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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL 
REGULERINGSPLAN SKAUN UNGDOMSSKOLE    
planID 1657201603  
 
 
Planen er datert:      21.06.2017 
Dato for siste revisjon av plankartet:    21.06.2017 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   26.10.2017 
 
Kommunestyrets Vedtak:     02.11.2017 
Signatur 
 
 

 
§1 AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket DETALJREGULERING 
SKAUN UNGDOMSSKOLE, datert 21.06.2017. 
 
 
§2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Formålet med planen er å legge til rette for ny, utvidet ungdomsskole i Børsa, samt å følge opp 
intensjonene som ligger i Områdereguleringsplan for Børsa, vedtatt 11.12.2014. 
 
Området reguleres til følgende formål: 
 

1. Bebyggelse og anlegg: 
Offentlig eller privat tjenesteyting    o_TJ  1160 
Energianlegg (trafo)      EA  1510 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg        o_V  2010 
Gang-/sykkelveg      o_GS_1  2015 
Gangveg       o_GG  2016  
Annen veggrunn – grøntareal     o_AVG  2019 
Kollektivholdeplass      o_K  2025 
 
 

 
§3 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
§3.1 Offentlige formål 
Områder merket o_ skal være til offentlige formål. 
 
§3.2 Kulturminner i grunnen 
Dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil 
ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet 
ledd. Dette pålegget skal videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet. 
 
 
 
 



 2 

§3.3 Bygge- og anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting, se bestemmelse § 7.8. 
 
 
§4.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG – OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 
 
§4.1.1 Bebyggelsen 
Innenfor område o_TJ2 skal det etableres ungdomsskole med tilhørende anlegg. 
 
§4.1.2 Geoteknikk 
Geotekniske forhold skal avklares før søknad om tiltak for ny bebyggelse. 
 
§4.1.3 Bebyggelsens plassering 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er angitt på plankartet. Utenfor 
byggegrensen tillates det plassert mindre boder, sykkelskur, trapper og tekniske installasjoner, samt 
opparbeiding av uteområder med terrenginngrep, støttemurer, lekeapparater og andre mindre 
installasjoner. Det skal ikke oppføres bebyggelse nærmere enn 15 meter fra fylkesveg. 
 
§4.1.4 Bebyggelsens høyde 
Maksimal høyde skal ikke overstige de kotehøydene som er vist på plankartet.  
 
Det tillates oppbygg for tekniske installasjoner på tak, samt oppbygg for blackboks, når disse er 
utformet helhetlig med bebyggelsen for øvrig. Oppbygg tillates maksimalt 4 meter over regulert 
byggehøyde. Maksimum 15 % av takflaten kan benyttes til tekniske installasjoner.  
 
§4.1.5 Grad av utnytting 
Det skal avsettes areal til uteoppholdsareal for lek tilsvarende veileder fra Sosial- og 
helsedirektoratet; Skolens utearealer. Oppholdsarealet skal beregnes innenfor arealformålet o_TJ2 
samt tilgrensende friområde, og skal sees i sammenheng med Børsa barneskoles krav til uteareal. 
Uteoppholdsareal på tak og under takoverbygg, utkraginger og lignende, kan regnes med som 
godkjent uteoppholdsareal. 
 
Området har krav til utnyttelse på maksimum 40 % BYA.   
 
§4.1.6 Adkomst og parkering 
Det skal etableres 60 parkeringsplasser på arealområdet, hvorav 4 er HC-plasser og 15 er 
tilrettelagte ladeplasser. Maksimalt 8 % av tomtearealet kan benyttes til bakkeparkering, beregnet 
ut fra område o_TJ2. 
 
Det skal etableres minst 200 sykkelparkeringsplasser for elever på skoletomta, der minst 20 % av 
disse skal være under tak.   
 
Det skal etableres 3 oppstillingsplasser for skolebusser på området.  
 
§4.1.7 Utomhusplan 
Det skal etableres skolegård med et variert aktivitetstilbud på skolens uteareal. Sammen med 
søknad om byggetillatelse skal det sendes inn detaljert og kotesatt plan for skoleområde o_TJ2.  
 
§4.1.8 Håndtering av støy 
For alle tiltak skal anbefalingene i T1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen oppfylles. 
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Støynivå på minimum 90% av uteoppholdsarealet på skolen skal ikke overstige 55 dB. På fasade 
med vinduer til undervisningsarealer skal støynivå ikke overstige 60 dB.   
 
Lydreduksjonsevne for fasadeelementer dimensjoneres ut fra beregnet støynivå ved fremskreven 
ÅDT slik at grenseverdi til maksimalt innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i NS 8175 
tilfredsstilles.  
 
 
§4.2 BEBYGGELSE OG ANLEGG – ENERGIANLEGG 
 
§4.2.1 Bebyggelsen 
I område EA skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av nettleverandør 
(TrønderEnergi Nett AS). Det tillates maksimalt én etasje. Det skal etableres tilstrekkelig adkomst til 
område EA_1 og EA_2 via område o_TJ2.  
 
 
§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
§5.1 Kjøreveg og gangveg 
Kjøreveg o_V_1, gang-/sykkelveg o_GS, gangveg o_GG, og kollektivholdeplass o_K, skal være 
offentlig. 
 
§5.2 Renovasjon 
Avfallsløsning skal løses innenfor område o_TJ. Avfallsbeholdere skal være nedgravd. Avfallsbilen 
må kunne komme til de nedgravde avfallsdunkene på en slik måte at løft over fortauet unngås.  
 
§5.3 Vann og avløp 
Ny skole skal tilknyttes offentlige vann- og avløpsledninger. Overvann skal fordrøyes innenfor 
området før tilknytting til offentlig nett.   
 
§ 5.4 Løsninger for trafikkavvikling 
Løsninger for trafikkavvikling, herunder varelevering, parkering, busstransport, hente- og 
bringetjeneste og gang- og sykkeltilbud, foregår både i områder o_TJ1, o_TJ2 og alle formål for 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. De løsninger som er vist innenfor markert område i 
temakart «Løsninger trafikkavvikling» ved Agraff arkitektur, datert 24.10.17, er juridisk bindende og 
skal opparbeides som vist.  
 
Dette er likevel ikke til hinder for at mindre utomhus møblering og beplantning kan justeres dersom 
det ikke kommer i konflikt med løsningene for trafikkavvikling.  
 
 
§6 HENSYNSSONER 
 
§6.1 Faresone – høyspenningsanlegg (trafo)  
Omfatter område for trafo, med en sikringssone på 5 meter.  
 
§6.2 Sikringssone - frisikt 
I frisiktsonene skal det være fri sikt til kryssende veg 0,5 meter over terreng. Busker, trær og gjerder 
som kan hindre sikten er ikke tillatt.  
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§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG ANDRE VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 
 
§7.1 Opparbeidelsesplan for offentlige arealer innenfor planen 
Tekniske planer for veg, gangveg, vann, avløp og avfallshåndtering skal være godkjent av Skaun 
kommune før tiltak i planområdet kan gis igangsettingstillatelse. For VA-anlegg skal det foreligge 
en godkjent VA-plan iht. VA-norm for Skaun kommune.  VA-planen skal redegjøre for nødvendig 
fordrøying av overvann. 
 
§7.2 Utearealer 
Utearealer skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan senest 6 måneder etter at 
brukstillatelse er gitt for bebyggelse innenfor skoleområdet. Beplantning kan ferdigstilles senest 
innenfor påfølgende sesong etter brukstillatelse er gitt.  
 
§7.3 Medvirkning barn og unge 
Barn og unge skal gis anledning til å påvirke utformingen av skolens lekearealer innen skoletomta. 
Elevrådet ved Skaun ungdomsskole og ungdomsklubben skal få muligheten til å komme med 
innspill til hvordan skolegård og park bør opparbeides. Med søknad om igangsettingstillatelse skal 
det følge en beskrivelse av hvordan dette er ivaretatt.  
 
§7.4 Parkering 
Parkering skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
 
§7.5 Etablering av tekniske anlegg 
Etablering av tekniske anlegg, herunder avfallsordning og vann- og avløpstiltak i henhold til 
godkjent plan, skal være etablert før det gis brukstillatelse for byggetiltak. 
 
§7.6 Samferdselsanlegg 
Gangveg og tilgrensende annen veggrunn skal opparbeides i samsvar med teknisk plan og 
utomhusplan godkjent av kommunen, og skal være etablert før det gis brukstillatelse.  
 
O_V1, o_GG, o_GS og o_K skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis. Teknisk plan for disse 
tiltakene skal godkjennes av vegeier Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen.  
 
§7.7 Forurensning i grunnen 
Dersom det påvises forurensing i grunnen må det utarbeides en tiltaksplan i tråd med 
forurensningsforskriftens kapittel 2. Denne må godkjennes av forurensningsmyndighetene. 
Grunnarbeidene må da utføres i tråd med godkjent tiltaksplan. 
 
§7.8 Bygge- og anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. Sluttrapport 
skal dokumentere riving av eksisterende skoleanlegg.  
 
Det skal tas spesielt hensyn til Børsa barneskole, Børsa barnehage og eksisterende ungdomsskole. 
 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftskvalitet- og støygrenser angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, 
T-1520 og T1442/2012, legges til grunn. 
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Anleggsdriften skal følge støygrensene angitt i tabellen nedenfor: 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 
(LpAeq4h 19-23) eller 
søn-/helligdager 
(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

 
 
§7.9 Geotekniske forhold 
Geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten 
skal det fremgå om tiltak foreslått i 20061762-2 Børsa sentrum. Ny reguleringsplan. Geotekniske 
vurderinger. av 02.05.2017 er gjennomført og videre om det er behov for spesielle arbeider i 
byggeperioden.  
 
§7.10 Sikkerhet og beredskap 
Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge en redegjørelse for tiltak mot tilsiktede 
hendelser(terror).   
 
 § 7.11 Omlegging av vei 
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn skal O_V_1 stenges for allmenn trafikk og omarbeides til et 
kulturtorg, når det er opparbeidet alternativ trasé for Fv 773 rundt skoleområdet, som vist i 
områdeplan Børsa (ID 1657201310). 
 


