
Fra:                                                 Andrea Stene Koren
Sendt:                                            tirsdag 20. september 2022 16:14
Til:                                                   fratelli@fratelliborsa.no
Kopi:                                               Øverland Kai; Ole Johan Aune; Haugen Steinar
Emne:                                            Iglo glass hytte prosjekt
 
Hei!
 
Igloene er flotte, og det er supert at du prøver å få til noe positivt som tilfører kommunen noe vi mangler. Det har vært lite
satsning på turisme i Skaun. Det er nå viktig at du finner en egnet tomt før du går videre med prosjektet.
 
Grønneset er ikke en aktuell plass for igloene, ettersom dette friområdet skal være åpent for allmennheten uten privateide
bygninger/konstruksjoner. Skaun kommune har kjøpt opp flere fritidseiendommer på Grønneset nettopp av denne grunn.
Grønneset var det første statlige sikra friområdet i fylket, og fylkesmannen sa nei til ny fritidsbebyggelse her allerede på
1970/80‐tallet, og dette er ikke blitt mindre strengt nå.
 
Du må altså finne en annen plassering som kan være aktuell. Det er da lurt å starte med kommuneplanens arealdel, som du
finner her: https://www.skaun.kommune.no/kommuneplanens‐arealdel.575346.no.html
Hvis du klikker på «Arealplaner» får du opp plankart over de ulike delplanene.
 
Ved en samlet utbygging av såpass mange som 10‐20 bygninger vil næringsformål (markert med lilla i kommuneplanen) være
riktig arealformål. Dette er det samme arealformålet som på campingplassene i kommunen, som det er naturlig å
sammenligne en slik stor plass for utleie av bygninger med. Dersom det kun skal bygges et par igloer kan de settes opp på
areal avsatt til fritidsbebyggelse.
 
Det er planlagt oppstart av arbeid med en ny arealdel av kommuneplanen på nyåret, og du er velkommen til å foreslå areal til
prosjektet i denne forbindelse.
 
I kommuneplanens bestemmelser § 5.2.1 skal det lages detaljreguleringsplan for samlet utbygging av 3 eller flere boliger.
Ettersom igloene vil være permanente bygninger til beboelse så vurderer vi det slik at dette kravet også gjelder for dette
prosjektet.
 
Lykke til, og ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
 
 
Med hilsen
Andrea Stene Koren
jurist
 

 
Plan og miljø
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Tlf.: 72 86 72 41
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e‐post registreres i vårt sakssystem.
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Hei
Det planlegges oppført opptil 10‐20  frittliggende fritidsboliger innenfor et samlet areal,for utleie formål. Byggningene skal ha
en ensartet form og materialbruk; De vil ha form som en iglo og veggene og tak vil bygges av glass. Denne utførelsen har vist
seg å være svært attraktive i leiemarkedet, både i Norge og andre land,ettersom det oppnås en særgen nærhet til den
omkringliggende naturen. Byggene basert på mitt eget patenterte design og produseres i Canada.
Vedlegger 3D  bilder av designet og eksemler i Norge og Finland.
Håper på det sterkeste en positivt svar fra dere.
 
Mvh   Huseyin EKEN
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