensasjon blir 
innvilget. Omsøkt areal består i dag mest av lauvskog, men det er også ca. 250 m² dyrket mark i 
nordvestlige hjørne av tomta. Eiendommen vil grense til fulldyrket jord.  
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Planstatus:  
Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 
11.12.2014 (stadfestet 21.06.2016). I planen er området avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF-område), hvor det bare er tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg 
eller andre tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk. I § 15-1 i 
planbestemmelsen fremgår det: 

 
Fradeling av boligeiendom er ikke i tråd med dette arealformålet, og er derfor avhengig av 
dispensasjon for å kunne godkjennes. 

 

Søkers begrunnelse for tiltaket 

I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 
oppgitt følgende begrunnelse: 

Området det søkes dispensasjon for har et areal på ca. 1000 m² og ligger i tilknytning til 
annen boligbebyggelse (gnr./bnr. 52/30 og 52/31). Området har tidligere vært benyttet 
som beite for ungdyr, men har ikke vært benyttet til dette eller andre landbruksformål de 
senere årene. Siden området ikke utnyttes til landbruksrettet aktivitet er vegetasjon i form 
av lauvskog og underskog dominerende, samtidig er arronderingen slik at det er lite 
sannsynlig å se for seg fremtidig landbruksproduksjon i området. Området anse heller ikke 
som egnet for skogproduksjon, og der er derfor ønskelig å utnytte dette til boligformål. 

 

Natur og miljø:  

Kommunen kjenner ikke til sårbare naturressurser i området, og det vurderes ikke at prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr. § 7 i særlig grad vil bli berørt ved et positivt vedtak av 
søknaden.  

 

Kulturminner: 

Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 

 

Infrastruktur: 

Vei: 

Eiendommen vil få adkomst fra eksisterende traktorvei. Denne må opprustes til en standard som 
er forenlig med boligformål. Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvei, og veirett 
over private eiendommer mellom fylkesvegen og eiendommen må sikres før en eventuell 
fradeling.  

 

Vann og avløp: 

Uttalelse fra VA-ansvarlig i Skaun kommune: 

I LNFR-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt 

bolig- og næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som 

nødvendig bebyggelse knyttet til stedbunden næring. 
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Når det gjelder avløp er det per dags dato ikke kommunalt avløp i området, og det er heller ikke 
planlagt et prosjekt i området. 

Vanndirektivet krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og 
kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. I Skaun kommune er 16 av 20 vannforekomster (som 
ble undersøkt i 2016-2017) i fare for å ikke oppnå miljømålet. Selv om et nytt anlegg for spredt 
avløp skal oppfylle rensekrav på 90 % fjerning av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5, er det ikke 
ønskelig å åpne opp for et nytt punkt med spredt avløp.  

 

Uttalelse fra lokal landbruksforvaltning: 

Fradelingseiendommen «Rekstad nordre» består i dag av et kartareal på 1157 daa, hvorav 152 daa 
er delvis god dyrkajord, 8 daa overflatedyrka jord, 9 daa innmarksbeite, 817 daa produktiv skog 
og 171 daa annet areal. Tunet består av ei eldre trønderlån og en fradelt kårbolig i tillegg til 
driftsbygning. Tunet ligger forholdsvis nære omsøkt areal. 

Dyrkaarealene på eiendommen er bortleid til Skaun Økomelk DA. Hele jordveien drives 
økologisk. Søkerfamilien bor p.t. ikke på bruket. Boplikta opprettholdes gjennom bortleie. Det 
bor folk i begge boligene. 

Omsøkt areal ligger helt inntil tre andre fradelte boliger. Eventuell fradeling blir i forlengelse av 
disse. Dispensasjonsarealet består av bratt lauvskog og ca 250 m2 bratt dyrkajord. Arealet ligger 
midt inne i et typisk jordbruksområde, og i umiddelbar nærhet av fjøset til Skaun Økomjølk. 
Området har tidligere vært nyttet til beite for storfe, men er nå delvis gjenvokst. Området har i 
dag liten verdi i jordbrukssammenheng. I nærheten ligger også flere andre boliger, uten at det ser 
ut til å skape noen problemer, hverken for den ene eller den andre. 

Lokal landbruksforvaltning kan i dette tilfelle samtykke i at det gis dispensasjon fra LNF. I 
utgangspunktet er ei slik fradeling ikke det mest ideelle. Store boligkonsentrasjoner i et aktivt 
husdyrmiljø, vil nok virke negativt i noen sammenhenger. De drifts- og miljømessige 
utfordringene kan bli satt på store prøver. Imidlertid er dette et jordbruksområde med 
forholdsvis mye spredt boligbygging fra før. Omsøkte areal ligger gunstig til i forhold til andre 
boliger, og vil kanskje ikke være vesentlig til hunder for husdyrdrifta til Skaun Økomjølk DA. 
Bruk av dyrkajord til spredt boligbygging er negativt, og ikke tilrådelig. Her er det imidlertid et 
lite areal som knapt nok har pløyedybde nok til å kunne kalles dyrka.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

Om landbruk så uttaler Fylkesmannen at Skaun kommune er i stor vekst og har press på 
arealene, noe som gjør det viktig å være tro til overordnede planer i arealoverføringen. I tillegg til 
den direkte negative effekten av nedbygging av dyrkajord, kan de på grunn av beliggenheten helt 
inntil et større sammenhengende landbruksområde, se en økt risiko for konflikter mellom 
boligbebyggelse og utøvere i landbruksnæringa. På dette grunnlaget vil Fylkesmannen fraråde at 
det gis dispensasjon for etablering av bolig på og i umiddelbar nærhet av dyrkajord som omsøkt, 
og de vil vurdere å påklage et positivt dispensasjonsvedtak.  

Om klima og miljø uttaler Fylkesmannen at det kan finnes naturbeitemark i området. Det er ofte 
knyttet et stort artsmangfold til slike områder, og det bør gjennomføres kartlegginger av slike 
naturtyper før man eventuelt omdisponerer de til andre formål.  

 

Høringsuttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune 
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Trøndelag fylkeskommune støtter rådmannens foreløpige vurderinger og anbefaler at Skaun 
kommune ikke innvilger dispensasjon som omsøkt.  

 

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen støtter rådmannens foreløpige vurdering om at vilkårene for dispensasjon ikke 
er oppfylt. En fradeling til bolig her vil i tillegg til å være i strid med kommunens arealplan, også 
være i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene gir anvisning om at planlegging skal skje slik at transportbehovet begrenses. I sin 
helhetsvurdering bør Skaun kommune ta stilling til at myke trafikanter som regel blir 
skadelidende ved spredt boligbygging, da tilgang til gode trafikksikre løsninger i form av gang-
/og sykkelveg ofte er sparsomme. Statens vegvesen anbefaler Skaun kommune å ikke gi 
dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av ny boligtomt, og heller henvise til tomter i 
områder avsatt til boligformål.  

 

Dispensasjonsvurdering 

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.  

Formålet bak LNF-område er å hindre en utbygging av området som vil være i strid med de 
landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg gjeldende. Dispensasjon for fradeling til 
boligformål i områder avsatt til LNF vil vanligvis innebære en viss tilsidesettelse av hensynet bak 
landbruksformålet. Dette hindrer likevel ikke i seg selv at det kan gis dispensasjon. Det er bare 
der hvor hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt at 
vilkåret ikke er oppfylt. Det er lite dyrket mark som blir berørt av tiltaket, og en eventuell 
fradeling vil mest trolig ikke medføre økte driftsmessige ulemper for landbruket i området. 
Rådmannen vurderer det derfor slik at hensynet bak LNF-formålet ikke blir tilsidesatt i en slik 
grad at det kan anses som vesentlig.  

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

Kommuneplanens arealdel har blitt til ved en grundig og omfattende prosess. Det skal derfor 
ikke være en kurant sak å fravike fra denne. Av bosettingshensyn er det imidlertid uttrykt et 
tverrpolitisk ønske om noe spredt boligbebyggelse i desentraliserte deler av kommunen. 
Området er preget av aktivt landbruk, men det ligger også flere boligeiendommer i umiddelbar 
nærhet. 

Omsøkt dispensasjon vil innebære omdisponering av et lite areal dyrket mark, nordvest på 
omsøkt tomt. Tomta vil også grense til fulldyrket jord, noe som ikke er heldig. Etablering av en 
boligeiendom i et område som preges av jordbruk vil medføre en sammenblanding av bolig- og 
landbruksinteresser. Det vil potensielt kunne oppstå konflikt mellom disse interessene, for 
eksempel knyttet til lukt og støy- og støvproblematikk. Selv om dagens kjøpere er innforstått 
med disse problemstillingene, så blir eiendommen ved fradeling fritt omsettelig, og ulemper må 
vurderes ut ifra et lengre tidsrom og uavhengig av hvem som er eiere. Eventuelle konflikter kan 
føre til restriksjoner på drifta, noe som ikke er ønskelig. 

Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for en bit for bit-utbygging av LNF-områder som uthuler 
kommuneplanens arealdel. Det har allerede blitt gitt dispensasjon for fradeling av en rekke 
boligeiendommer nært omsøkte areal, senest ved fradeling av gnr/bnr 53/14 i 2016. I 2014 fikk 
de samme søkerne som nå innvilget dispensasjon for oppføring av bolig ved gårdstunet på 
eiendommen, og gnr/bnr 53/1 ble fradelt etter dispensasjon i 2011. De to boligeiendommene 
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som ligger nærmest omsøkte areal, gnr/bnr 52/30 og 52/31, ble fradelt fra eiendommen etter 
dispensasjoner i 2004. Begge disse dispensasjonene ble påklaget av Fylkesmannen. Det vil være 
svært uheldig å innvilge dispensasjon etablering av ytterligere en boligeiendom i området, uten at 
det har blitt vurdert i en overordnet plan.   

 

Konklusjon: 

Vilkårene for dispensasjon er kumulative, det vil si at begge vilkårene må være oppfylt for at 
dispensasjon kan innvilges. Rådmannen vurderer at ulempene med fradelingen er større enn 
fordelene, og at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 dermed ikke er oppfylt.  

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 31/18 
Arkivkode:  EA 33/69 
Arkivsaksnr:   18/1435 
Saksbehandler: Andrea Stene 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
31/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - NYBYGG GARASJE 
EIENDOMMEN GNR/BNR 33/69 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggegrense i Reguleringsplan for Snøfugllia avlås. Formålet bak 
byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved at tiltaket hindrer sikt i vegkryss og kommer for nært 
kommunale ledninger i grunnen. Bolig har allerede dobbel garasje i sokkel, og tilfører ikke 
eiendommen noe den mangler.  
 
Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 
påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 
uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristen. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Tegninger 

3. Tegnet situasjonskart 

4. Innmålt situasjonskart 

5. Reguleringsplan for Snøfugllia 

6. Ledningskart 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Kåre Ørjan Olsen søker dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for oppføring av garasje 

på sin eiendom gnr/bnr 33/69 i Snøfugllia. Garasjen ble oppført i 2017, og det er i realiteten 

snakk om ettergodkjennelse.  
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Søknaden behandles som om tiltaket ikke er utført. Det vil derfor ikke bli ansett som en fordel 

eller ulempe for søker at garasjen allerede er oppført. Kommunen kan heller ikke vektlegge 

eventuelle økonomiske tap søker blir påført dersom omsøkte dispensasjon ikke godkjennes.  

 

Historikk: 

Byggetillatelse for bolig på eiendommen ble gitt 04.02.2008. Tillatelsen gjaldt «oppføring av 

enebolig med dobbel garasje i sokkel». Ferdigattest ble gitt 24.01.2014. 

I opprinnelig reguleringsplan for Snøfugllia var det regulert inn en felles parkeringsplass for 

beboerne i området øst for eiendommen. I 2008 søkte Norgeshus på vegne av Kåre Ørjan Olsen 

og Grete A. Nesse om en mindre reguleringsendring av Reguleringsplan for Snøfugllia for å 

fjerne felles parkeringsplass og tillegge arealet til deres eiendom. Begrunnelsen var at 

parkeringsplassen «blir arealkrevende og kommer tett opp mot deres bolig, med den følge at 

arealet på denne siden ikke blir mulig å benytte».  

I forbindelse med reguleringsendringen ble byggegrense (stiplet linje) flyttet lengre ut på 

eiendommen, med skrå linje ut mot veikryss for å ivareta sikt og avstand til ledninger i grunnen.  

 

Opprinnelig reguleringsplan 22.11.2006  Revidert reguleringsplan 17.09.2008 

 

Frittstående garasje ble oppført i nordre hjørne av eiendommen i 2017, uten at dette først ble 

omsøkt. Brev med anmodning om redegjørelse for om garasjen oppfyller kravene til tiltak som er 

unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 

ble sendt 12.02.2018. Det ble konstatert at garasjen er for høy til å være unntatt søknadsplikt da 

garasjen er på to etasjer og er høyere enn maksimumhøyde på 4 m møne og 3 m gesims. Det er 

også kortere mellom garasje og bolig enn avstandskravet på minimum 1 m. Garasjen ble 

dessuten oppført delvis utenfor regulert byggegrense, og da er det krav om dispensasjon for alle 

tiltak, jfr. pbl. § 1-6. 

Byggesøknad ble først mottatt 11.03.2018. Bygningsmyndigheten ble da oppmerksom på at 

tiltaket var avhengig av dispensasjon, og ansvarlige ble gitt frist til 01.05.2018 for å sende inn 

dispensasjonssøknad. Byggesøknad ble komplettert og dispensasjon ble omsøkt 27.04.2018. 
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Kommunens oppmåler målte 26.06.2018 inn garasjen ved bruk av GPS, se vedlegg nr. 4. 

Resultatet viste at avstand fra garasjens ytterpunkt til eiendomsgrensen i nordre hjørne av 

eiendommen var 2,6 meter. I garasjens bakkant er det 1, 5 meter fra garasje til nabogrense. 

Avstandskrav er etter pbl. § 29-4 andre ledd 4 meter fra byggverk til grense. 

 

Tiltaket: 

Omsøkt garasje er på 40 m², har to etasjer og saltak. Første etasje består av biloppstillingsplasser. 

I 2. etasje er det en bod på 10 m² og en delvis overbygd uteplass. Garasjens mønehøyde på 

portsiden er 6,5 meter.  

 

Søkers begrunnelse for tiltaket: 

I henhold til pbl. § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker 

har oppgitt følgende begrunnelse: 

Etter samtale med kommunen sommeren 2016 hvor jeg la fram byggeplanen min ble 
plassering av nytt garasjebygg diskutert. Siden tidligere reguleringsplan ble endret flere ganger 
mtp felles parkering forsto jeg det slik at jeg kunne bygge garasjen der den nå står. Hvis det nå 
viser seg at jeg har bygget utenfor byggegrensen så ønsker jeg å søke om dispensasjon for 
dette. 

 

Planstatus: 

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 

09.02.2016, delplan Buvika. Eiendommen er vist som boligbebyggelse. 

Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan for Snøfugllia med planident. 5029 200606, 

revidert 17.09.2008. Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Nabovarsel: 

Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden. 

 

Infrastruktur: 

Uttalelse fra trafikksikkerhetsansvarlig i Skaun kommune: 

Dersom byggelinje mot vegkryss Snøfugllia-Snøfuglstien forlenges i rett linje i begge ender viser 

den hvilke deler av arealet utenfor regulert byggelinje som er vesentlige for sikt og 

trafikksikkerhet, og som ikke bør beplantes eller bebygges med konstruksjoner over 0,5-0,6 

meters høyde.  Det vil si at deler av garasje, deler av forstøtningsmur mot Snøfuglstien og deler 

av høyt gjerde mot Snøfugllia bør fjernes for å ivareta trafikksikkerheten i krysset. (De deler av 

forstøtningsmur og gjerde som ikke ligger innenfor denne byggelinjen med forlengelse, vurderes 

å ha mindre avgjørende betydning for trafikksikkerheten, selv om de for så vidt ligger utenfor 

byggelinje mot Snøfuglstien og Snøfugllia). 
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Uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig i Skaun kommune: 

Garasjen er for nære kommunale ledninger i grunnen. Det er en generell regel om 4 meter 

byggeforbud ved kommunale ledninger, dette for at vi skal ha muligheten til å grave oss ned på 

ledningen ved behov. Dette er fastslått i Sanitærabonnement som er vedtatt i Kommunestyret. 

Det er ca. 1,2 meter fra ledningene til garasjen, og plasseringen godtas dermed ikke.  

 

Utklipp fra ledningskart Utklipp fra innmålt situasjonskart, med inntegnet 

vannledning 

 

Dispensasjonsvurdering: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 

dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak byggegrense mot veg er hovedsakelig å sikre fri sikt, plass til nødvendig 

vedlikehold/brøyting og sikre avstand til ledninger i grunnen. Slik som uttalelsen fra 

trafikksikkerhetsansvarlig viser så er deler av garasjen innenfor det arealet som er vesentlig for 

sikt og trafikksikkerhet, og som ikke bør bebygges med konstruksjoner høyere enn 0,5-0,6 meter. 

I tillegg er også garasjen for nære VA-ledninger i grunnen, noe som vil vanskeliggjøre tilgangen 

til disse. Hensynet bak byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Ordlyden «klart større» viser til at det må foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler for at det 

skal kunne gis dispensasjon. I denne saken er fordelen at søker får ekstra biloppstillingsplass og 

lagringsplass. Dette argumentet får imidlertid liten betydning da eiendommen allerede er bebygd 

med en stor enebolig med dobbel garasje i sokkel. Sett i et nytte- og nødvendighetsperspektiv 

kan ikke rådmannen se at eiendommen blir tilført noe den mangler.  

Ulempene med å gi dispensasjon er at man fraviker fra en vedtatt plan og en byggegrense som er 

vurdert ut ifra de forholdene som den skal ivareta. Trafikksikkerhet er et viktig satsingsområde i 

kommunen, og det bør ikke dispenseres fra byggegrense i et veikryss i et familievennlig 

boligområde.  

Garasjen er også oppført nærmere kommunale ledninger i grunnen enn minimumskravet på 4 

meter. Dette gjør det vanskelig å grave seg ned til ledningene uten å påføre bygning som står 

nærmere enn 4 meter skade. Slike skader kan kommunen få erstatningsansvar for. 
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Avstandskravet på 4 meter er også satt av hensynet til sikkerheten til de som utfører arbeid i slike 

grøfter. Dersom graveskråningene blir for bratt vil massene kunne rase ut. Alle som planlegger å 

føre opp et tiltak, avhengig om det er søknadspliktig eller ikke, plikter å undersøke om det ligger 

offentlige eller private ledninger i grunnen. Dette burde absolutt ha blitt sjekket opp før påbegynt 

byggearbeid. Hensynet til likebehandling tilsier at dette byggeforbudet må håndheves strengt, da 

vi i praksis gir avslag på søknader om å bygge nærmere kommunale ledninger enn 4 meter. Det 

er den som har oppført et søknadspliktig tiltak uten å søke som har ansvaret, og det gir en 

uheldig presedens dersom man uten risiko kan oppføre ulovlige bygg.  

Ettersom det var dagens eiere som søkte om reguleringsendringen i 2006, var de godt kjent med 

planen og måtte være klar over hvor byggegrensen gikk. Det finnes altså ikke noen formildende 

omstendigheter som skulle tilsi at plasseringen var unnskyldelig.  

 

Konklusjon: 

De kumulative vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt, og 

søknad om dispensasjon kan derfor ikke innvilges. 

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 32/18 
Arkivkode:  L13 
Arkivsaksnr:   18/335 
Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
32/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
REGULERINGSPLAN ELILØKKEN BRUK 
GNR/BNR 141/66, 181, 184 OG 309 OG DELER AV GNR/BNR 1064/14 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Forslag til reguleringsplan for Eliløkken Bruk, med plankart datert 18.01.18 og bestemmelser 
revidert 06.08.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Plankart datert 18.01.18 
2. Reguleringsbestemmelser rev. 06.08.18. 
3. Planbeskrivelse rev. 06.03.18 
4. Beskrivelse av endringer, notat datert 06.03.18 
5. Situasjonsplan, 27.02.18 
6. Situasjonssnitt, 16.01.18 
7. Oversiktsplan – plan 1, 16.01.18 
8. Oversiktsplan – plan 2, 16.01.18 
9. Oversiktsplan – plan 3, 16.01.18 
10. Oversiktsplan – plan 4, 16.01.18 
11. Oversiktsplan – Takplan, 16.01.18 
12. Oversiktssnitt, 27.02.18 
13. Solstudier vår-høst, 27.02.18 
14. Solstudier sommer, 27.02.18 
15. Luftperspektiver, 27.02.18 
16. Oversikt uterom, 27.02.18 
17. Illustrasjon felt BB 
18. Illustrasjon felt BB 
 
Grunnlagsdokumentasjon fra tidligere planforslag: 
19. ROS-analyse, datert 15.04.15 
20. Beregning av trafikkstøy, Teknoconsult, datert 16.04.15 
21. Geoteknisk vurderingsrapport, Rambøll, revidert 22.01.16 

 
SAKSFRAMLEGG: 
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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.  
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 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 
ved maks 
BRA 

Høyde 

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- 
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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 
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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. 
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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.  
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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.   
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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.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 33/18 
Arkivkode:  L13 
Arkivsaksnr:   18/1624 
Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
33/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DETALJREGULERINGSPLAN SALTNESSAND - OPPSTART OG 
PLANAVGRENSNING 
EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Plan – og miljøutvalget ber om at felt L1 og N3 i reguleringsplan for Saltnessand inkluderes i 
detaljregulering for felt B1. Saken sendes tilbake til rådmannen for utarbeiding av formell 
tilbakemelding og samtykke til oppstart av detaljregulering etter pbl § 12-8. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Anmodning om oppstartsmøte, 15.05.18 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune har mottatt anmodning om oppstart av planprosess for å detaljregulere felt B1 i 
reguleringsplan for Saltnessand. Det er MnPro AS som er fagkyndig konsulent på vegne av 
grunneier Per Jacob Saltnessand.  
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Felt B1, reguleringsplan for Saltnessand 

 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 03.07.18. Området ønskes regulert til boligbebyggelse i tråd med 
overordnet plan. Det framkom i møtet at en på nåværende tidspunkt ser for seg 60-70 boenheter 
i leilighetsbygg og 60-70 boenheter i rekkehus.  
 
Temaer som ble diskutert på møtet var blant annet: 

 Terrengbearbeiding tilknyttet bebyggelse og geotekniske tiltak 

 Mulig tilrettelegging for pendlerparkering 

 Regulering og framtidig forvaltning av grøntarealene langs Vigda 

 Fortau på sør side av Sandavegen (tidligere «veg 11»). Rådmannens opplyste i møtet om 
at dette vurderes som nødvendig. 

 Veiadkomst, vann, avløp. 
 
Rådmannen vil på vanlig måte utarbeide en tilbakemelding etter møtet og gi det formelle 
samtykket til oppstart av planprosessen.  
 
Avgrensning av planområdet: 
Rådmannen ser et behov for å oppdatere og styrke sammenhengen i de feltene i reguleringsplan 
for Saltnessand som ikke er utviklet: N3, L1 og B1. Reguleringsplanen for Saltnessand (2011) 
gjelder foran områdeplanen for Buvika (2014) etter bestemmelser som ble tatt inn der.  
 
Det er i øyeblikket søkt om dispensasjon på felt N3 for å slippe å utarbeide detaljregulering, og 
oppføre et leilighetsbygg. Dispensasjonen er fremmet i egen sak til plan- og miljøutvalget 
28.08.18. Dette er en attraktiv tomt med press på arealene, men som det fremgår i saken kan det 
være behov for en oppdatert vurdering av arealene, også sett i sammenheng med felt L1. 
 
Samtidig starter nå reguleringen av felt B1, mens felt L1 mellom B1 og N3 er regulert til 
landbruksformål i gjeldende plan. Den sentrale beliggenheten tilsier at dette vil kunne endres. 
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Felt L1 bør ses i sammenheng med feltene på begge sider. Rådmannen vurderer at det bør gjøres 
nå, før den videre utviklingen i større grad blir låst.  
 
Etter rådmannens vurdering vil det være en fordel å inkludere felt N3 og L1 i den nye 
detaljreguleringen for B1. Dette for å avstemme hvor sentrum med funksjonsblanding slutter og 
den rene boligbebyggelsen begynner, og etablere en god overgang mellom feltene med tanke på 
bebyggelse og gangforbindelser m.v. Det vil også bidra til en helhetlig løsning av gateløpet langs 
Sandavegen. 
 
Rådmannen ønsker å gjøre plan- og miljøutvalget oppmerksom på plansituasjonen og utviklingen 
på flere fronter i området. Rådmannen ser et behov for at feltene reguleres samlet, og ber om 
plan- og miljøutvalgets vurdering av planavgrensningen før det gis samtykke til oppstart av 
reguleringsprosess.   
 
Dersom plan- og miljøutvalget velger å innvilge dispensasjon på felt N3 i egen sak, vil det ikke 
være nødvendig å inkludere dette i en ny plan. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 34/18 
Arkivkode:  EA 145/148 
Arkivsaksnr:   18/1850 
Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
34/18 Plan og miljøutvalget 28.08.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV 
EIENDOMMEN GNR/BNR 145/148 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune innvilger dispensasjon fra § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, for 
alle tomtene i reguleringsplanen. Dispensasjonen gis på vilkår av at det for hver tomt som 
fradeles betales bidrag til Skaun kommune for prosjektering av ny Fv 773, i tråd med 
utbyggingsavtale signert 14.08.18 mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, datert 11.10.17 
2. Utbyggingsavtale signert 14.08.18, med plankart og bestemmelser vedlagt 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sammendrag 
Saken gjelder utbygging av boligene i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen. Adnor Advokat 
søker på vegne av Dafro AS om varig dispensasjon fra rekkefølgekrav i bestemmelse § 9.5 i 
reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen (planid 201501). Rekkefølgekravene er videreført fra 
områdeplan Børsa (planid 201310). Rekkefølgekravene gjelder opparbeiding av offentlig 
infrastruktur som skal betjene flere byggeområder vest i Børsa. Rådmannen har i saken lagt særlig 
vekt på to forhold: en vurdering av kapasiteten på dagens infrastruktur, og utbyggingsavtale 
mellom Skaun kommune og Dafro Eiendom AS som gjennom utbygging forplikter seg til å bidra 
til oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene på sikt.   
 
Bakgrunn og sammenheng med andre politiske vedtak 
Skaun kommune har planlagt oppgraderinger av infrastrukturen vest i Børsa med tanke på 
framtidige utbygginger. Dette er vist i områdeplanen for Børsa, med rekkefølgebestemmelser for 
opparbeiding av bl.a. vei, fortau, vann og avløp. Opparbeidingen tenkes løst som et system med 
utbyggingsavtaler og opprettelse av fond der alle tilknyttede utbygginger bidrar til å finansiere 
infrastrukturen. 
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Planlagt system har vært behandlet politisk i flere omganger. Videre arbeid for å opprette et 
infrastrukturfond ble senest godkjent av kommunestyret i sak 52/17 den 26.10.17. I sak 3/18 
den 15.02.18 ble det vedtatt å gi rådmannen mandat til å igangsette forhandlinger om 
utbyggingsavtaler med utbyggere før et helhetlig system med fond er etablert. I sak 34/18 den 
21.06.18 ble forslag til utbyggingsavtale med Dafro Eiendom AS godkjent av kommunestyret.  
 
Utbyggingsavtalen med Dafro Eiendom AS for dette området, tilrettelegger for etablering av 
infrastrukturen i rekkefølgekravene. Avtalen forplikter Skaun kommune til å gjennomføre 
prosjektering av ny trasé for fylkesveg 773, det viktigste og mest omfattende grepet i områdeplan 
Børsa. Dafro Eiendom AS plikter å bidra økonomisk til dette arbeidet ved innbetalinger etter 
hvert som feltet bygges ut. 
 
Søknaden 
Søknaden innkom i oktober 2017 og det er primært søkt om varig dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelsene i § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, uten vilkår. 
Subsidiært er det søkt om dispensasjon på vilkår mot innbetalinger rettet mot infrastrukturtiltak 
omtalt i rekkefølgebestemmelser.  
 
Søknaden gjelder dispensasjon fra rekkefølgekravet for alle 14 tomtene i reguleringsplanen. 
Søknaden gjelder kun rekkefølgebestemmelse § 9.5 om offentlig infrastruktur i vest i Børsa. Den 
gjelder ikke de øvrige, mer lokale rekkefølgebestemmelsene om teknisk plan, opparbeiding av 
lekeområder, fagvurdering om lukking av bekk og trafikksikkerhetsplan for anleggsperioden.   
 
Etter at søknaden kom inn er det framforhandlet og godkjent utbyggingsavtale om betaling av 
bidrag til infrastrukturen. Det er slik søkt å legge til rette for en dispensasjon på vilkår. Vilkårene 
for dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 må likevel være oppfylt etter en selvstendig 
vurdering av bygningsmyndigheten, og det er spørsmålet i denne saken her.  
 
Nabovarsling 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Det er ikke kommet inn merknader til nabovarselet.   
 
Plansituasjon 
Området er omfattet av områdeplan for Børsa og detaljreguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen. 
Rekkefølgebestemmelsene det søkes dispensasjon fra kommer opprinnelig fra § 6 og § 10 i 
områdeplan for Børsa. De er videre tatt med og konkretisert i bestemmelse § 9.5 i 
reguleringsplan Øvre Fjellhaugvegen som det søkes dispensasjon fra. Den lyder:  
 

Før det gis tillatelse til etablering av boliger i planområdet skal infrastrukturtiltak som vist 
i områdeplan Børsa, planID 201310, være gjennomført: 
- Vegene o_V1 (fv 773 & 776) inkludert rundkjøring, o_V2 (fv 773) – o_V3 (ny) med 
tilhørende annen veggrunn, fortau (o_FTA1-o_FTA4) og gang- og sykkelfelt (o_GS1-
o_GS4), med tilhørende teknisk infrastruktur som vann- og avløpsanlegg, samt 
geotekniske og arkeologiske tiltak.  

 
Deretter følger en retningslinje i kursiv: 
  

Ovenstående punkt 9.5 knytter seg til omlegging av fv 773 rundt skole- og idrettsområdet i Børsa m.v., 
som vist i områdeplan Børsa, jf. områdeplan Børsa kapittel § 6 og § 10. Kommunen vil vurdere 
dispensasjon fra ovenstående punkt 9.5 dersom utbygger inngår utbyggingsavtale med kommunen, hvor 
utbygger aksepterer innbetaling av et tilskudd til infrastrukturfond for områdeplan Børsa. Fondet 
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øremerkes konkrete infrastrukturtiltak vist i områdeplan Børsa og vil bidra til opparbeiding av 
nødvendig infrastruktur for utbygging av området. 

 

 
 
Kartutsnittet over viser Børsa vest med arealplaner. Områdeplan for Børsa vises i store deler av 
bildet med mindre grad av detaljering. Til venstre ligger reguleringsplan for Fosshaugen (1982) 
og Fjellhaugvegen (2006). Som ferdigbygde områder fra tidligere er de ikke med i områdeplanen. 
Punkt 1 viser aktuelt område i denne saken, Øvre Fjellhaugvegen. Punkt 2 står ved krysset 
Fjellhaugvegen - Fv 773 Høgsetvegen, som går videre ned til Børsa sentrum. Fra punkt 3 til 
punkt 4 går planlagt ny trase for Fv 773 rundt ungdomsskolen og idrettsanlegget. Dette er 
strekningen som Skaun kommune har forpliktet seg til å prosjektere gjennom utbyggingsavtale 
med Dafro Eiendom AS.  
 
Områdeplan for Børsa legger til rette for boligbygging vest for sentrum, og det er estimert 1128 
nye boliger i områdeplanen. Planen har rekkefølgekrav som gjelder alle nye boliger og 
næringsbygg. Dette er som nevnt ny Fv 773, som av miljø- og trafikksikkerhetshensyn skal legges 
utenom dagens trase mellom barne- og ungdomsskolen. Det er videre oppgradering av flere 
veger med fortau / gang – og sykkelveg, samt vann- og avløpsledninger. Begrenset kapasitet i 
ledningsnettet gjør det nødvendig med større kloakkledninger ut mot renseanlegg på Eliløkken 
og etter hvert økt kapasitet på vannforsyningen. Det er også nødvendig med enkelte geotekniske 
og arkeologiske tiltak. Rekkefølgekravene er tilknyttet alle nye bygg fordi de omhandler veg, 
vann- og avløpsanlegg som alle må benytte.  
 
En dispensasjon i dette tilfellet vil tillate utbygging av de 14 boligene i reguleringsplanen for 
Øvre Fjellhaugvegen, før denne infrastrukturen er oppgradert/nyetablert. Spørsmålet i saken er 
om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt etter plan- og bygningsloven § 19-2. Lovens vilkår 
er at hensynene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Vurdering 
Søknaden argumenterer med at området har en begrenset tilknytning til vegene med 
rekkefølgekrav, ettersom man via Fjellhaugvegen kjører ut av planområdet for områdeplan 
Børsa, og «hvorvidt man etter dette vil benytte de veistrekninger som er behandlet i aktuelle 

1 

2 

3 

4 
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rekkefølgebestemmelse, vil avhenge av aktuell destinasjon». Søknaden minner om det generelle kravet til 
tilstrekkelig nær sammenheng mellom utbyggingsprosjekt og rekkefølgekrav/utbyggingsavtale.  
 
Søknaden sikter her til at resten av Fjellhaugvegen ligger utenfor områdeplanen, og at man ved 
krysset Fjellhaugvegen-Fv 773 enten kan kjøre ned til Børsa sentrum, det vil si tilbake inn i 
planområdet med rekkefølgekrav, eller vestover på Fv 773 (punkt 2 på kartet ovenfor).  
 
Det er utvilsomt slik at området benytter og bidrar til å utløse behov for ny infrastruktur, slik det 
ble vurdert i områdeplanarbeidet. Grunnen til det er at alle offentlige funksjoner og nærtjenester 
finnes i Børsa sentrum, og dette er også korteste vei til hovedveinettet for beboere i 
Fjellhaugvegen. Fv 773 videre vestover går over et spredtbebygd område og ned til Viggja. Det 
er kun hensiktsmessig å kjøre denne strekningen hvis man skal til hus eller utmarksområder langs 
denne strekningen.  
 
Derfor ble det i områdeplan for Børsa vurdert at Øvre Fjellhaugvegen i det vesentlige ville 
benytte infrastrukturen med rekkefølgebestemmelser og dermed hadde en tilstrekkelig sterk 
tilknytning til denne. Rådmannen har i denne saken sjekket de siste trafikkmengdene i nasjonal 
vegdatabank. Tallene er fra 2017 og viser at Fv 773 videre vestover har en årsdøgntrafikk (ÅDT) 
på 240, mens Fv 773 fra disse boligområdene og ned mot Børsa sentrum har en ÅDT på 1080. 
Det er dermed ikke tvil om i hvilken retning størsteparten av trafikken går.  
 
Det er også slik at Øvre Fjellhaugvegen må koble seg på de samme vann- og avløpsledninger 
som resten av Børsa vest og byggeområder i områdeplanen. Det er begrenset kapasitet i 
hovedledningene som alle benytter. De må oppdimensjoneres i takt med økt utbygging og er 
derfor en del av rekkefølgekravene for å gjøre området bebyggbart. 
 
Rådmannen legger etter dette til grunn at Øvre Fjellhaugvegen har en sterk og nær sammenheng 
med den infrastrukturen som er omfattet av rekkefølgekrav. Planområdet til områdeplan Børsa 
følger nye byggefelt og ikke hele vegnettet, men sammenhengen i infrastrukturen er helt klar og 
det er vanskelig å se at Øvre Fjellhaugvegen står i en infrastrukturmessig særstilling.  
 
Videre i søknaden argumenteres det med at prosjektet med sine 14 boligtomter er av såpass 
begrenset omfang at det bør kunne gis dispensasjon. Det anføres at prosjektet ikke vil belaste 
infrastrukturen nevneverdig. Rådmannen er til dels enig i dette da utbygging ikke utløser et 
umiddelbart behov, men feltet er med på den totale belastningen som utløser rekkefølgekrav. 
Rådmannen kommer nærmere inn på dette lenger nede. 
 
Til slutt søkes det subsidiært om dispensasjon på vilkår mot innbetalinger som benyttes til 
oppfyllelse av infrastrukturtiltakene som har rekkefølgebestemmelser. Som nevnt er det i 
etterkant av at søknaden ble skrevet, gjennomført forhandlinger om en utbyggingsavtale som nå 
er godkjent av kommunestyret og av Dafro Eiendom AS. Denne avtalen søker å legge til rette 
for en dispensasjon på vilkår. 
 
Hensyn som det dispenseres fra 
Gjennom rekkefølgebestemmelsene i områdeplan Børsa (og detaljreguleringsplan Øvre 
Fjellhaugvegen) har planmyndigheten vurdert at det ikke kan gjennomføres utbygginger i 
området før flere infrastrukturtiltak er etablert. Disse tiltakene er dermed vurdert som 
nødvendige for at utbyggingen kan gjennomføres, og denne nødvendigheten er kort sagt 
hensynet bak bestemmelsene. Øvre Fjellhaugvegen påvirker trafikken mellom skolene, der 
traseen skal legges om, og belaster vann- og avløpsnettet.  
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Samtidig er rekkefølgebestemmelsene innrettet mot alle byggeområdene i områdeplanen med 
1128 estimerte nye boliger. Øvre Fjellhaugvegen har 14 av dem, en beskjeden andel. Som det 
fremgår av retningslinjen til bestemmelse § 9.5 i reguleringsplan for Øvre Fjellhaugvegen, har 
kommunen synliggjort en intensjon om at det kan være aktuelt å dispensere fra bestemmelsen. 
De formelle kravene for å innvilge dispensasjon vil uansett være de samme, jf. plan- og 
bygningslovens § 19-2.  
 
Det er fra tidligere gitt en dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i områdeplan Børsa, dette 
gjaldt bruksendring av låve til en boenhet.  
 
Teknisk kontor i Skaun kommune har beregnet at dagens vann- og kloakkledninger har 
tilstrekkelig kapasitet til at 14 boliger fortsatt kan koble seg på.  
 
For trafikkforholdene langs Fv 773 som skal flyttes, vil en dispensasjon innebære økt trafikk i 
dagens trasé, mellom barne- og ungdomsskolen i Børsa. Her er trafikkmengden for 2017 en 
ÅDT på 1520 (både Fv 773 og Fv 776). En utbygging av 14 boligtomter kan forventes å øke 
turproduksjonen med 49 per døgn. Dette ut fra en dimensjonerende turproduksjon på 3,5 per 
bolig per døgn (Statens Vegvesen håndbok V713 Trafikkberegninger). Det er en økning på 3,2 
%. 
 
Flyttingen av Fv 773 er et tiltak som Skaun kommune har hatt i sine planer i lengre tid og som er 
viktig å få gjennomført. Det er av trafikksikkerhetsmessige hensyn ikke ønskelig å øke trafikken 
her. Dette er også det sentrale hensynet bak rekkefølgekravet. Enhver trafikkøkning utfordrer i 
prinsippet dette hensynet. Rådmannen vurderer likevel at den forventede økningen er så liten at 
den ikke kvalifiserer som en vesentlig tilsidesettelse av hensynet. I forbindelse med den pågående 
byggingen av nye Skaun ungdomsskole gjøres det også mindre utbedringer av forholdene i 
dagens trasé for å bedre oversikten i trafikkbildet. 
 
Rådmannen vurderer etter dette at kapasiteten på dagens infrastruktur er tilstrekkelig til at feltet 
kan bygges. Hensynet bak rekkefølgebestemmelsene blir tilsidesatt, men ikke i vesentlig grad.  
 
Vurdering av fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret for å gi dispensasjon er at fordelene er større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Etter rådmannens syn er ulempene i denne saken knyttet til at trafikken vil øke på Fv 
773, om enn ikke i vesentlig grad. Videre kan det ved en dispensasjon oppstå ulemper knyttet til 
presedens- og likebehandlingshensyn, sett opp mot andre byggefelt med tilsvarende 
rekkefølgekrav. Dette taler etter rådmannens syn for at en dispensasjon må gis på vilkår. Dette 
gås nærmere inn på lenger nede.  
 
Det legges her ikke vekt på ulempene ved økt lokaltrafikk i selve Fjellhaugvegen. Dette ble 
vurdert ved vedtak av reguleringsplanen og skal avbøtes med en trafikksikkerhetsplan i 
forbindelse med utbygging. Dette følger av en annen rekkefølgebestemmelse og er dermed 
uavhengig av denne dispensasjonssaken.   
 
Fordeler ved en dispensasjon vil være at det kommer i gang økt boligbygging i denne delen av 
Børsa. Det er i tråd med kommunens overordnede arealstrategier. Dette i seg selv kan imidlertid 
ikke være avgjørende, ettersom det er omfattende og begrunnede rekkefølgebestemmelser til 
utbyggingen.  
 
Rådmannen vurderer at den største fordelen oppstår ved at en dispensasjon medfører reell 
progresjon i arbeidet med infrastruktur og tilrettelegger for at rekkefølgebestemmelsene kan 
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oppfylles på sikt. Dette med grunnlag i utbyggingsavtale mellom Dafro Eiendom AS og Skaun 
kommune. Det er en sterk og klar fordel at man kommer i gang med dette arbeidet, som er viktig 
for utviklingen av Børsa. Finansiering av dette arbeidet er en pågående prosess og krevende for 
kommunen. Med økonomiske bidrag fra utbyggingen her, har imidlertid kommunen sett seg i 
stand til å starte arbeidet og forpliktet seg til å prosjektere omlegging av Fv 773.  
Samlet sett vurderer rådmannen at det er forsvarlig at området kan bebygges med dagens 
infrastruktur. Herunder at hensynet bak rekkefølgekrav ikke blir satt til side i vesentlig grad. 
Rådmannen vurderer videre at avtale om innbetaling til infrastruktur gir tilstrekkelig overvekt av 
fordeler. Det er en avgjørende fordel av samfunnsmessig betydning at en dispensasjon åpner for 
framdrift med infrastrukturarbeidet i Børsa vest. Kravene til at dispensasjon kan gis etter plan- 
og bygningslovens § 19-2 anses etter dette som oppfylt.   
 
Dispensasjon på vilkår 
Behovet for ny infrastruktur tilsier etter rådmannens syn at denne dispensasjonen må gis på 
vilkår. Det samme gjør hensynet til presedens og likebehandling overfor eventuelle andre 
utbyggere. De tunge samfunnshensynene bak rekkefølgekravene gjør det nødvendig at en 
dispensasjon skjer i følge med reelle bidrag til oppfyllelse av rekkefølgekrav. 
 
Vilkårene skal bidra til å gjøre ulempene ved dispensasjonen mindre, og det må være en saklig 
sammenheng mellom vilkår og de hensyn det dispenseres fra. På bakgrunn av momentene i 
denne saken, anses det riktig å stille vilkår om bidrag til infrastruktur. 
 
Rådmannen vurderer at betaling til arbeidet med infrastruktur klart er egnet til å påvirke de 
samme hensynene som det dispenseres fra i dette tilfellet. Sammenhengen mellom kravene til 
infrastruktur og betaling for den samme infrastrukturen er åpenbar. Det må etter dette være 
adgang til å stille et slikt vilkår i denne saken.   
 
Den inngåtte utbyggingsavtalen med Dafro Eiendom AS sikrer at omlegging av Fv 773 
prosjekteres, kommunen forplikter seg til dette. Dafro Eiendom AS plikter å betale kommunen 
270 000 kr per tomt, altså 3,78 millioner kr for hele feltet, til dette arbeidet.  
 
Som det fremgår i avtalen er avtalepartene enige om summen, som er fastsatt på grunnlag av 
forventede kostnader og mengden utbygging totalt i Børsa vest, konkret vurdert opp mot 
kostnadene til det vegtiltaket som skal prosjekteres som følge av avtalen, og vurdert etter 
forholdsmessighetskravene til utbyggingsavtaler i § 17 i plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannen vurderer at summen på 270 000 per tomt er en rimelig sum også som vilkår for 
dispensasjon etter § 19-2 første ledd. Herunder at det er i tråd med prinsippene om saklighet og 
forholdsmessighet som vilkår i et forvaltningsvedtak. Rådmannen finner derfor at det er 
hensiktsmessig å stille som vilkår for en dispensasjon at det betales bidrag til infrastruktur i tråd 
med utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen anses som nødvendig for å sikre at rekkefølgekravene 
blir oppfylt på et senere tidspunkt.  
 
Naturmangfold 
Vurderinger etter naturmangfoldloven er gjort i reguleringsplanprosessen for dette området. En 
dispensasjon vil ikke medføre endringer som berører prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at kravene til å gi dispensasjon er oppfylt, slik at kommunen har adgang til 
å innvilge søknaden. Rådmannen vurderer at dette vil være positivt for utviklingen i Børsa og 
arbeidet med ny infrastruktur her. Det er nødvendig at det stilles vilkår for dispensasjonen om at 
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det betales bidrag til prosjektering av ny Fv 773, i tråd med inngått utbyggingsavtale mellom 
Skaun kommune og Dafro Eiendom AS.    
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Kommunen har påtatt seg forpliktelser i forbindelse med utbyggingsavtale for denne 
utbyggingen, dette er redegjort for i egen saksbehandling. 
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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SALTNESSAND 
EIENDOMMEN GNR/BNR 8/1 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan avslås. Skaun kommune 
vurderer at et byggeprosjekt av denne størrelsen i dette sentrale området må ha en oppdatert og 
detaljert reguleringsplan.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonskart 1-3 
3. Tegninger 
4. Korrespondanse angående nabovarsel 
5. Reguleringsplan for Saltnessand 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder: 
Saken gjelder dispensasjon fra krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan, for å oppføre to 
leilighetsbygg i Sandavegen 23 i Buvik sentrum. Parsellen ligger på del av eiendommen gnr/bnr 
8/1 og på felt N3 i reguleringsplan for Saltnessand.  
 
Det er Rett Hjem Arkitekter som søker på vegne av Quartett Bolig AS. Hjemmelshaver er Per 
Jacob Saltnessand.  
 
Det søkes dispensasjon for å oppføre to leilighetsbygg med til sammen 27 leiligheter. Begge 
byggene har 3 etasjer, mens det ene i tillegg har parkeringskjeller. Bygningene er vist nord og sør 
på parsellen med et felles uterom imellom. Parkering er delvis løst oppå bakken med bruk av 
allerede opparbeidede p-plasser på tomta. Disse har fram til nå vært leid ut til Statens Vegvesen 
som pendlerparkeringsplasser.  
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Gesimshøyden blir på mellom 10 og 11 meter og det er i tråd med reguleringsplan for 
Saltnessand. Her viser snittegningen høyden i forhold til våningshuset i Sandavegen 23, Kiwi-
bygget og Coop-bygget. 
 
Plangrunnlag 
 

  
Felt N3 i reguleringsplan for Saltnessand 

 
Gjeldende plan er reguleringsplan for Saltnessand. Den ble vedtatt i 2011, men er endring av en 
tidligere plan fra 2003. Søknaden gjelder felt N3 som i dag er del av landbrukseiendommen 
Saltnes Nordre, gnr/bnr 8/1. På parsellen i dag står et bygg benyttet i forbindelse med transport- 
og anleggsvirksomhet. Området er også en del av områdeplan for Buvika (2014), men her er det 
tatt inn en bestemmelse om at planen for Saltnessand gjelder foran. 
 
I planen er felt N3 regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. Det er krav om utarbeidelse 
av bebyggelsesplan, som innebærer detaljregulering etter dagens plan- og bygningslov.  
 
Nabovarsling 
Søknaden er nabovarslet. Gjennom nabovarslingen har det vært en dialog med Coop Midt-
Norge SA om plassering av renovasjonspunkt. Dette førte til at renovasjon ble flyttet fra 
nordvestre til sørvestre hjørne av tomta, for å hindre at tømming ville være i veien for trafikken 
ved innkjøring fra Sandavegen.  
 
Søknaden inneholder situasjonsplaner med begge alternativ, men det er renovasjon i sørvestre 
hjørnet som ble gjeldende til slutt. Dialogen med Coop Midt-Norge SA er vedlagt søknaden. 
Ellers ingen nabomerknader.  
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Vurdering av søknaden og tiltaket 
Søknaden argumenterer med at det bør gis dispensasjon fordi gjeldende regulering er tilstrekkelig 
detaljert. Å regulere videre vil dermed ikke bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag. Det vises 
videre til at området har god infrastruktur og er klart for utbygging. Det vises videre til at 
byggetiltaket ellers oppfyller kravene i reguleringsplan for Saltnessand.  
 
Rådmannen er enig i at gjeldende reguleringsplan er forholdsvis detaljert. Den inneholder krav til 
utnyttelse, høyde og byggelinjer. Sammen med bestemmelser i kommuneplanens arealdel er det 
og bestemmelser om uterom og parkering.  
 
Når det gjelder det konkrete tiltaket, viser tegningene at byggehøyde, uterom, parkering og 
utnyttelse er i tråd med bestemmelsene. Utnyttelsen på 70 % BYA skal måles innenfor 
byggelinjene ifølge planen.  
 

  
Situasjonsplan. Byggelinje med rød stiplet strek 

 
Byggelinjer  
Rådmannen ser imidlertid noen punkter ved byggeprosjektet som utfordrer gjeldende plan. Etter 
bestemmelse § 4.2 skal «arealer utenfor byggelinje opparbeides til bymessige gang- og fortausarealer og 
parkeringsplasser..,». I søknaden er det vist private hager sør for hus B som ligger utenfor 
byggelinja.  
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De private hagene som ligger utenfor byggelinja, samt terrengsituasjonen der bygget ligger ca 1 
meter over gatene, gjør at en mister noe av det urbane preget og kontakten mellom bygget og 
gata. Den viste løsningen er grei med tanke på bokvalitet i leilighetene, men etter rådmannens 
oppfatning utfordrer det prinsippet om en bymessig utforming. 
 
 

  
Hager sør for hus B. 

 
Videre er det ikke plassert bygg i hele den vestlige byggelinja. Byggelinje innebærer påbudt 
plassering av bygg. Dette bidrar til å forme bymessige gateløp med sammenhengende fasader 
mot veien. På felt N3 i planen er det vist byggelinje i nord, sør og vest (ut mot veiene) og 
byggegrense i øst. Se de ulike stiplede linjene i plankartet. 
 
En byggelinje skal i utgangspunktet bebygges. Rådmannen legger imidlertid til grunn at i de 
tilfeller linja blir delvis bebygd er det et visst rom for å vurdere konkret om det er tilstrekkelig til 
å være i samsvar med planen og dens formål. Den vestlige åpningen mellom hus A og B har også 
positive sider da den slipper ettermiddagssola godt inn til uteområdet her. Igjen kan dette være 
en god løsning for boligene i denne konkrete søknaden, men det utfordrer de bymessige 
prinsippene i reguleringsplanen.  
 
Fortau 
En mangel i søknaden er fortau på nordsiden av eiendommen, langs Sandavegen. Dette er vist i 
reguleringsplanen, men ikke opparbeidet per i dag. Rådmannen vurderer at dette er del av 
rekkefølgebestemmelse § 9. første ledd, som blant annet inneholder krav til opparbeiding av 
«tilhørende» gangarealer og trafikkarealer. I ethvert tilfelle er fortauet omfattet av 
opparbeidelsesplikten i plan- og bygningslovens § 18-1. Denne plikten gjelder blant annet 
opparbeiding av offentlige veganlegg inkludert fortau så langt det er vist i planen, fram til og 
langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. 
 
Dette betyr enkelt sagt en opparbeidelsesplikt for regulert fortau langs eiendommen. Rådmannen 
er ikke tilfreds med at dette mangler i søknaden. Dette er en nødvendig del av utviklingen i 
sentrum.   
 
Manglende utredninger 
Det er kvikkleire i området og byggeprosjektet må vurderes av geotekniker.  
 
Området ligger delvis i gul støysone etter de nyeste kartene og det må godtgjøres at 
støyforholdene innendørs og utendørs er tilfredsstillende. Reguleringsbestemmelsene henviser til 
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tiltak i en støyrapport fra 2004. Denne er i alle tilfeller utdatert nå, og behov for tiltak må 
vurderes på nytt. Det er støy fra E39 som rekker bort på tomta ifølge Statens Vegvesens kart, og 
her har trafikken økt mye.  
 
Kravet til disse utredningene følger av reguleringsplanen og plan- og bygningslovens § 28-1. 
Dersom det blir gitt dispensasjon bør det også settes som vilkår at utredningene leveres sammen 
med fullstendig byggesøknad.  
 
Vurdering av reguleringssituasjonen 

  
Reguleringsplan for Saltnessand 

 
I gjeldende reguleringsplan er felt B1, L1 og N3 ikke utviklet siden planen ble vedtatt. Etter 
rådmannens oppfatning ville det være en styrke for sentrumsutviklingen dersom felt N3 og L1 
blir sett i sammenheng i en ny plan. Felt L1 er regulert til landbruk ettersom det står et 
våningshus på tomten, men plasseringen midt i Buvik sentrum tilsier at dette vil endres. 
Framtidig utnytting av felt L1 kan ha konsekvenser for hva som er de beste løsningene på N3. 
Etter rådmannens oppfatning taler dette mot at det bør gis dispensasjon for å bebygge felt N3 
nå.  
 
Rådmannen hadde i juli oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for felt B1 som skal reguleres til 
boliger. Rådmannen vurderer å be om at en ny detaljreguleringsplan for felt B1 også inkluderer 
L1 og N3. På denne måten kan graden av bymessig utvikling avstemmes mot ren boligutbygging 
i et helhetlig perspektiv for disse sentrale parsellene i Buvika. Det fremmes en egen sak om 
reguleringsavgrensningen for felt B1. 
 
Et annet moment i denne saken er tilrettelegging for næringsareal. Øvrige parseller rundt 
rundkjøringen i Buvik sentrum har krav om en andel med næringsareal til kontor/forretning. 
Dette ble gjort gjennom områdeplan Buvika. For felt N3 i denne saken gjelder ikke noe 
minimumskrav om andel næring, ettersom den eldre planen er bestemt å gjelde foran.  
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Rådmannen vurderer at et minimumskrav til næring på felt N3 er et naturlig diskusjonstema i en 
eventuell reguleringsprosess som det i utgangspunktet er krav om. Beliggenheten inntil de andre 
forretningslokalene i Buvik sentrum tilsier at det kan være vel så riktig å tilrettelegge for næring 
her, som andre ubebygde parseller i Buvik sentrum. Ved å innvilge denne dispensasjonssøknaden 
for rene boligbygg forspilles i så fall den muligheten. Rådmannen vurderer at dette bør utredes 
nærmere i en reguleringsprosess. Dette taler mot å gi dispensasjon. 
 
 
Samlet vurdering 
Søknaden innebærer et byggetiltak som i seg selv har tilstrekkelig gode kvaliteter som et 
boligprosjekt. Dette med unntak av det manglende fortauet langs Sandavegen, som er regulert og 
opparbeidelsespliktig, og helt nødvendig etter rådmannens vurdering.  
 
Byggeprosjektet utfordrer likevel de bymessige ambisjonene i reguleringsplanen. Det er regulert 
for en urban kvartalsbebyggelse med fasader hele veien mot gatesystemet og en nær kontakt 
mellom bygg og gate via fortau- og gangarealet mellom. Disse hensynene er ikke ivaretatt særlig 
godt. Byggelinjen og bestemmelser knyttet til denne er bare delvis utformet i tråd med planen. 
Det blir etter rådmannens vurdering et skjønnsmessig spørsmål om søknaden er utformet i tråd 
med bestemmelsene tilknyttet byggelinjen.  
 
Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er kravet til utarbeiding av detaljreguleringsplan. 
Rådmannen er enig i søkers argument om at det allerede foreligger forholdsvis detaljerte 
bestemmelser som grunnlag for saksbehandling. En kan på denne måten si at hensynet til et 
fullstendig beslutningsgrunnlag, isolert sett, ikke blir vesentlig satt til side.  
 
Rådmannen kan ikke se at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 blir berørt dersom det gis 
dispensasjon.  
 
Rådmannen vurderer at det er mange forhold som taler for at det bør utarbeides en 
detaljreguleringsplan. Dette vil gi et oppdatert grunnlag for å vurdere den bymessige utformingen 
i Buvik sentrum, tilrettelegging for kontor- og forretningsareal, og sammenhengen mot felt L1 og 
felt B1. Rådmannen er bekymret for at en dispensasjon til det omsøkte boligprosjektet ikke vil 
bidra til en så sterk bymessig utvikling som ønskelig i dette sentrale området.  
 
På dette grunnlaget anbefaler rådmannen at det ikke gis dispensasjon. Dersom plan- og 
miljøutvalget likevel beslutter å gi dispensasjon, bør det settes vilkår om opparbeiding av fortau 
langs eiendommen, samt utredning av støy- og grunnforhold. Disse forholdene hviler også på 
selvstendig grunnlag av opparbeidelsesplikten i pbl § 18-1 og utredningskravene i § 28-1 samt 
reguleringsplan.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Dersom det gis dispensasjon vil det ikke ha spesielle økonomiske konsekvenser for kommunen, utover det som 
vanligvis følger av utbyggingsprosjekter av denne størrelsen.  
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SAKEN GJELDER: 
HØRING - STRATEGI FOR NÆRINGSAREALUTVIKLING I 
TRONDHEIMSREGIONEN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  
 
2. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat 
av høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i 
Trondheimsregionen.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Høringsbrev          vedlegg 
Revidert høringsutkast Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen  vedlegg 
Justeringer etter ekstern høring        vedlegg 
Utvalg næringsarealer Trondheimsregionen: Planstatus – areal – egnethet bransjer –   
tidsperspektiv – oppdatert og supplert etter ekstern høring     vedlegg 
  
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder  
Gjennom IKAP har kommunene i Trondheimsregionen vedtatt at det skal sikres et variert tilbud 
av attraktive næringsarealer for forskjellige typer arealkrevende næringsvirksomheter på rett sted.  
 
Det ble stilt spørsmål om det er avsatt tilstrekkelig egnet næringsareal til arealkrevende 
virksomheter i Trondheimsregionen. 
  
Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 5. Januar 2016 i sak 1/16:  
«Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny næringsetablering. Tilgang på nok og 
riktig næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for utvidelse av allerede 
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etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, derfor må nytt 
næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til 
riktig formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trondheimsregionen. 
Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for fortetting 
og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal. I 
tillegg viser Formannskapet til IKAP og ber rådmannen gå i dialog med aktuelle kommuner i 
Trondheimsregionen.» 
 
I oppstartsmøte med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO i Trondheim), Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), 
Håndverkerforeningen i Trondheim og Trondheim Havn ble deltakerne enig om at det ikke 
skulle bli en plan, men en Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.  
 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av Trondheimsregionen. 
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok 16. februar 2018 å sende høringsutkast på en ekstern 
høring med høringsfrist 4. april.  
 
I felles formannskapsmøte 23. mars ble det bedt om å ta en runde til med NiT for å se om man 
kan bli mer enige om konklusjonene. Tilleggsrunden har resultert i en justering av konklusjonen.  
 
Revidert høringsutkast er nå sendt på høring til kommunene i Trondheimsregionen med 
høringsfrist 11. september 2018. 
 
Med grunnlag i høringsuttalelsene fra kommunene i Trondheimsregionen vil 
Trondheimsregionen-regionrådet fatte endelig vedtak.  
 
Bakgrunn  
At det er tilstrekkelig areal til kontorbygg er alle enig om. Men spørsmålet er om det tilstrekkelig 
egnet areal i Trondheimsregionen til alle forskjellige typer arealkrevende virksomheter.  
Mål for Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er å skape enighet i virkelighetsforståelse 
og vurdere om det er tilstrekkelig og egnet næringsareal til arealkrevende virksomheter. Hvis ikke, 
hvor i Trondheimsregionen det da bør vurderes å legge til rette for nytt næringsareal.  
 
Fakta  
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har blitt utarbeidet av Trondheimsregionen. Det 
har vært tett dialog med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO i Trondheim), Entrepenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA Trøndelag), 
Håndverkerforeningen i Trondheim og Trondheim Havn i utredningsarbeidet.  
Kommuneplanleggere og næringsrådgiverne i kommunene i Trondheimsregionen har bidratt 
aktivt i arbeidet.  
 
Det er levert to konsulentutredninger:  

 Potensiale for fortetting på næringsarealer i Trondheim (HUS arkitekter)  

 Muligheter for blanding av arealkrevende virksomheter i byomformingsområder i 
Trondheim (Rambøll)  

 
I prosjektet er arealkrevende virksomheter delt i tre bransjer:  

 Lokalservice som omfattes av bygg- og anleggsvirksomheter, bilverksted og agentur/engros  

 Lager/logistikk som omfattes av samlastere, vareleverandører, post- og pakkedistribusjon  

 Industri som er produksjonsvirksomheter, både store og små  
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Inndeling i disse tre bransjene er begrunnet i lokaliseringskriterier og forventet utvikling i årene 
framover. Bransjene har forskjellig markedsområde, kundegrupper og transportomfang. Også 
utvikling i antall etableringer og antall ansatte de siste 10 år og forventninger til utvikling i årene 
framover er ulik for disse tre bransjene.  
 
I tillegg til dette er det forskjeller innenfor bransjene i hvor mye areal virksomheter har behov for. 
Noen passer godt i kombibygg, andre har behov for store utearealer for manøvrering, oppstilling 
av utstyr eller lagring av materialer. 
 
Fellestrekk for alle tre bransjene er at virksomhetene gjerne er etablert på næringsarealer med god 
tilknytning til hovedvegnettet.  
 
Om næringslivet i Trondheimsregionen  
Næringslivet i Trondheimsregionen er variert og robust. En stor andel av arbeidsplassene er i 
kontorbransjen og offentlig sektor. Men det er også en god del virksomheter innenfor 
arealkrevende bransjer. Lokalservicevirksomheter som betjener regionen, logistikkvirksomheter 
som sørger for at varene blir distribuert i regionen, og produksjonsvirksomheter både smått og 
stort. De arealkrevende virksomhetene utgjør 23 % av antall arbeidsplasser i Trondheim og 25 % i 
Trondheimsregionen.  
 
Utvikling arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen  
I alle arealkrevende bransjer er det en sentraliseringstrend på gang. De virksomhetene som er 
etablert i regionen får flere ansatte, mens antall nyetableringer er begrenset. I industribransjen ser 
vi en nedgang i antall etableringer, mens totall antall ansatte har økt i perioden 2009-2015. Størst 
vekst i antall etableringer er i agentur- og engroshandel, reparasjon av motorvogner og i bygg- og 
anleggsbransjen, dette gjelder særlig små virksomheter med få ansatte. Logistikknæringen er en 
vekstnæring som i stor grad fanges opp av økt aktivitet i eksisterende virksomheter. 
  
Behov for areal til næringsvirksomheter skyldes i stor grad byomforming i Trondheim. 
Brattøra/Nyhavna, Lade/Leangen og Tempe/Sluppen er alle områder som skal transformeres til 
urbane byområder. I disse områdene er det etablert en god del arealkrevende 
næringsvirksomheter. Transformasjon av et område tar lang tid. Noen av virksomhetene kan 
innpasses i det framtidige byområdet, enten permanent eller midlertidig til deres lokaler skal 
transformeres, de øvrige må flytte. På kort sikt er det behov for regulerte arealer til de store 
arealkrevende virksomhetene som må flytte for å få transformasjonsprosessen i gang.  
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Byomformingsområdene i Trondheim 
 
Næringsareal i Trondheimsregionen  
Kommunene i Trondheimsregionen har avsatt en god del areal til næringsformål, både 
eksisterende og framtidig, i sine kommuneplaner. Dette skaper forutsigbarhet for næringslivet og 
sikrer at det legges til rette for næringsutvikling ”på rett sted”.  
 
Det er mange små og mellomstore næringsarealer i kommuneplanene, disse er godt egnet til 
lokalservicevirksomheter og små industrivirksomheter. I tillegg er det noen store næringsarealer 
som både er egnet til større industrivirksomheter, lager/logistikk og lokalservice. De fleste store 
næringsarealene kan på sikt utvides utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
 
Av de store næringsområdene utenfor Trondheim har Tulluan og arealene på Sveberg best 
strategisk beliggenhet, med korte transportavstander til tyngdepunkt i markedet og tilgang til 
arbeidskraft. Områdene egner seg godt som erstatningsareal for virksomheter som på sikt må 
flytte fra byomformingsområdene i tillegg til tilflytting eller nyetablering av øvrige virksomheter 
med behov for store tomter.  
 
Fortettingspotensial  
Arealutnyttelse på de eksisterende næringsarealene er relativ lav på så godt som alle 
næringsarealer også sett i forhold til type virksomheter som er etablert i områdene. Delvis som 
følge av restarealer langs vegnettet, tomtestruktur, reservering av areal til mulig framtidig 
utvidelse av en virksomhet, eller på grunn av en relativ stor andel arealer til parkering på 
bakkeplan.  
 
På noen av dem er det en naturlig fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i Stjørdal 
som transformeres fra lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre områder kan ha behov 
for litt drahjelp fra kommunen for å få i gang fornying og fortetting.  
 
Tilgjengelig areal  
Det bør skilles mellom tilgjengelig areal på kort sikt (innen 2020), mellom lang sikt (2030) og lang 
sikt (2050). Med tilgjengelig areal menes areal som er ferdig regulert og ferdig til å bebygge. Det 
betyr at områder som har behov for omfattende tekniske infrastrukturtiltak, andre inngrep eller 
rekkefølgekrav før utbygging kan starte, ikke ansees som tilgjengelige før tiltakene er gjennomført. 
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Kart med tidsperspektiv næringsarealer (større enn 40 dekar) i Trondheimsregionen er tilgjengelig via IKAP sin 
kartportal på Trondheimsregionen sine nettsider.  
 
Kort sikt (innen 2020)  
Det er ledig areal i eksisterende bebyggelse på omtrent så godt som alle eksisterende 
næringsområder. Tilgjengelige tomter fins imidlertid ikke på alle eksisterende næringsarealer, men 
det er flere næringsarealer i Trondheimsregionen som har byggeklare tomter, enten allerede i dag 
eller snart (innen 2020). På de litt større næringsarealene er det til sammen om lag 1 150 dekar 
byggeklare tomter og ytterlige 1 000 dekar byggeklar næringsareal innen 2020. I tillegg er det areal 
tilgjengelig på næringsarealene i Trondheimsregionen som ikke inngår i kartleggingen.  
 
Mellom lang sikt (innen 2030)  
Mange av arealene som er avsatt til næring i kommuneplanenes arealdeler i Trondheimsregionen 
kan tas i bruk etter 2020 og innen 2030. Dette forutsetter at arealene blir regulert og at eventuelle 
nødvendige tiltak for å kunne starte utbygging, gjennomføres innen 2030. På disse arealene er det 
potensiell ytterlige 5 000 dekar næringsareal tilgjengelig i 2030.  
 
Lang sikt (2050)  
En del av de næringsarealene som kan tas i bruk i et 2030 perspektiv, vil sannsynligvis ikke være 
ferdig bygd ut i 2050. I tillegg har både Svebergområdet, Tulluan og Stormyra 
utvidelsesmuligheter utover det som er avsatt i kommuneplanene.  
 
Det er viktig å følge utviklingen, slik at det til enhver tid er reservekapasitet på næringsareal avsatt 
i kommuneplanene.  
 
Heggstadmoen/Torgård  
Heggstadmoen og Torgård er de to store næringsarealene i Trondheim som har store tomter og 
god tilknytning til E6. Områdene er svært attraktive og godt egnet for blant annet lager- og 
logistikkvirksomheter.  
 
Hvor mye areal det vil bli tilgengelig på Heggstadmoen er avhengig av muligheter for utbygging 
på søppelfyllingsområdet og valg av lokalisering av sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra 
husholdninger i Midt-Norge (SESAM).  
 
Hvor stor del av arealet avsatt til næring på Torgård kan bygges ut er avhengig av den geotekniske 
situasjonen. Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser for å kartlegge situasjonen og 
vurdere om det er mulig og hva det koster å stabilisere de resterende delene av området slik at det 
kan tas i bruk som næringsareal.  
 
I tillegg er den uavklarte situasjonen rundt godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, 
inklusiv trasé gjennom Heggstadmoen, en begrensende faktor i utvikling av både Heggstadmoen 
og Torgård.  
 
Konklusjon  
Det er et bredt utvalg av næringsareal i Trondheimsregionen, slik at alle bedrifter bør kunne finne 
et egnet sted å etablere eller flytte til. For de mindre bedriftene er det enklere å finne egnet areal 
enn for de større. Sammenlignet med de andre storbyregionene har Trondheimsregionen et bredt 
utvalg av næringsareal avsatt i kommuneplanene, dette styrker Trondheimsregionen sin nasjonale 
og internasjonale konkurransekraft.  
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Det er tilstrekkelig egnet areal til alle typer virksomheter i et langsiktig perspektiv. På kort og 
mellomlang sikt er det imidlertid et begrenset utvalg av næringsareal med byggeklare tomter.  
 
Trondheim kommune bør vurdere å ta en mer aktiv rolle i å få på plass avklaringer om 
godsterminal med tilhørende infrastruktur og grunnforhold på Torgård og Heggstadmoen.  
 
Fortettingspotensial  
Næringsarealene i Trondheimsregionen er preget av en relativ lav arealutnyttelse, også sett i lys av 
typer virksomhetene som er etablert i områdene. Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende 
næringsarealer bør skje gjennom transformasjon. På noen av næringsarealene er det en naturlig 
fortettingsprosess i gang, som for eksempel Sutterø i Stjørdal som transformeres fra 
lager/industri til lokalservicevirksomheter. Andre områder kan ha behov for litt drahjelp fra 
kommunen.  
 
Anbefalinger  
Trondheimsregionen  

 Kommunene i Trondheimsregionen kan bli enda flinkere til å tenke regionalt. Å ha en 
god utvikling av næringslivet i hele regionen styrker regionens nasjonale og internasjonale 
konkurransekraft.  

 IKAP skal legges til grunn i næringsarealutvikling i kommunene i Trondheimsregionen.  

 Trondheimsregionen bør følge næringsutviklingen i regionen, slik at det kan vurderes 
behov for nye grep dersom det blir nødvendig.  

 Status på tilgjengelig næringsareal i regionen bør oppdateres årlig og publiseres i 
kartportalen.  

 
Trondheim kommune  

 Trondheim kommune bør i sterkere grad sikre at det etableres lokalservicevirksomheter, 
lager/logistikkbedrifter og mindre industrivirksomheter på eksisterende og framtidige 
næringsarealene avsatt i kommuneplanens areadel. Ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel bør det vurderes om Flatåsen næringsareal skal tas inn som 
næringsbebyggelse.  

 Kommunen bør vurdere behov for litt drahjelp for å få fart i fornying og fortetting på 
eksisterende næringsarealer.  

 Trondheim kommune bør ta initiativ til å få utredet behov, muligheter og kostnader for 
stabiliseringstiltak på Torgård og muligheter for næringsutvikling på søppelfyllingen på 
Heggstadmoen. Det er viktig å få avklart hvilke deler av områdene faktisk kan tas i bruk 
som næringsareal.  

 Trondheim kommune bør gå i dialog med Bane NOR for å få en rask avklaring om 
godsterminal på Torgård og tilhørende infrastruktur, inklusiv trasé gjennom 
Heggstadmoen.  

 
 
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har ikke konsekvenser for klima og det 
ytre miljø. Prinsippet om lokalisering av Rett virksomhet på rett sted er lagt til grunn.  
 
Øvrig bakgrunnsmateriale finnes på trondheimsregionen sine nettsider: Areal og 
transport/næringsarealer 
 
Rådmannens vurdering  
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Et av de seks overordnede målene i kommunens samfunnsplan er å «Øke bo- og 
etableringslysten gjennom økt fokus på næring, miljø og kultur». En slik målsetting nås best med 
en god strategi for næringsarealutvikling i regionen kommunen er en del av. 
 
Strategien for næringsarealutvikling, som her er til høring, viser ledige næringsarealer i 
Trondheimsregionen, inklusivt de i Skaun kommune. Ut over dette er de ledige næringsarealene i 
vår kommune knapt nevnt i strategiplanen. Dette skyldes at kommunens ledige næringsareal ikke 
har en tilstrekkelig størrelse og / eller sentral beliggenhet til å framstå som regionalt strategisk 
interessante. For å bedre på denne situasjonen bør en overveie å samle de ledige næringsarealene 
mer og legge mer til rette for næringsetablering ved framføring av teknisk infrastruktur til ledige 
næringsarealer. 
 
Økonomisk vurdering 
Selve strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen vil ikke ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen, da den først og fremst er et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for 
oppfølging i kommunene i Trondheimsregionen. 
 
Rådmannens konklusjon  
Skaun kommune slutter seg til anbefalingene i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, 
datert 5. juli 2018.  

Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget som resultat av 
høringsuttalelser, gis ordføreren fullmakt til å avklare endelig felles vedtak i Trondheimsregionen.  
 
 


