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SAKEN GJELDER: 

1. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN BUVIKA PANORAMA 

EIENDOMMEN GNR/BNR  8/9 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legger Skaun kommune forslag til 

detaljregulering for Buvik Panorama ut på offentlig ettersyn og høring, med plankart datert 

16.11.2016 og bestemmelser sist revidert 16.12.2016, på følgende vilkår: 

 

3. partskontroll som beskrevet i avsnitt om grunnforhold må være godkjent. 

 

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Gjeldende plankart 05.01.2009 

2. Plankart forslag 16.11.2016 

3. Planbeskrivelse med merknader til oppstart 15.12.2016 

4. Reguleringsbestemmelser 06.12.2016 

5. Illustrasjonsplan 21.06.2016 

6. Snitt 21.06.2016 

7. ROS-analyse 06.12.2016 

8. Støyrapport 11.04.2016 

9. Geoteknisk rapport og notat 02.12.2016  



 

 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Hjemmelshaver: Solbakken eiendomsselskap AS 

Forslagstiller: BoligPartner AS 

 

 

Bakgrunn 

Gjeldende plan detaljregulering gamle Prix-tomt, ble startet i februar 2008 i samråd med Skaun 

kommune og vedtatt 14.06.2010. Gjeldende plan har vist seg vanskelig å realisere, og det søkes 

om en planendring for å tilpasse feltet til markedet. Det ble holdt oppstartsmøte 09.02.2016 og 

videre varslet mindre endring av reguleringsplan til berørte parter 18.08.2016. Varslingen ble 

også kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag.   

Planområdet 

Planområdet er på ca. 3060m2 og ligger sentralt plassert i Buvika. Området er avgrenset av Fv 

800 mot nord og har utsikt mot Buvikbukta i nordlig retning. Området ligger nært skole og 

øvrige sentrumsfunksjoner. 

 

Overordnede planer 

Planområdet er i områdeplan for Buvika regulert til bolig, gang/sykkelveg og grønnstruktur.  

Planforslaget er også i tråd med kommunedelplan for Buvika. 

 

Planforslaget 

Planen legger til rette for utbygging av 12 boenheter, boligene planlegges samlet i ett fellesbygg 

over 2 plan. Begge plan vil ha tilgjengelig og trinnfri adkomst til parkeringsareal og 

sportsboder.  

 

I prosjektet ligger prinsippet for universell utforming til grunn. Det ønskes å henvende seg til 

segmenter i markedet som vil etterspørre universell utforming. Dette vil innebære en 

livsløpsstandard innenfor de nødvendige funksjoner i og rundt boligen. Det planlegges 

gangbruforbindelse fra parkering i sør og inn i leilighetsbygget. 

 

Størrelsen på boenhetene er planlagt mellom ca. 65m2 og 120m2 BRA. Hesteskoformen til 

bygget bidrar til å skape en visuell kobling med utearealet. Tiltaket har stort fokus på utsikt 

over Buvikbukta, og formen på bygget vil sikre dette. 



 

Trafikk og parkering 

Planområdet har kjøreadkomst via Fv 800 fra nord. Fartsgrensen på stedet er 40 km/t og 

vegstrekket er rett og oversiktlig. Langs sørsiden av Fv 800 ligger et fortau. Gjennom 

planområdet åpnes det opp for ferdsel via intern veg og friområde som gangforbindelse mellom 

Fv 800 og Fv 820 som går sør for tomta. Her er det i tillegg overgangsfelt til fortau som leder 

mot sentrumsfasilitetene i Buvika. 

 

Adkomst til området skjer fra nord og går langs vestsiden av bygget sørover mot et felles 

parkeringsareal i 2 plan. Fartsreduserende tiltak, som for eksempel fartsdumper, på 

adkomstvegen vil kunne sikre at kjørehastigheten inne på området reduseres. Adkomsten 

krysser gang- og sykkelveg langs Fv 800. 

 

Merknad fra Statens vegvesen datert 08.09.2016 argumenterer mot en trafikkløsning og 

parkering som planforslaget innebærer. Statens vegvesen støttes i at dette ikke er en optimal 

løsning trafikkmessig. Forslaget avviker imidlertid ikke fra hovedtrekkene i vedtatt plan fra 

2009 når det gjelder dette. Planforslaget innebærer også avbøtende tiltak for å imøtekomme 

denne utfordringen.  

 

Utearealer/fellesarealer 

Utearealene mellom og på sør-østsiden av bygningen skal utformes i henhold til universell 

utforming. Området mellom bygningen gir mulighet for et lunt uteområde, disse områdene skal 

utstyres med sittebenker og andre funksjoner etter beboernes ønsker. 

Friområdet sør på tomta vil være tilgjengelig for allmennheten. Etter opparbeidelse vil dette 

friområdet ha økt kvalitet med et relativt flatt terreng. Reguleringsbestemmelsene sikrer her 

lekeapparater som fremmer fysisk aktivitet som huske, sandkasse og klatrestativ. Friområdet 

skal også ha sitteplasser for voksne.  

 

Grunnforhold 

I følge NVE Atlas, ligger planområdet innenfor et faresoneområde for kvikkleire. Nær 

planområdet er det påvist flere kvikkleireområder. I merknad til varsel om oppstart forutsetter 

NVE at det vedlegges et geoteknisk notat/rapport som bekrefter at tiltaket oppfyller kravene 

som sikker byggegrunn mot naturfare i PBLs §28-1/TEK 10s kap. 7-3. 

Rambøll utførte en geoteknisk vurdering av planområdet i 2008 i forbindelse med daværende 

planforslag. På grunn av usikkerhet rundt stabilitetsspørsmålet, har Rambøll med bakgrunn i 

NVEs innspill vurdert byggegrunnen på ny i forhold til nytt planforslag: 

 

«Den tidligere geotekniske vurderinga av planlagt utbygging på tomta anses tilstrekkelig som 

grunnlag for vurdering av områdestabiliteten da det er samme type prosjekt som planlegges 

bygd nå som tidligere plan og da de nye planene er gunstigere med hensyn til stabilitet i 

forhold til de tidligere planene. Utbygginga kan dermed godkjennes i henhold til NVEs 

retningslinjer for utbygging i kvikkleireområder forutsatt at Multiconsult kompletterer sin 



3.partskontroll for det forrige prosjektet. Boligbygget fundamenteres på helstøpt plate. 

Planene forutsettes vurdert nærmere i forbindelse med byggeplan.      

 

3. partskontroll som nevnt her må utføres så raskt som mulig i planprosessen. Kommunen 

krever og innstiller på at en slik 3. partskontroll er utført og godkjent før planen legges ut til 

offentlig ettersyn og høring. 

 

Støy 

Støyrapport fra Multiconsult datert 11.04.2016 konkluderer slik: Leilighetene mot nord er 

allerede planlagt med innglasset terrasse, ingen ytterligere støytiltak er nødvendig for å oppnå 

anbefalingene i T-1442. Fasadeisolasjon må ivaretas i byggeplanfasen, men vil være god med 

normalt gode fasade- og vinduskonstruksjoner.  

 

En økning i antall boenheter vil medføre økt støy og støv fra trafikk ved kjøring til og fra 

planområdet. Statens vegvesen kommentar til oppstartvarsel er å anbefale parkeringsplasser 

mot nord og trekke bebyggelsen sørover, og samtidig se på en annen løsning der 

bygningsmassen i større grad kan fungere som støyskjerm. 

Forslagstillers svar på dette er at plassering av bygningskroppen lenger sør på tomta med 

parkering mot vegen i nord ikke er gjennomførbart. Det argumenteres med geoteknisk 

vurdering og maksimal angitt byggehøyde i gjeldende reguleringsplan. 

 

ROS-analyse 

Det er levert en utførlig ROS-analyse i tråd med lovens krav. 2 potensielle hendelser havner i 

alvorligste kategori (rød), som krever at tiltak gjennomføres. Disse hendelsene er 

ekstremnedbør og radongass. Skaun kommune har godkjent tilknytning til kommunal 

overvannsledning. Når det gjelder radongass vil dette fanges opp av teknisk forskrift, der tiltak i 

forhold til dette er påkrevet i det videre arbeidet.  

 

Naturmangfold 

Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og det vurderes ikke 

at prinsippene i naturmangfoldloven vil bli berørt som følge av planforslaget. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget ivaretar viktige hensyn og legger opp til et sentralt område med gode kvaliteter 

og universell utforming. Det er i tråd med intensjonene i overordna planer og det vil styrke 

Buvika sentrum med nye sentrale boliger. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn 

og høring. 

 



 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

-Ikke relevant 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Plan og miljøutvalget   
Møtedato: 03.10.2017 
Sak: 44/17  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 16/124 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - 1. GANGS BEHANDLING 

REGULERINGSPLAN BUVIKA PANORAMA EIENDOMMEN 
GNR/BNR  8/9 

 
Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

PMUs INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legger Skaun kommune forslag til detaljregulering 
for Buvik Panorama ut på offentlig ettersyn og høring, med plankart datert 16.11.2016 og 
bestemmelser sist revidert 16.12.2016, på følgende vilkår: 

3. partskontroll som beskrevet i avsnitt om grunnforhold må være godkjent. 

 

 

Børsa, 16.10.2017 
Rett utskrift:  
  
Elisabet E. Iversen 
 

 


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

