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1. Arealoppgave  

Arealbruksformål Boliger  

 

Forretning/ 

Kontor og  

Boliger 

Felles 

lekeareal 

Felles 

urteomr. 

Veg og 

parkering 

Annen 

Bebyggelse 

og anlegg, 

renovasjon 

Sum grunnareal 14412m2 1799m2 7158m2 10326m2 5196m2 57m2 

Planlagt bebyggelse, 

FKB 

ca. 25 enh. 

 

     

Planlagt bebyggelse, 

B1 – B4 

ca. 120 enh. 

 

     

Planlagt bebyggelse, 

B5 -B16 

ca. 55enh. 

 

     

          

2. Bakgrunn 

Planforslaget fremmes på vegne av BUVIK BOLIG AS. 

Reguleringsområdet, ligger nord for E39, og begrenses i vest av eksisterende sentrum, i nord mot 

idretts- og skoleområdet og mot øst mot elva. Området er 38398m2 stort. 

Det foreligger reguleringsplan for området, og det er regulert til boligformål, bolig/kontor/forretning og 

offentlig friområde.  

Hele området er nå foreslått detaljregulert for å åpne for videre utbygging. 

 

3. Planprosessen 

Det ble avholdt oppstartmøte 03.07.18 på Rådhuset Børsa, og det foreligger referat fra dette møtet. 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Sør- Trøndelag  25.04.19 

SKAUN KOMMUNE 

Melding om oppstart av planarbeid ved Saltnessand, Buvika. 
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Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan for eiendommen Saltnessand, 

gnr. 8/1. 

Eiendommen vil bli regulert til boligformål med tilhørende anlegg, og den er planlagt bebygd 

med leilighetsbygg, rekkehus og eneboliger. 

Eventuelle opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til 

MNPRO AS  

ved Sivilarkitekt mnal Pål Aavik, 

Professor Brochs gate 2, mobil: 90091199,  

epost: paal@mnpro.no 

Eventuelle innspill til planforslaget sendes samme adresse innen 15.05.19 

 

Medvirkning 

Naboer som i henhold til liste fra kommunen, og som er varslet i brev av 23.04.19: 

GNR EIER ADRESSE MERKNAD 

8/23 Anne Lise Berg SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  
10/141 Kjell Berg ELVEGATA 16, 7350 BUVIKA  

8/23 BM EIENDOMMER AS NEDRE BAKKLANDET 588,  
7014 TRONDHEIM 

 

8/23 Brit Bratlie SALTNESSAND, 7350 BUVIKA  

10/142 Leif Johnny Bundgård  ELVEGATA 12, 7350 BUVIKA  

9/1 Marit S. Bøgeberg VIGDALSVEGEN 63, 7350 BUVIKA  

9/18 COOP MIDT NORGE AS PB 2425, TORGARDEN, 
7005 TRONDHEIM 

 

10/54 Olav Dalen ELVEGATA 18, 7350 BUVIKA  

8/23 Knut Flaa SALTNESSAND, 7350 BUVIKA  

8/24 GEBO EIENDOM AS KRONPRINS OLAVS GATE 21, 
7030 TRONDHEIM 

 

8/23 Mildrid og PÅL Andreas Gisvold SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA          

8/23 Erlend Hagen SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA          

8/23 Jorunn Oline og Kjell Horghagen SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

10/1 Lars Erik Huseby PRESTHUSVEGEN 3,  
7350 BUVIKA 

 

8/23 Kirsten M T og Arnfinn Kvernberg SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Gerd R og Jarle P Kvernberg SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Idun Høvik og Terje Kvernberg SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

10/128 Petter Kvernberg ELVEGATA 14, 7350 BUVIKA         X 

8/23 Astrid og Eivind Hallvard Lervik SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Unni og Arild Eilif Torstein Ness SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Guri Berg Rørvik MYRVEGEN 6, 7350 BUVIKA  

9/1 Kari Anne Saltnessand JAKSLANDVEIEN 95,  
3440 RØYKEN 

 

9/1 Randi Saltnessand OSLOVEIEN 28,  
7017 TRONDHEIM 

 

8/23 Hanna Singsaas SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Marit Ingeborg og Hallvard Skagen SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Mari Sofie og Svein Johan Skogstad SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Vidar Sommerschileld SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  

8/23 Jo Magnus Ørsal Torvik FJELLVEGEN 28, 7350 BUVIKA  
8/23 Gunn Iren Blåsberg og Odd Inge 

Øyås 
SANDAVEGEN 21, 7350 BUVIKA  
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Følgende offentlige instanser er varslet via epost 26.04.19: 

Tilskrevet instans Innspill mottatt 

Fylkesmannen i Trøndelag             X 

Trøndelag fylkeskommune             X 

Norges Vassdrags- og energidirektorat             X 

Statens vegvesen, region Midt             X 

Hamos   

 

Innspill fra offentlige instanser: 

 Statens Vegvesen, brev dat. 03.05.19: 

- Byggegrensen på stedet er fastsatt til 50 meter etter tidligere behandling i kommunal og 

moderniseringsdepartementet. Vi forutsetter at en ved framleggelse av forslag til 

reguleringsplan forholder seg til denne byggegrensen.  

  

- Beliggenheten (og beskaffenheten – skråner mot tunnel) til planområdet nært opp mot E39 

tilsier at området vil være svært utsatt for vegstøy. En vesentlig del av planarbeidet må være å 

kartlegge støybelastningen fra E39 og planlegge for hvordan eventuell ny boligbebyggelse skal 

sikres akseptable forhold utendørs og innendørs jf; miljøverndepartementets retningslinjer for 

behandling av støy i arealplansaker – T 1442. Vi forventer et planforslag der 

støyproblematikken er gjort rede for og tatt hensyn til ved planlegging av ny bebyggelse.  

- Vi forventer at vegadkomst til området skal skje fra kommunal veg Sandavegen, Jf møtereferat 

med Skaun kommune. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag, brev dat. 10.05.19 

- Landbruk 

Med bakgrunn i Nasjonal jordvernstrategi vil Fylkesmannen som landbruksmyndighet i tillegg 

forvente at planen tar inn en bestemmelse som sikrer at matjordlaget tas av, sikres, og nyttes til 

jordbruksproduksjon i nærområdet. Dette må utføres i samarbeid med landbrukskontoret og i tråd 

med føringer for jordflytting gitt av Mattilsynet.  

- Miljøvern 

Vi slutter oss til landbruks uttalelse om høy grad av utnytting. Det er viktig at det legges opp til 

effektiv arealbruk, og uheldig dersom det åpnes for mye bakkeparkering. Fylkesmannen mener i 

utgangspunktet at all parkering kan legges til parkeringskjeller og at det ikke skal åpnes for 

bakkeparkering. Bakkeparkering gir lite effektiv arealutnyttelse, tilrettelegger for økt bilbruk, 

reduserer trafikksikkerheten og gir mindre attraktive utearealer.   

I områder med god kollektivdekning og nærhet til sosial infrastruktur kan det med fordel også 

vurderes å redusere parkeringsdekningen og øke antallet sykkeloppstillingsplasser. 

Parkeringsrestriksjoner i områder med god kollektivdekning, samt tilrettelegging for sykkel- og 

gange vil være viktig for å tilrettelegge for redusert bilbruk. Vi viser her til at det er avsatt gang- og 

sykkelveger gjennom planområdet som forbinder elva og boligområder med sentrum. Disse må 
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søkes videreført. Sykkelparkeringen kan med fordel etableres innendørs for å bedre komfort og 

sikkerhet for syklende. Dette kan sikres i bestemmelsene. Det kan med fordel også tas inn krav i 

bestemmelsene om at det skal settes av plass til sykkelvogner og transportsykler.   

  

Vi anbefaler at det også tas inn en bestemmelse som angir minimumskrav til el-andel på 

parkeringsplassene, og krav om at el-anlegget skal dimensjoneres slik at det kan enkelt kan 

oppgraderes til å håndtere en høyere andel el-biler etter hvert som behovet for lading økes.   

 

- Barn og unge 

Ved detaljregulering er det viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt skjermet fra trafikk, støy og 

annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg av 

gang- og sykkeltrase være et viktig tema. Ved omfattende regulerings- og utbyggingsplaner vil det i 

stilles særlige krav til en helhetlig og langsiktig plan som tar høyde for utviklingsmuligheter i forhold 

til arealdisponering. Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges til grunn i det videre 

planarbeidet. Tilrettelegging bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 

- Helse og omsorg, Klima og miljø 

Når planen kommer på høring, må det fremgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt. 

Fylkesmannen forventer effektiv arealutnyttelse i området. Det er samtidig viktig å sikre kvalitet i 

fortettingsområder. Det er mulig å sikre høy arealutnyttelse og samtidig sørge for at nye boliger får 

god bokvalitet med akseptable støyforhold, god luftkvalitet, tilgang til grøntarealer og sollys. Det må i 

den videre planleggingen fokuseres på gode bomiljø og folkehelse, hvor det sikres store nok 

grøntarealer, sollys, god luftkvalitet og tilfredsstillende støyforhold.  

Fylkesmannen forventer at det i videre planarbeid gjennomføres utredninger på støy og 

luftforurensning som viser utfordringer av støy og luftkvalitet basert på oppdatert kunnskap om 

framtidig trafikk i området.  

Planområdet ligger i etablert område og det bør stilles krav om at det er utarbeidet en plan for 

beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. Buvika skole og Idrettsanlegg ligger i nærhet 

til planområdet og det bør fremgå vurderinger knyttet til trafikksikkerhet i anleggsfasen for myke 

trafikanter. 

Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal 

ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. Hvordan universell utforming er ivaretatt bør 

framgå av dokumentene.  

- Samfunnssikkerhet  

Tiltaket ligger ifølge tilgjengelige kart i en aktsomhetssone for kvikkleire. Det kommer av 

oppstartsvarsel at geoteknisk rapport er under arbeid, og vil ferdigstilles før planen sendes på 

høring. Resultatet og eventuelle tiltak må fremkomme i ROS-analysen, og tiltak hjemles i 

planbestemmelsene.   

ROS-analysen legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Fylkesmannen vil 

videre påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS 

analysen i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3.  
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Trøndelag fylkeskommune, brev dat. 14.05.19 

- Eldre tids kulturminner 

Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet i forbindelse 

med tidligere plan. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner 

som planen vil komme i konflikt med.  

- Vannforvaltning 

Dersom det skal fylles med masser inntil vassdraget er det viktig å hindre nedslamming eller fysiske 

inngrep i elva. Det er også viktig at kantvegetasjonen bevares.    

 

 

Norges Vassdrags- og energidirektorat, dat. 16.05.19: 

Planområdet ligger i kvikkleiresone nr. 150: Saltnes. Det er positivt at det utarbeides en geoteknisk 

rapport i forbindelse med planen. Vi ber om at denne legges ved planen når den kommer på 

høring. Det er viktig at rapporten svarer ut om planen er gjennomførbar i henhold til gjeldende krav 

i TEK 17 § 7-3, og at eventuelle vilkår for gjennomføring ivaretas i planbestemmelsene.  

 

Behandling av innspill fra offentlige instanser: 

De innkomne innspill er registrert, og de er innarbeidet i planforslaget. 

Det betyr at det utnyttelsesgraden er høy, parkering er i stor grad plassert under bakken, 

parkeringsdekningen er utformet i henhold til fylkesmannens ønsker og det settes av plass til tilstrekkelig 

sykkelparkering og ladesteder for el- biler. 

Det er også foretatt geologiske vurderinger, støyvurderinger og det er utarbeidet ROS analyse og Sol- 

og skyggeskjema. 

 

Innspill fra naboer: 

- Det har kommet inn en merknad fra nabo som bor på den andre siden av elva. Han ønsker ingen 

utbygging av det aktuelle området 

 

Behandling av innspill fra naboer: 

Det foreslås at innspillet fra naboen ikke tas til følge. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

Planområdet omfattes av godkjent flatereguleringsplan, og det er avsatt til boligformål, LNF_ område og 

offentlig friområde. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold og overordnede målsettinger 

For området foreligger det en flatereguleringsplan som viser området regulert til boliger og offentlig 

friområde. 

Planområdet er ca. 38950m2 stort, det skråner nedover fra sentrum og skole- og idrettsområdet ned mot 

elva, og arealet nyttes i dag til landbruksformål. 

Langs elva er det anlagt turveg, bru over elva og fiskeplasser  

Deler av området har gode solforhold, mens deler har mest sol på første del av dagen, og det er 

utarbeidet sol- og skyggeskjema som viser dette. Området er ikke spesielt utsatt for vind. 



Saltnessand                                              Planbeskrivelse Side 6 
 

Området ligger inntil Buvik sentrum der det finner alle typer butikker og annen service. Fra sentrum er 

det kollektivforbindelser i alle retninger med buss.  

I tilknytning til planområdet ligger det barne- og ungdomsskole, idrettshall og idrettsbaner. 

Området ligger som nevnt inntil det eksisterende sentrum, og det er derfor ønskelig med en høy 

utnyttelse.  

Det finnes ingen kjente bevaringsobjekter innenfor området, og det er heller ikke spesielt utsatt klima, 

forurenset grunn eller flomfare.  

Det er foretatt grunnundersøkelser som viser at området kan bebygges, men det kreves nærmere 

vurderinger før det kan settes i gang bygging, og det er ønskelig å fjerne masser fra de høyetliggende 

områdene og nytte disse til støttefyllinger ned mot gangvegen langs elva. 

Fordi området ligger inntil E39, er det foretatt støyundersøkelser som viser at det må bygges en 

støyskjerm langs denne. Før bygging må det foretas mer detaljerte støyberegninger.  

Arealet som i dag er regulert til LNF- område, er i dag nyttet som bolig for eieren av gården som lå her. 

Denne er forutsatt flyttet, og eiendommen vil bli tatt inn i detaljreguleringsplanen. 

6.  Beskrivelse av planforslaget 

 

Forslag til reguleringsplan 

Utforming 

På grunn av den sentrumsnære beliggenheten, har det vært ønskelig med en relativt høy utnyttelse. 

Dette har medført at områdene nærmest sentrum planlegges bebygd med leilighetsbygg i 4 etasjer med 

parkeringskjeller under.  Mellom denne bebyggelsen og friområdet ned mot elva er det planlagt 

rekkehus, også disse med relativt høy utnyttelse. Atkomsten til all ny bebyggelse skal skje fra 

Sandavegen, delvis som innkjørsel til garasjekjeller og delvis som kjøreatkomst til hver boligenhet. Dette 
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er etter ønske fra kommunen. Områdene mellom bebyggelsen og elva er planlagt fylt opp for å 

stabilisere grunnen som skal bebygges. 

 

Område for forretning, kontor og boliger 

På denne tomta, FKB1, som i dag er gårdstunet på eiendommen, er det planlagt et kombinert forretnings- og 

boligbygg i fire etasjer, der det er krav om forretning eller kontor i første etasje. Bygget vil bli utformet slik at 

forretningsdelen vender mot sentrum, mens felles uteareal ligger på motsatt side og skjermet fra sentrum. 

Parkeringskjeller vil dekke parkeringsbehovet, og atkomst til denne vil skje fra den planlagte avkjørselsvegen fra 

Sandavegen. 

 

Område for leilighetsbygg 

På tomtene B1 til B4 er det planlagt leilighetsbygg i fire etasjer. Byggene vil ligge i skillet mellom 

forretningsdelen i sentrum og boligdelen, og det er derfor valgt en høg utnytting. Det er planlagt leiligheter med 

ulik størrelse og utforming, slik at det vil gi et tilbud til alle typer boligsøkende. 

Parkering er lagt til egen parkeringskjeller under hele bygningsmassen, og den har to innkjøringer fra den 

planlagte avkjørselsvegen fra Sandavegen. 

 

Område for rekkehus og kjedehus 

På tomtene B5 til B16 er det planlagt rekkehus eller kjedehus i to etasjer med sokkel der dette er naturlig. 

Husene vil bli oppført i ulik størrelse, slik at de henvender seg til ulike boligsøkergrupper.  

Hovedtyngden av boligene vil ligge langs atkomstvegen som ligger langs terrenget, og den har tilkomst fra 

Sandavegen via den planlagte atkomstvegen fra denne. 

Parkeringen vil delvis bli lagt under byggene og delvis inkorporert i bygningene. 

 

 
Illustrasjonsplan 
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Felles leke_ og uteoppholdsareal 

Det er i alt satt av 15 ulike felles leke- og uteoppholdsareal, og de vil dekke behovet for nærlekeplasser 

for alle boliger. De er alle plassert slik at de ligger nær de ulike boligene, med kort avstand for de minste 

barna. 

 

Felles uteoppholdsareal 

Dette området ligger mellom bebyggelsen og elva, og det var tidligere regulert til offentlig friområde. 

Området skråner nedover mot elva, og det er tenkt nyttet både til lek og rekreasjon. Det vil bli 

opparbeidet med lekeområder, plasser for bord og benker og beplantning. I tillegg skal en del av 

området tilsåes som engmark der insekter kan leve godt. Dette området skal kun slås en gang på 

ettersommeren når det meste av blomstringen er over. 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår 

Det ligger barnehage, barneskole og ungdomsskole innenfor akseptabel avstand fra området som skal 

bebygges. Skoler og barnehage har tilfredsstillende kapasitet. 

Nærlekeplass i forhold til normene løses på egen tomt, og kvartalslekeplass ligger på skole- og 

idrettsområdet. 

 

Atkomst og parkering 

All boligene vil ha atkomst fra Sandavegen med avkjørsel ved den nåværende snuplassen. Fra denne 

vegen vil det være innkjøring til garasjene under forretnings- og boligbygget og leilighetsbyggene. Den 

vil bli utformet med fortau på østre side. 

Videre vil denne vegen føre frem til den felles atkomstvegen som skal gå mellom og frem til rekke- og 

kjedehusene. Den vil bli utformet med fortau på sørsiden og med innsnevringer og opphøyde 

fotgjengerfelt. 

Langs leilighetsbyggenes vestside vil det bli anlagt en kjørbar gang- og sykkelveg som skal tjene som 

atkomst til hvert bygg. I tillegg vil denne tjene som atkomst for alle typer utrykningskjøretøy. 

Fra atkomstvegen til boligene og ned til gangvegen langs elva er det anlagt en gangveg som vil tjene 

som forbindelse mellom boligene og friområdet og elva. 

All parkering for leilighetsbyggene vil bli plassert i egen parkeringskjeller med egen oversiktlig innkjøring 

fra atkomstvegen. For kjede- og rekkehusene vil parkeringen delvis bli lagt under disse, og delvis som 

en del av husene. 

Lengst sør på området vil det bli anlagt en egen parkeringsplass som skal tjene som gjesteparkering og 

som plass for de som vil nytte friområdene. Den vil få atkomst fra Sandavegen via atkomstvegene. 

 

Vann, avløp etc. 

Den nye bebyggelsen vil bli tilkoblet kommunens vann- og avløpsanlegg. Detaljene omkring dette vil bli 

utredet parallelt med planarbeidet, og det vil foreligge en foreløpig VA- plan som er oversendt 

kommunen. 

Nedgravde containere for avfall vil plasseres på egnede plass for alle felt. 

 

 

Støy 
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Støy i anleggsperioden vil bli ivaretatt gjennom egne planer for dette, der forholdet til naboene vil bli 

ivaretatt. 

Siden store deler av området vil bli berørt av støy fra E39, er det utarbeidet støyrapport av Rambøll.  

Denne viser at det må oppføres støyskjerm langs E39. Eventuelle tiltak på fasader og terrasser vil 

fremkomme ved en detaljering av rapporten, og denne vil foreligge ved søknad om igangsetting. 

 

 

 

MNPRO AS 

 

Pål Aavik (sign.) 

 

 

  

 

 
 


