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Bakgrunn 
 

Hensikten med planen 
Kommunen har en betydelig vekst i folketallet og følgelig press på arealanvendelsen for 

boliger, - spesielt i Børsa og Buvika. Kommunens areal- og reguleringsplaner for nevnte 

tettsteder forutsetter en høg utnyttelse av arealene for boligformål.  

 

Formålet med denne planen er å foreta en detaljregulering av to boligtomter og et friareal på 

Børsøra. Planen omfatter også utformingen av en fylling i reguleringsområdet og en gangsti 

langs Børselva med tilknytning til vei.  

 

Børsøra er en del av sentrumsområdet for Børsa. I bestemmelsene til gjeldende arealplan, 

vedtatt i 2007, heter det at tettheten i sentrumsområdet skal være mellom 30 – 60 % BYA. 

Dette av hensyn til miljø inklusivt jordvern. Videre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 

Denne detaljreguleringen er et bidrag til en høyere boligtetthet.  

 

For en del ti-år siden ble bygningsmassen i den midtre del av Børsøra endret en del. Sagbruk 

og kailager ble skiftet ut med boliger. Denne detaljreguleringen er et positivt bidrag til 

strukturell forsterkning av gatestrukturen og arkitektonisk mangfold på Børsøra. 

 

 

 

Hvorfor en mer omfattende dealjreguleringsplan? 
Med utgangspunkt i gjeldende arealplan vedtatt 26.09.07 og reguleringsplan for Børsa 

inklusivt Børsøra vedtatt 26.05.03 har firmaet GULOS AS ved Harald Kjøren kjøpt arealer 

innom regulert område med intensjon om bygging av to boliger. Initiativet til denne 

detaljreguleringsplanen er tatt av firma GULOS AS som engasjerte firma OEG Tegnekontor 

for utarbeidelse av et forslag til detaljreguleringsplan: 

 

 
 

I vedtaket tilknyttet reguleringsplan for Børsa vedtatt 2003 heter det at ”Plana for utfylling i 

Børselva skal godkjennes av plan- og miljøutvalget før arbeidet settes i gang”. Kommunens 

delegeringsreglement og innarbeidet praksis tilsier at plan- og miljøutvalget kan behandle 

mindre vesentlige reguleringsendringer og detaljutforminger innenfor vedtatte overordnede 

planer. Dersom det i planen legges inn nye formål / funksjoner skal planen sluttbehandles av 

kommunestyret. Forslaget til detaljreguleringsplan fra firma GULOS AS tar utgangpunkt i 



gjeldende arealplan fra 2007 og reguleringsplan fra 2003 og viser en detaljering av fyllingen i 

Børselva.  

 

Detaljreguleringsforslaget ble behandlet i plan- og miljøutvalget 04.10.11. der en vedtok å 

legge planen ut til offentlig ettersyn. I vedtaket kreves at det i friområdet skal etableres en sti 

langs elva med tilknytning til eksisterende vei. Stien skal tilfredsstille universell utforming så 

langt dette er mulig. Kommunen overtok ansvaret for planen ved plan- og miljøutvalgets 

vedtak om å legge planen ut til ettersyn. 

 

Inntegning av en sti med krav til universell utforming i planen representerer en ny funksjon i 

planen. Planen omfatter følgelig mer enn bare detaljering av fyllingen i Børelva. I tillegg må 

planen tegnes i SOSI-format i henhold til Kart og planforskriften. Planen viser også en 

tomteinndeling. Følgelig legges planen fram for plan- og miljøutvalget til ny 

førstegangsbehandling. Etter høring skal planen til andregangs behandling i plan og 

miljøutvalget og sluttbehandles i kommunestyret.  

 

Oppsummering: 

Denne detaljreguleringsplanen tar utgangspunkt i tidligere vedtatte og overordnede planer. 

Planen fastsetter formålsgrenser for funksjonene bolig og friareal helt likt de som er i 

reguleringsplanen vedtatt 26.05.03. Størrelsen på fyllingen i og ved Børselva er også den 

samme. I tillegg til reguleringsplanen fra 2003 reguleres her tursti, deling av tomtearealet i to 

tomter og en mer detaljert utforming av fyllingen i og ved Børselva. 

 

 

Berørte grunneiere 
Følgende grunneiere er berørt av planen: 

Mons Løvset  7353 Børsa gnr 141 bnr   66 

GULOS AS  7353 Børsa gnr 141 bnr 244 

 

Grunneierne har vært involvert i hele planprosessen. 

 

 

Utarbeidet materiale 
 Planhefte med beskrivelse av bakgrunn for planen, beskrivelse av planprosessen, 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 Plankart 

 Terrengsnitt 

 Vedlegg til planen 

 Rapport fra Statkraft Grøner utarbeidet ved planlegging av geotekniske 

tiltak i Vigda og Børselva ved bygging av ny E39: Miljømål og 

anbefalinger ved ras- og erosjonssikring av Vigda og Børselva. 

 Skriv datert 17.06.11 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

om: Uttalelse vedr. utfylling i Børselva og oppfylling av boligtomt – 

Børsøra 10, Skaun kommune 

 Skriv datert 31.08.11 fra Rambøll om: Boligtomter Børsøra 10, Børsa 

Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering. 

 

Planen er utarbeidet av Skaun kommune med bistand fra Rambøll for tegning av kart og 

terrengsnitt. 



Medvirkning 
 

Varsel om planoppstart 
 Annonsering av oppstart av detaljreguleringsarbeid i Avisa Sør-Trøndelag 13.09.11 og 

i Adresseavisen 15.09.11 

 Varselbrev datert 25.10.11 sendt berørte grunneiere og alle beboere på Børsøra, og 

Nedre Børsa og Mæla vel. 

 Følgende virksomheter er sendt varselbrev dat. 25.10.11: 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  

 Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

 Statens vegvesen  

 Telenor 

 Bergvesenet  

 NVE (Region Midt-Norge)  

 Statnett  

 Lensmannskontoret  

 Trønder Energi  

  Trondheimsregionens friluftsråd  

 

 

Åpent informasjonsmøte 
 Skal gjennomføres i høringsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planhistorie, -status og nåværende 

situasjonskart 
 

Planområdet ligger sør for veien som går nedover Børsøra der halvøya og elva svinger sørover. 

 

Planer og situasjonskart Kommentarer 

 

Utsnitt av reguleringskart vedtatt 

05.05.51 

 

Børsøra anvendes til butikk, gamlehjem, 

industri, lager, sagbruk, mølle, kaiområde, 

boliger, naust og trafikk.  

 

Husene er fargelagt i denne planoversikten 

for at de skal vises tydeligere. 

 

Utsnitt av reguleringsplan vedtatt 

05.11.55. 

 

Børsøra anvendes til butikk, gamlehjem, 

industri, lager, sagbruk, mølle, kaiområde, 

boliger, naust og trafikk. Veien nedover 

Børsøra framstår som en gate med relativt 

tett bebyggelse på begge sider. Lengst sør 

på Børsøra og langs nordre elvebredd er 

avmerket som park. 

 

 

Utsnitt av generalplankart datert 1979. 

Planen startet 1973, revidert blant annet i 

1979, sist stadfestet av 

Miljøverndepartementet 01.11.83. 

 

For størstedelen av Børsøra viser planen 

boligområde. I tillegg er formålene 

forretning / kontor og lignende og 

adkomstvei. 



 

Utsnitt av reguleringsplan vedtatt 

17.12.81 

 

Børsøra reguleres til boligformål, ellers til 

kombinasjon bolig / forretning / mindre 

håndverksbedrifter, trafikk, parkering, 

gangvei og friområde for park og turveg, lek 

og sport. Det meste av Børsøra (skravur) er 

regulert til spesialområde for bevaring av 

bebyggelsen. 

 

Utsnitt av reguleringsplan vedtatt 

29.06.83 

 

Børsøra reguleres til boligformål, ellers til 

kombinasjon bolig / forretning / mindre 

håndverksbedrifter, trafikk, parkering, 

gangveg og friområde for park, turveg, lek 

og sport. Det meste av Børsøra (skravur) er 

regulert til spesialområde for bevaring av 

bebyggelsen. Eksisterende bygninger kan 

istandsettes, men ikke rives uten særskilte 

grunner. Bygningsrådet kan tillate nybygg 

og tilbygg under gitte forutsetninger.  

 

Reguleringsendring vedtatt 20.05.86 

 

Regulering av to boligtomter med garasje, 

fylling mot sjø og trafikk. 



 

Utsnitt av arealplan vedtatt 26.04.89 

 

Planen viser at Børsøra skal anvendes til 

hovedsakelig boliger, kombinasjon bolig / 

forretninger / kontor, vei og friområde. 

 

Utsnitt av arealplan vedtatt 08.11.02 

 

Planen viser at Børsøra skal anvendes til 

boliger, vei og friområde. 

 

Utsnitt av strandsoneplan vedtatt 

11.09.02 

som delplan i arealplan 

 

For Børsøra viser planen en stor fylling i 

Børselva for å legge til rette for 

boligbygging. Videre viser planen 

reetablering av brygge og bro fra Børsøra til 

Naustmælen.  



 

Utsnitt av kartskisse i tettstedsplanen for 

Børsa vedtatt 05.02.03 som delplan i 

arealplan. 

 

Kartskissen viser sentrumsutviklingen i 

Børsa i et langsiktig perspektiv. På dette 

utsnittet vises en stor fylling i Børselva for å 

legge til rette for fortetting med boliger. 

Videre viser skissen bro fra Børsøra til 

Naustmælen. 

 

Utsnitt av tettstedsplan for Børsa vedtatt 

05.02.03 som delplan i arealplan 

 

Område 1 på Børsøra er bevaringsområde. 

Planen viser en betydelig fylling i Børselva 

der øra svinger sørover og bro over til 

Naustmælen. 

 

Utsnitt av reguleringsplan for Børsa 

vedtatt 26.05.03. Dette er den sist vedtatte 

reguleringsplan som gjelder for det 

området som denne detaljreguleringsplan 

omfatter.  

 

På Børsøra reguleres det til boliger (område 

1 og et mindre areal lengst syd i 

planområdet) og et friområde (merket som 

område 25). Hele området er merket for 

bevaring. Planen viser også en fylling i og 

ved Børselva for å tilrettelegge for bolig- og 

friområde.  

 

I forslaget til denne reguleringsplanen var 

det 5 tomter. Dette ble redusert til 2 tomter 

lagt parallelt med elva. Se forslag fra 

fylkeskommunen nedenfor. 



 

Utsnitt av arealplan vedtatt 30.11.05 

 

Plankartet viser til tettstedsplanen som er en 

delplan i arealplan. Se tettstedsplan vedtatt 

05.02.03. 

 

Utsnitt av arealplan vedtatt 26.09.07. 

Dette er den sist vedtatte arealplan som 

gjelder for området som denne 

detaljreguleringsplan omfatter.  

 

 

Planen viser at det aktuelle området er 

avsatt til boligformål og en fylling i og ved 

Børselva. Området er merket som 

bevaringsverdig bygningsmiljø.  

 

I planens bestemmelser heter det at 

reguleringsplaner vedtatt etter 01.05.03 

gjelder foran arealplan. Ingen av 

forutgående planer er opphevet ved egne 

vedtak. Med andre ord er de gyldig i den 

grad de er utfyllende og ikke i motstrid med 

de sist vedtatte planer. 

 

Usnitt av situasjonskart for Børsøra pr 

25.10.11 

 

Viser nåværende bebyggelsen og 

gatestrukturen så langt dette er registrert. 

 

 

For å vise utviklingen av bebyggelsen på Børsøra har vi her vist planer fra 1951 og fram til 

gjeldende reguleringsplan vedtatt 2003 og arealplan vedtatt 2007.  

 



Som det framgår av planutsnittene ovenfor har det aktuelle planområdet, for den 

detaljreguleringsplanen sit boligområde som fremmes her, vært avsatt til boligområde siden 

1979. Fra 1998 og fram til i dag er fylling i elva vedtatt i fire planvedtak for å tilrettelegge for 

boligbygging, - i reguleringsplan vedtatt 2003 for også å tilrettelegge for friområde. 

 

Fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning til reguleringsplan vedtatt 26.05.03 

angående Børsøra: 

 

”Omfanget av ny boligbebyggelse på Børsøra må reduseres ved at minimum de to nederste 

tomtene tas ut ., jfr. pkt 3 over. Vi foreslår en løsning med to tomter, lagt med lengderetning 

parallelt med elva. Dette gir en relativt ”myk” løsning med minst mulig inngrep i forhold til 

verneområdet og elva. Området bør for øvrig reguleres til spesialområde bevaring, sml 

tettstedsplanen og reguleringsbestemmelsene.” Vedlegg til høringsuttalelsen: 

 

 
 

Fylkesmannens vilkår for egengodkjenning til reguleringsplan vedtatt 26.05.03 

angående Børsøra: 

 

”Det må i sonen mellom Børselva og planlagte, nye boligtomter på Børsøra, reguleres inn et 

grønt-område med tilstrekkelig bredde til at det vil være mulig med allmenn ferdsel og 

opphold langs elva.” 

 

Kommunestyrets vedtak 26.05.03 for reguleringsplan Børsa angående Børsøra: 

”Reguleringsplan for Børsa sentrum vedtas med endringer beskrevet i saksframlegget. ---. 

Utfylling i Børselva begrenses mest mulig. Det åpnes for bygging av to tomter. Plana for 

utfylling i Børselva skal godkjennes i plan og miljøutvalget før arbeidet settes i gang. 

Konsekvensene av terskel skal utredes nærmere.”  

 

Plan og miljøutvalgets vedtak 04.10.11 for detaljreguleringsplan utarbeidet av OEG 

Tegnekontor: 

”I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplanen med tverrprofiler ut 

til offentlig ettersyn når følgende bestemmelser er innarbeidet: 

 



 Under anleggsarbeidene skal utførende entreprenør ha dialog med miljø-fiskefaglig 

kompetanse på anleggsstedet for å sikre anleggsarbeidene best mulig i forhold til fisk 

og dyreliv. 

 

 Før byggetillatelse gis må fyllingen være planert i samsvar med tverrprofiler i denne 

planen. Planeringen skal avsluttes slik at stien, så langt råd er, gis universell 

utforming. Friområdet skal tilsåes. 

 

Planen sluttbehandles i medhold av plan- og bygningslovens §12-14, 2.ledd.” 

 

Begrunnelsen for Skaun kommunes utarbeidelse av detaljreguleringsplan som fremmes her, se 

avsnittet ”Hvorfor en mer omfattende dealjreguleringsplan” i kapitlet ”Bakgrunn”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av planområdet 
Planavgrensning 
Planområdet ligger på Børsøra der halvøya og elva dreier mot sør. Området avgrenses i sør og 

vest av elva, i nord og øst av veien som går langsetter halvøya. I tillegg avgrenses området i 

vest og sør av eksisterende boligbebyggelse. På motsatt side av veien er det også boliger. 

 

Arealbruk 
Arealet har de senere årene vært tilgrodd med høyt gress og noe kratt. Elvas bredde utvides 

ved høyvann. Et relativt bredt område inntil Børsøra, der halvøya og elva dreier mot sør, 

brakklegges ved lavvann og har en sumpaktig grunn.  

 

Arkitektur 
Børsøra sin struktur dannes med utgangspunkt i en relativt smal halvøy. En vei med relativt 

tette og lave husrekker nært inntil veien på begge sider danner en gatestruktur. Der halvøya og 

elva dreier mot sør er det på elvesiden for veien et stykke uten bebyggelse.   

 

Som det framgår av tidligere planer og nåværende situasjonskart er Børsøra sin strukturelle 

virkning i hovedsak beholdt de siste 50 år. I den midtre delen av Børsøra er sagbruk og 

kailager skiftet ut med boliger. Gatevirkningen er til en viss grad forsterket ved noe fortetting 

med nye hus, tilbygg / utvidelse av eksisterende hus. Fra planområdet er det fin utsikt mot 

elva og kirkeområdet i sør og vest. I nord og vest er i åpningene mellom husene utsikt mot 

fjorden. 

 

Trafikk 
Trafikkavviklingen gjøres greit ved eksisterende vei langsetter halvøya. Parkeringsbehovet til 

den enkelte bolig løses på de respektive boligtomter. 

 

Miljø 
Etter at E39 ble flyttet sør for Børsa sentrum er beboerne på Børsøra ikke nevneverdig 

belastet med trafikkstøy. Miljøforholdene på Børsøra er gode for boligformål. 

 

 I elva går det årlig opp en god del små til middels stor laks og sjøørret. 

 

Servicedekning 
Børsøra er i arealplan definert som en del av Børsa sitt sentrumsområde med gangavstand til 

offentlige og private tjenester. Kollektivtransporttilbudet er også i gangavstand fra Børsøra 

både langsetter Fv800 og E39. 

 

Antikvariske interesser 
Børsøra sitt særpreg skal bevares. I gjeldende planer er området merket som bevaringsverdig 

bygningsmiljø. Nye bygninger kan tillates under gitte forutsetninger i planbestemmelser. 

 

Grunnforhold 
I følge grunnundersøkelser utført av Rambøll er det ikke kvikkleire i tomteområdet. NVE 

utførte i 1986 / 1988 en erosjonssikring fra Fv800 og ut til sjøen.  

 



Beskrivelse av planen 
 

Med to mindre unntak er detaljreguleringsplanen sin planavgrensning helt likt med tilsvarende 

område i reguleringsplanen vedtatt 26.05.03. Unntakene er at en i denne 

detaljreguleringsplanen ikke har tatt med det lille boligformålet i den tidligere 

reguleringsplanens søndre del og at boligområdet for to tomter er ført helt fram til 

eksisterende vei.  

Formålsgrendene for boligformål med to tomter, friområdet og fyllingen i og ved Børselva er 

også helt likt reguleringsplanen vedtatt 2003 med ovenfornevnte unntak. 

Detaljregulerinsplanens boligformålsområde på 1,2 daa, friområdeformålet inklusivt tursti er 

på 1,1 daa. 

 

I tillegg til reguleringsplanen vedtatt i 2003 omfatter detaljreguleringsplanen en tursti og en 

detaljert plan for utforming av fyllingen, - vist ved terrengsnitt. Tomteområdet i nordre del av 

planen er regulert med tomteinndeling og byggelinje for plassering av boligene i forhold til 

eksisterende vei. 

 

I forbindelse med reguleringsplanen vedtatt 26.05.03 var lagt ut til offentlig ettersyn, ble det 

gitt vilkår for egengodkjenning. Planløsningen for detaljreguleringsplanen er i samsvar med 

vilkårene.  

 

Tomtestørrelsene vil være blant de mindre tomtene på Børsøra og er en minimumsløsning for 

å romme relativt små boliger, garasje og parkering. Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske 

omgivelsene og antikvarisk verdifulle bebyggelsen i form, dimensjon, utvendig materialbruk 

og farge. Boligbebyggelsen sin byggehøyde er minimum 1,5 – maksimum 2 etasjer. 

Gesimshøyden skal være lik for boligene på de to tomtene som planen omfatter. Det tillates 

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

terrengnivå. Tomtene i planen kan ikke bebygges med fritidsboliger.  

 

Friområdet er utformet med henblikk på opphold og lek. Ved utforming og plassering av 

turstien i friområdet har en lagt vekt på å gjøre friområdet og elvebredden mest mulig 

tilgjengelig for alle brukerkategorier - universell utforming - så langt dette har vært mulig. 

Turstien har en brede på 2 m og fast grusdekke som gjør det mulig for rullestolbrukere å 

benytte stien.  

 

Friområdet skal ferdigstilles før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger og 

garasjer kan gis. 

 

Hele området for detaljreguleringsplan er regulert som spesialområde for bevaring av 

bygningsmiljøet. Tiltak i området skal følgelig avklares med antikvarisk myndighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsekvenser av planen 
 

Planlagt gjennomføring 
Det er rekkefølgekrav for friområde / tursti, universell utforming, støv / støy og teknisk infrastruktur.  

 

Konsekvenser i anleggsfasen 
Støv og støy fra anleggsarbeidene kan forekomme. Det må lages en plan for å ivareta disse forholdene. 

 

Støy og forurensning 
Ferdig utbygd representerer fyllingen, friområdet og to boliger ikke støy og forurensning.  

 

Naturforhold 
Planområdet er tidligere regulert til bolig og friområde. Området bebygges med to boliger og et 

friområde innenfor det som er regulert som sentrumsområdet i Børsa. 

 

Miljø og geoteknikk 
I forbindelse med geotekniske sikringstiltak i Børselva, ved bygging av ny E39, utarbeidet Statkraft 

Grøner en rapport om miljømål og anbefalinger ved ras- og erosjonssikring. Rapporten krever 

miljøfaglig kompetanse i forbindelse med fyllingsarbeider. 

 

Reguleringsområdets grunnforhold er undersøkt og vurdert av konsulentfirmaet Rambøll. Av deres 

rapport framgår det at det ikke er kvikkleire på tomteområdet. Omkringliggende kvikkleiresoner 

representerer ikke risiko som tilsier tiltak i detaljreguleringsplanens område. Stabiliteten for 

planlagt fylling ute i elva er tilfredsstillende. Bygningene i planens boligområde kan fundamenteres 

direkte i løsmassene forutsatt at evt. urene masser skiftes ut.  

 

I tillegg til Rambøll sin vurdering av grunnforhold og fylling har en innhentet uttalelse fra NVE om 

utfylling i og ved Børselva i planområdet. Både Rambøll og NVE forutsetter at fyllingen 

erosjonssikres. Dette skal gjøres ved at det graves en fotgrøft på ca. 1 m som fylles med samfengt 

sprengt stein. Steinen i fyllingen må ha tilstrekkelig størrelse for å motstå flom og isgang. NVE 

avslutter sin uttalelse med at ytterligere behandling etter vannressursloven ikke er nødvendig. 

 

Kulturminner 
Ved utarbeidelse av tidligere planer for gjeldende planområde er det ikke krevd tiltak ut over å vise 

aktsomhet ved graving i grunnen. Alle planer skal oversendes antikvarisk myndighet for vurdering / 

uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Boligene skal tilknyttes kommunens infrastruktur for vann og avløp med tilhørende kommunale 

avgifter. Adkomst via kommunal vei. Friområdet skal ferdigstilles før midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest for boliger og garasjer kan gis. 

 

Universell utforming 
Krav om universell utforming trer i kraft ved nybygging / nyanlegg, bruksendring eller vesentlig 

ombygging / rehabilitering av eksisterende bygninger / anlegg. Dette er det tatt hensyn til ved 

utforming av fyllingen / friområdet og turstien. Videre er disse hensyn ivaretatt i 

planbestemmelsene for denne detaljreguleringsplanen. 



Reguleringsbestemmelser  
 

Planheftet med bestemmelsene er datert   04.11.11 

Dato for siste revisjon av planheftet med bestemmelsene _______ 

Plankartet er datert      04.11.11 

Dato for siste revisjon av plankartet     10.04.2012 

Dato for kommunestyrets vedtak av planen   _______ 

 

 

§ 1 Avgrensning 
 Planområdet er avgrenset og områdene vist med formålsgrenser på kartet i målestokk 

 1:1000 merket ” Detaljregulering av Børsøra 10-12, gnr/bnr 141/244 og del av 

 141/66” 

 

 

 

§ 2  Generelt 
 Området reguleres til: 

  Boligbebyggelse 

  Grønnstruktur     

  Fylling med tilhørende terrengsnitt 

Turveg 

 

 

 

§ 3 Generelle bestemmelser 
 

3.1 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale jfr. Pbl. kapittel 17  

 Det vises til ovennevnte punkt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Disse 

 er også gjeldende for denne detaljreguleringsplanen. 

  

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. 

 

 Byggesøknad skal utformes i samråd med antikvarisk myndighet (fylkeskommunen). 

 

3.3 Ledninger 

 Avstand fra bebyggelse til offentlige vann- og avløpsledninger skal være minimum  

 4m. 

 

3.4       Bygningers plassering: 

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

 

 

 

 



§ 4 Hensynssone Kulturmiljø 
 Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 

bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer skal 

være i tre. 

 

§5    Byggeområde 
 

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 

 

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. 

 

Gjerder skal ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra vegkant. 

 

 

5.2 Parkering 

 Det skal avsettes plass til minimum to personbiler inklusivt garasje på hver tomt. 

 

 

§ 6 Grønnstruktur 
 

6.1 Utforming av terreng og sti 

 Med utgangspunkt i denne detaljreguleringsplanen må det utarbeides en mer detaljert 

 plan med snitt som viser fyllingen sin utforming av sti og avslutning mot eksisterende 

 terreng. Det er viktig at fyllingen får en jevn og naturlig avslutning mot eksisterende 

 terreng.  Arealet skal være offentlig. 

 

 Planeringen skal avsluttes slik at stien, så langt råd er, gis universell utforming. Stiens

 bredde skal være 2 meter og ha et så fast dekke at den er godt framkommelig for 

 rullestolbrukere. 

 



 Under anleggsarbeidene skal utførende entreprenør ha dialog med miljø-fiskefaglig 

 kompetanse på anleggsstedet for å sikre fisk og dyreliv i og etter anleggsarbeidene.   

 

 

 

6.2 Beplantning 
 Området kan beplantes i samsvar med plan godkjent av kommunen. En 

 beplantningsplan skal ta hensyn til sikt fra kommunal veg og friområde mot 

 kirkeområdet. 

 

6.3 Konstruksjoner / utemøbler 

Innenfor friområdet er det ikke tillat med noen form for bebyggelse. Det kan likevel 

tillates konstruksjoner / utemøbler som fremmer allmennhetens bruk av friområdet.    

 

 

 

 

 

§ 7   Rekkefølgebestemmelser 

 

7.1 Ferdigstillelse av offentlig friområde 

 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger og garasjer må 

 fyllingen være planert i samsvar med tverrprofiler i denne planen. Friområdet skal 

 være tilsådd.  

 

7.2 Universell utforming generelt 

 Krav om universell utforming trer i kraft ved nybygging / nyanlegg og bruksendringer 

 eller vesentlig ombygging / rehabilitering av eksisterende bygning / anlegg. 

 

7.3 Støv og støy i anleggsperioden 

 Før byggetillatelse gis skal tiltakshaver utarbeide og kommunen godkjenne en plan 

 for handtering av disse forholdene. 

 

7.4 Teknisk infrastruktur 

 Teknisk infrastruktur som vann og avløp skal være ferdig før boligene tas i bruk. VA-

 planer skal være godkjent av kommunen. 

 

7.5       Tursti 

             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 


