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 SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn: 
 
Forslag til reguleringsplan for Børsøra 10-12 har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 
21.11.2011-11.01.12. Det ble avholdt informasjonsmøte onsdag 30.11.11 der ordfører 
orienterte om forslaget til reguleringsplan. 
 
Det har kommet inn 14 uttalelser til reguleringsplanen. En del av uttalelsene er gjengitt noe 
forkortet, men alle er lagt ved som vedlegg til planen. Det vil bli gitt en samlet vurdering/ 
kommentar til uttalelsene etter at alle innspill er referert i saksframlegget. Tekst som er 
direkte gjengitt er satt i kursiv. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
Vi viser til tidligere innspill hvor vi understreker hvor viktig det er at ny bebyggelse tilpasser 
seg den verneverdige, eksisterende bebyggelse på Børsøra. 
 
Vi regner med at kommunen er enige i dette utgangspunktet, men dessverre er bestemmelse 
etter vår mening for upresise for å sikre at dette skjer. 



 
Under § 4.1 står det at ny bebyggelse skal tilpasse seg eksisterende, men vi mener at man bør 
være mer konkret ved å kreve saltak, et visst spenn for takvinkel(ut fra vanlig takvinkel i 
området) og at hovedmaterialer i fasader skal være i tre. Vi vil også fraråde reflekterende 
takbelegg. Vi mener dette bør inn i bestemmelsene. 
 
I samme paragraf står det noe om høyde. Å oppgi etasje er for upresist i forhold til 
departementets veiledere. 
 
§6 i bestemmelsene viser til ”spesialområde”. Dette er et formål som ikke lenger forekommer 
i plan- og bygningsloven. Det må erstattes med hensynssone med skravur på kartet eller tas 
inn i bestemmelsene. I og for seg er forholdet allerede dekket i § 3.2. Vi anbefaler at § 6 
strykes.  
 
Vi minner for øvrig om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8. 
 
Kommentar fra Erlend Leinum: 
Ønsker i sakens anledning å støtte skriv fra 15 oppsittere i på Børsøra fra den 28.05.2011 til 
Skaun kommune, der de anbefaler at område 1 på Børsøra blir omregulert fra 2 boliger til 1 
bolig.  De anbefaler videre at reguleringsbestemmelsene med hensyn til høyde på bebyggelse 
skal være 1½ etasje. 
 
Jeg mener det er viktig å bevare Børsøras særpreg  med hensyn på visuelt inntrykk og 
inngrep i elva.  Slik det er foreslått, med en ny lang og høy steinmur, så kan dette ødelegge 
Børsøras særpreg, samt at det vil berøre Børselva (med ukjente konsekvenser).  Dette kan 
unngås dersom det omreguleres til 1 bolig.   
  
Uttalelse fra Egil Selnes: 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Børsa sentrum, var det i 2003 et bredt anlagt 
folkelig engasjement som tok til motmæle mot administrasjonen i Skaun kommune sitt forslag 
om 5 nye boliger plassert på en utfylling i elva. Ønsket om å bevare elva og området ble 
grundig dokumentert med mange avisoppslag og høringsuttalelser. Den massive motstand ble 
tatt på alvor av et enstemmig kommunestyre som vedtok å tillate en mindre utbygging på de 
to øverste tomtene i planforslaget. Det vil si på eksisterende grunn med minimal utfylling.  
 
Etter min mening var dette en fornuftig beslutning som ble svært godt mottatt av storparten 
av de som hadde avgitt høringsuttalelser. Dessverre klarte ikke kommunen å fange opp dette 
vedtaket i det videre arbeid med planen.  
 
Med bakgrunn i nabovarsel har jeg tidligere (29.08.11) i denne saken gitt en uttalelse om at 
eksisterende reguleringsplan er ugyldig på grunn av manglende innarbeiding av vedtak. Er 
fullt klar over at dette ikke er i samsvar med kommunen sin ”egengodkjenning” i ettertid, jf. 
Sigve Laugsand sitt notat til rådmann Katrine Lereggen / Kontrollutvalget, datert 21.09.11. 
Her konkluderes det med at planen er gyldig. Begrunnelsen henviser til fylkesmannen sin 
vurdering av gyldighetsspørsmålet. I e-post datert 15. september 2011 til Skaun kommune fra 
fylkesmannen v/Trond Flydal, står det i flere tilfeller tilnærmet det motsatte. Brevets siste 
setning gir i tillegg et klart og tydelig uttrykk for at fylkesmannen ikke har tatt stilling til 
planens gyldighet. Forstå det den som vil! 
 
Jeg vurderer det fortsatt slik at reguleringsplanen fra 2003 er ugyldig. Dersom dette viser 



seg å være riktig, vil det også kunne medføre problemer å få stadfestet gyldigheten av den 
nye planen da denne på flere områder tar utgangspunkt i planen fra 2003. Ikke minst gjelder 
dette for størrelsen og omfanget av fyllingen – essensen i de ulike synspunkter på saken. 
 
Med bakgrunn i at fylkesmannen fram til nylig har hatt et feil utgangspunkt for sin vurdering 
av behovet for sikringstiltak, oppfatter jeg det som selvsagt at turstien tas ut av planen for å 
redusere inngrepet i elva. Elveløpet i seg selv har en langt større verdi som friområde. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen: 
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 
 
Uttalelse fra Kirsten og Torleif Stamnsve: 
 
Børsøra er et spesialområde for bevaring, og dette medfører svært strenge og restriktive 
bestemmelser ved renovering, nybygging og riving: Når Elva og derved naturen må angripes 
for få plass til nye hus, så blir dette uforståelig. Vi vil sterkt ta avstand fra slike planer som er 
basert på utfylling i elva med høye murer, bakkeheving og endret elveløpsom kan finne nye 
gravingsområder og vil være utsatt ved flom. Et lite, men likevel viktig våtmarksområde i 
tidevannsonen vil bli nedbygd, og dette vil gi negative følger for fugler, dyr og fisk som 
oppholder seg i området. 
 
Det er svært vanskelig å se nytten av planlagt tursti. Den blir krevende og kostbar å 
vedlikeholde slik den er planlagt. Det er langt bedre å benytte vegen som i dag med bredt og 
godt utsyn til elv og kirkeområde. 
 
Det virker greit med en tomt som ikke vil utløse utfylling i elva. Det er tomt 2 vi har sterke 
merknader til. Den vil alene utløse all utfylling i elva samt en 100 lang mur. Et friområde 
langs elvebredden mot øst må starte fra enden av oppmålt tomt 141/244. Tomt to foreslås tatt 
ut av planen. 
 
Reguleringsbestemmelsene må være så presise som mulig med hensyn til mønehøyde, 
takvinkler, boligens grunnflate, byggebredde, grunnmurshøyder m.v. All prosjektering må 
skje ut fra stedets særpreg med lav bebyggelse og små hus.  2 etasjes hus må strykes i forslag 
til bestemmelser. 
 
Uttalelse fra Britt og Jan Wulvik 
 
Vi ønsker å bevare Børsøra som den har vært i alle år. Vi kan ikke se noe som helst grunn til 
å ”flytte” elva for boligbygging. Elva må bestå slik den er i dag. Inntegnet tursti i elvebredd 
er kun et skrivebordsprodukt. Stigningsforhold, dekke som vil forsvinne ved 1. storflo og at 
den ender som blindveg gjør den fullstendig ubrukbar. Vegen på Børsøra har vært og er den 
flotteste tursti. 
 
Å få ett bolighus i samme stil som resten på Børsøra er fornuftig, men ikke å presse inn en 
ekstra boenhet og ødelegge elveløpet samt dyrelivet – det er totalt unødvendig. 
 
Kartet må få gul farge som betegner boligareal for tomt nr.1 som ligger inntil Vikan-
eiendommen. Restarealet langs elvebredden må farges grønt og utgjøre et friareal der bord 
og benker for allmennheten kan settes opp. 
 



Vi vil med disse ord råde kommunen til å godta en løsning som vist ovenfor. Viser også til 
skriftlig uttalelse fra oss til reguleringsplanen i 2003 som er like aktuelt nå som da. 
 
 
 
Uttalelse fra Liv og Kjell Viggen: 
 
Generelt: 
 
Vi er meget sterkt i mot foreslått utbygging slik detaljert reguleringsplan viser. Det er nå som 
i 2003 foreslått en vesentlig utfylling i elva. Dette medfører nedbygging av et 
våtmarksområde. Området i elva er lite, men prinsippet like viktig som om våtmarksområde i 
fjæra like utenfor ble bebygd. 
 
Det hevdes at tiltaket er et ledd i fortetting av bebyggelsen i Børsa sentrum. I 2003 var 
utsiktene til store steinmasser fra E-39 prosjektet grunnlaget for planene om utfylling av 
elvesvingen på Børsøra. 
 
Et våtmarksområde i Børseelva på Børsøra kan ikke ta ansvar for befolkningsveksten og 
følgelig ikke nødvendig fortetting av Børsa sentrum inn over seg. 
 
Beliggenhet: 
Området ligger midt på Børsøra som er et spesialområde for bevaring. Området ligger i 
strandsonen godt innenfor 100-metersbeltet fra sjøen og i tidevannssoner. 
 
 Et spesialområde for bevaring kan umulig bare omfatte bevaring av bygninger. Det er svært 
viktig å bevare bygningsmasse i et område som dette på en antikavarisk god måte, men 
bygninger kan tross alt forandres etter noen ti-år om en skulle komme uheldig ut, men en 
endring i naturen kan aldri bøtes.  
 
Bygging i strandsonen innenfor 100-metersbeltet er et svært aktuelt tema nasjonalt. Det skal 
nærmest være umulig å bygge i denne sonen, men her i Skaun skal fortetting av Børsa 
sentrum finne sted på Børsøra i strandsonen og samtidig bygge ned et våtmarksområde. Vi 
går sterkt imot at et våtmarksområde skal bygges ned for gi plass for 1 bolig. 
 
 
Det blir etter hvert større forståelse for at ras, flom og stormflo blir hyppigere og stadig mer 
omfattende og at havnivået vil øke. 
 
Utfylling av stein i elva: 
 Planlagt steinfylling i elva vil ved flo sjø omfatte ca.1/3 av elvas bredde. Bakkenivået vil bli 
hevet 3-4 m i 100 meters lengde av elvebredden. 
 
Ved å tørrlegge dette våtmarksområde vil fisk, fugler og dyr som i dag aktivt bruker dette 
området måtte finne nye områder om mulig. En kanalisering av elva vil også øke 
vannhastigheten med påfølgende endringer i angrepspunkt for graving og avsetning.Det er 
heller ikke spor i planen av konsekvensanalyse. 
 
En oppfylling av elvebredden i 100-meters lengde vil ta bort opplevelsen av nærhet til elva og 
utsyn til kirkesiden slik en opplever turen nedover vegen på Børsøra i dag. Vi kan ikke godta 



at en slik utvisking av særpreg. 
 
Tursti: 
En 2m bred tursti lagt midt inne i steinmuren mot elva skal gi tilbake til allmennheten nærhet 
til elva. Stien er bratt å komme ned med rullestol, og i vest ender den opp som blindveg. Den 
er planlagt med grusdekke. Turstien vil som den er lagt bli oversvømt manger ganger i året, 
og et grusdekke vil bliu vasket bort hver gang, slik at grusdekke vil bli erstattet av 
kuppelstein.  
 
Vann og avløp:  
Et nytt pumpe - kloakksystem er lagt fra Brattmælen oppover vegkanten på Børsøra. 
 I samme område har vi i tillegg vannledninger, tv-kabler, strøm og elektriske kabler, samt 
overflateledninger til elv. Skal kloakkledning legges i elva eller skal de føres under vegen på 
Børsøra eller finnes andre løsninger på problemet. 
 
 
Boligområdet: 
Det har tidligere vært vanlig at boligområde ikke har gått helt ut til veg. 
 
Tomt nr 2 mot øst utløser alle negative faktorer slik vi ser det: Den alene utløser utfylling av 
stein i elva. 
 
Det blir nesten ikke igjen friareal på elvebredden dersom forslag til detaljert reguleringsplan 
gjennomføres . 
 
Et friområde mellom elv og boligområdet støttes av oss, men uten tursti som planlagt. 
Friområdet må etter vårt syn logisk føres fra tomt 1 og videre langs elvebredden mot øst. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Forslag til reguleringsbestemmelser er altfor upresise i forhold til boligers arealstørrelse 
med hensyn til grunnflate, lengde, bredde og høyde. Det er videre forutsatt dobbelgarasjer er 
det vanlig på Børsøra 
 
Det er medtatt som nytt punkt i bestemmelsene at det åpnes for næringsvirksomhet. I siste 
vedtatte reguleringsbestemmelser for spesialområde Børsøra av 1983, er hele området 
regulert til boligbebyggelse. 
 
Uttalelse fra Terje og Inger Dale: 
Det meste av denne uttalelsen fremgår i øvrige gjengitte uttalelser. Det nye i uttalelsen til 
Dale er at de er bekymret for 50 og 100 årsflom, og hvordan dette er hensyntatt i 
planforslaget.  
 
Uttalelse fra NVE: 
De har avgitt en mer teknisk uttalelse som angår erosjonssikring, og at det må lages en 
fotgrøft med samfenget stein. Ellers har NVE en vurdering av hvordan man må forholde seg 
til eksisterende forbygging. 
 
 
 
 



Uttalelse fra Tove Wendel og Arve Herrem: 
 

• Vi lurer på hvor erosjonssikring fra gamle E-39og ut til sjøen blir lagt –”7731 
Sikring mot sjø og Børsøra i Børsa”. Det er i dette dokumentet ”forutsatt at det 
utfylte områdets erosjonsikring tilstrekkelig. Vi antar at et areal av elva går med til 
”fotgrøften”- og at det vil medføre kostnader til kommunen. 

• Denne turstien langs elva, har i følge kartet, bare en adkomst og ender brått av.Vi 
tror ikke rullestolbrukere, som hele sommerhalvåret benytter veien, vil kunne benytte 
denne stien. 

• Vi har tidligere skrevet om vår bekymring over den planlagte utfylling av elva fordi 
elva er gyteplass for laks og ørret. 

 
Uttalelse fra Hans Gagnås: 
Stort sett er merknader fra Gangnås gjengitt gjennom de øvrige merknader, men han 
fremhever område som viktig for fugleliv og fisk elva. I tillegg uttrykker han at han er 
overrasket over at det i 2012 reguleres til boligformål som medfører nedbygging av 
våtmarksområder. 
 
Uttalelse fra Skaun historielag: 
Historielaget etterspør en verneplan for Børsøra. I tillegg mener de at en sti er nedenfor brua 
ikke er nødvendig da veien er tursti. Videre viser de til at dette området er det eneste med 
utsyn mot elva, kirka og landskapet i rundt. Det er ikke ønskelig at elva stenges og bygges ut. 
Ellers fremhever Skaun Historielag at Børselva sammen med Børsøra må få være urørt 
nedenfor brua. 
 
 Merknader til reguleringsplanen fra Jarle Børset: 
 
Ut fra mottatt dokumentasjon og plankart for Børsøra 10-12 vil jeg påpeke at jeg men vår 
eiendom 141/17 (Børsøra 15) blir berørt av reguleringsplanen og dermed tre grunneiere. 
 
Da vi verken er forespurt om å selge eller har interesse av dette vil jeg at det aktuelle arealet 
fjernes fra reguleringsplanen for Børsøra 10-12 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
Fylkesmannen er i utgangpunktet skeptisk til ut fylling i elva og påpeker at det er uheldig 
dersom det tillates inngrep i vassdrag for å tilrettelegge for boligbygging. Fylkesmannen 
viser imidlertid til at det allerede er gjort sikringsarbeider i Børselva, og at det ikke er 
nasjonalt eller regionalt viktige naturverdier tilknyttet denne elvestrekningen. Ut fra 
nasjonale miljøverdier vurderer derfor fylkesmannen det slik at utfyllingen kan aksepteres.  
 
Gjennom de oversendte dokumentene viser kommunen at de har intensjoner om å opparbeide 
et område som skal være tilgjengelig for allmennheten samt å gjøre friområdet og 
elvebredden mest mulig tilgjengelig for alle. 
 
For å sikre at turstien faktisk blir opparbeidet etter intensjonene må det tas inn en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer at turstien blir opparbeidet før første bolig tas i bruk. 
Fylkesmannen har innsigelse til planen inntil det er tatt inn en slik bestemmelse. 
 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven. 



 
Brev fra Nedre Børsa og Mæla velforening: 
 
Har avviklet en spørreundersøkelse der stilles spørsmål om medlemmers mening om planlagt 
boligbygging. Det ble følgende svarfordeling: 
 
  2.   Aksepterte utbygging i henhold til plandokumentet som er sendt på høring. 
16.   Aksepterer utbygging av kun en bolig og en garasje uten fylling. 
  5    Aksepterer ikke utbygging i det hele tatt. 
  
Uttalelse fra Kirsten og Rolf Wulvik: 
Merknader fremkommer i øvrig gjengivelse av merknader i saksframlegget. 
 
Vurdering/samlet kommentar til merknader:  
I forbindelse med utarbeidelse av denne reguleringsplanen gis det muligheter for å uttale seg 
til hele reguleringsplanen på nytt. Følgelig skal politikerne ta stilling til reguleringsplanen og 
dens avgrensning på nytt. Den planlagte turstien skaper noe mer utfylling enn hva som ellers 
hadde vært nødvendig. Turstien ble i denne reguleringsplanen inntegnet på bakgrunn av 
uttalelser gitt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Børsa sentrum av 2003.  
 
Det har kommet mange merknader til planforslaget fra naboene. De fleste konkluderer med at 
de er svært i mot fylling ut i Børselva, men de fleste kan akseptere ett hus som ikke medfører 
fylling. Stien mener mange er svært unødvendig da de mener veien fungerer som en tursti, og 
stien medfører mer fylling i elv. En sti vil ”tvinge” utbygger til å terrassere fyllingen. Uten sti 
kan det anlegges en relativt massiv mur som vil kunne virke svært dominerende spesielt fra 
kirkesiden. Stien medfører maks en meter mer elvefylling enn uten stien. Fylkesmannen er 
svært opptatt av at stien skal anlegges. De har stilt krav om at stien må være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse på boliger: Denne bestemmelsen er innarbeidet i 
planen.  
 
Saksbehandler har hatt møte med fylkeskommunen ved Hagerup. Det har gjennom dette 
møtet blitt laget nye bestemmelser for å ivareta bebyggelsen i forhold til spesialområdet 
Børsøra. Bestemmelsene er gjentatt under forslag til vedtak, videre er det lagt inn 
byggegrense mot eksisterende boligeiendom og lagt inn hensynssone for kulturmiljø.  
 
Etter vurdering av reguleringsplanens bestemmelser i samarbeid med Hagerup er det blitt 
vurdert slik at endringene medfører en begrenset høring til de som har avgitt uttalelse til 
planen, og har hatt merknader til den. 
 
Vurdering i forhold til naturmangfold loven: 
Det foreligger ingen kjente registreringer av sårbare eller truede arter eller naturtyper. I § 8 i 
naturmangfoldloven vises det til at offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal så 
langt det er rimelig bygge på kunnskap om arters bestandssituasjon m.v. Det er kjent at 
strandsonen er viktige områder for mange arter, men området som skal bebygges er et 
begrenset areal med tidligere tekniske inngrep. Det er heller ikke i området større 
kantvegetasjon som gråor/ heggeskog som ofte gir stort artsmangfold av spurvefugler og til 
dels karplanter. Spesielt der elv møter sjø på langgrunne områder er dette viktige områder for 
blant annet ender og vadefugler. I § 9 i samme lov vises det til: når det treffes beslutning uten 
at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet skal 



det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmiljø. 
På dette arealet er det observert en del gressender og svaner, men disse artene har grunnlag 
for matsøk langs hele vassdraget. Fylkesmannen skriver også i sin uttalelse at det ikke 
foreligger nasjonalt eller regionalt viktige naturverdier tilknyttet denne elvestrekningen. Det 
vises for øvrig til at det er utarbeidet rapport om miljømål og anbefalinger ved ras - og er 
erosjonssikring av Vigda og Børselva. 
 
I forhold til arealbruk er fortetting et viktig virkemiddel for blant annet å spare dyrkajord og 
arealer til friluftsformål med videre. Skaun kommune ligger i et pressområde for tilflytting og 
følgelig boligbygging og da er fortetting og nøysom arealbruk særlig viktig. Når det gjelder 
utfylling er elva her på sitt aller bredeste og tidevannsforskjeller legger igjen masser her som 
har en ubehagelig lukt. Øvrig forbygning har så langt ikke hatt negative konsekvenser for 
andelen fisket laks. Sjøørret og laks gyter ikke i brakkvann. En kan tenke seg at en renere elv 
kan gi økte gytemuligheter for laks og sjøørret. Når det gjelder reguleringsbestemmelser er 
det lagt til bestemmelser som presiserer og ivaretar det spesielle bygningsmiljøet bedre enn i 
det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Den høyeste målte flo i Skaun kommune er 2.47m. Trondheim kommune målte den gang 
3.35 m. Trondheim hadde et nullpunkt som var 0.88 m. høyere enn Skaun kommunes når 
denne målingen ble foretatt. Trondheim kommune har besluttet å legge seg 65 centimeter 
over dette. For Skaun kommunes del betyr dette kote + 3.12. Grunnet geotekniske 
tilpasninger blir koten satt til +3 for disse boligene. Det er lagt inn en ny bestemmelse i 
reguleringsbestemmelsenes § 3.4 som regulerer dette. 
 
I reguleringsplanens bestemmelse tas følgende ut av planen:  
 

• 4.3Annen virksomhet 
            Kommunestyret kan, etter at beboerne har fått anledning til å uttale seg, godkjenne at 
 deler av boligbebyggelsen tas i bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke 
 forringer boligområdets kvaliteter visuelt og miljømessig. 
 

Bestemmelse om at nabobygg ikke skal ha lik gesimshøyde tas ut av planen. 
 

Etasjehøyde er endret til gesims- og mønehøyde. 
 

Følgende tillegg er gjort i bestemmelsene: 
 

• 3.2 Byggesøknad 
 Byggesøknad skal inneholde nødvendig snitt, plan og fasadetegninger. Tegningene 
må vise hvordan nybygg er tilpasset eksisterende bebyggelse. Byggesøknadstegninger 
skal være utarbeidet i målestokk 1:50.  
 

• 3.4  
Grunnmur/plate på mark skal ikke plasseres under kote +3 
 

 
• Ny § 5 Byggeområde lyder som følger: 

 
• 5.1  På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende 

garasje på hver av de to regulerte tomtene. 



 
            Området kan ikke benyttes til fritidsboliger og området har boplikt. 
 

Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 
bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer 
skal være i tre. 
 
Det skal være knappe takutsikk, stående vindusåpninger, ikke reflekterende takbelegg 
og bygninger skal oppføres med saltak. 

 
            Ny boligbebyggelse skal plasseres i byggelinje. 

 
      Det tillates oppført boliger med mønehøyde på maks 7 meter og gesimshøyde 4 meter                    
 målt fra nytt planert terreng. 

Tillatt takvinkel er mellom 26-34 grader. 
 
            Garasje skal ha en mønehøyde på maks 4 meter målt fra nytt planert terreng.  

 
            Det tillates ikke arker eller oppbygg i mer enn 20 % av takets lengde. 
 
            Uteopphold skal være på terreng. 
 
 

• Nytt pkt under §8 Rekkefølgebestemmelser: 
 

• 8.5  Tursti 
             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 
 
 
 
Noe av arealet sør- øst i planområdet tas ut av reguleringsplanen da det er fremlagt 
dokumentasjon på at arealet eies av andre enn grunneierne som fremmet planforslaget (Se 
vedlagte reguleringsplankart). 
 
Endringer på plankartet: 

- Byggegrense mot friområde, og eksisterende bolig i vest på 4 meter. 
- Hensynssone påføres plankartet på areal regulert til boligformål. 
- Areal sør - øst tas ut av planen som vist på plankartet. 

 
 
Konklusjon: 
Endringene av reguleringsplanen som er opplistet i saksframlegget medfører ikke behov ny 
runde med offentlig ettersyn, men en begrenset høring hvor saken sendes naboer, og 
sektormyndigheter som har levert merknad/uttalelse 1. gang. 
 
 
 
... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 
 



::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Følgende endringer innarbeides i planforslaget før det legges ut til ny begrenset høring: 
I reguleringsplanens bestemmelse tas følgende ut av planen:  
 
 

• 4.3Annen virksomhet 
            Kommunestyret kan, etter at beboerne har fått anledning til å uttale seg, godkjenne at 
 deler av boligbebyggelsen tas i bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke 
 forringer boligområdets kvaliteter visuelt og miljømessig. 
 

Bestemmelse om at nabobygg ikke skal ha lik gesimshøyde tas ut av planen. 
 

Etasjehøyde er endret til gesims- og mønehøyde. 
 

Følgende tillegg er gjort i bestemmelsene: 
 

• 3.2 Byggesøknad 
 Byggesøknad skal inneholde nødvendig snitt, plan og fasadetegninger. Tegningene 
må vise hvordan nybygg er tilpasset eksisterende bebyggelse. Byggesøknadstegninger 
skal være utarbeidet i målestokk 1:50.  
 

• 3.4  
Grunnmur/plate på mark skal ikke plasseres under kote +3 
 

 
• Ny § 5 Byggeområde lyder som følger: 

 
• 5.1  På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende 

garasje på hver av de to regulerte tomtene. 
 
            Området kan ikke benyttes til fritidsboliger og området har boplikt. 
 

Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 
bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer 
skal være i tre. 
 
Det skal være knappe takutsikk, stående vindusåpninger, ikke reflekterende takbelegg 
og bygninger skal oppføres med saltak. 

 
            Ny boligbebyggelse skal plasseres i byggelinje. 

 
      Det tillates oppført boliger med mønehøyde på maks 7 meter og gesimshøyde 4 meter                    
 målt fra nytt planert terreng. 

Tillatt takvinkel er mellom 26-34 grader. 
 
            Garasje skal ha en mønehøyde på maks 4 meter målt fra nytt planert terreng.  

 
            Det tillates ikke arker eller oppbygg i mer enn 20 % av takets lengde. 



 
            Uteopphold skal være på terreng. 
 
 

• Nytt pkt under §8 Rekkefølgebestemmelser: 
 

• 8.5  Tursti 
             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 
 
 
 
Noe av arealet sør-øst i planområdet tas ut av reguleringsplanen da det er fremlagt 
dokumentasjon på at arealet eies av andre enn grunneierne som fremmet planforslaget (Se 
vedlagte reguleringsplankart). 
 
Endringer på plankartet: 

- Byggegrense mot friområde, og eksisterende bolig i vest på 4 meter. 
- Hensynssone påføres plankartet på areal regulert til boligformål. 
- Areal sør - øst tas ut av planen som vist på plankartet. 

 
 
 
 
::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 
 
 


