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HØRINGSUTTALELSE – REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 
 
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. 
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