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SAKEN GJELDER: 
Sluttbehandling - Mindre endring av reguleringsplan for Snøfugllia, B11  
Eiendommen gnr/bnr. 33/75 m.fl. (plan-ID 200606) 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Skaun kommune mindre endring av 
reguleringsplan for Snøfugllia B11, som vist på plankart datert 22.10.21. Bestemmelser sist 
revidert 22.10.21.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
1. Plankart, datert 22.10.21  
2. Bestemmelser, sist revidert 22.10.21 
3. Situasjonsplan og terrengsnitt, sist revidert 09.06.21 
4. Geoteknisk notat, datert 21.06.21 
5. ROS-analyse, datert 21.10.21 
6. Overvannsvurdering, datert 19.10.21 
7. VA-kart og VA-uttalelse Skaun kommune, datert 04.10.21 
8. Høringsuttalelser 
9. Sammendrag høringsuttalelser og tilsvar 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Kort om saken 
Norgeshus AS har på vegne av 
tiltakshaver Haw Eiendom AS 
søkt om mindre endring av 
reguleringsplan for Snøfugllia, 
PlanID 200606, vedtatt 
22.11.2006. Planområdet er 
regulert til leilighetsbygg på 
aktuell tomt (B11) i gjeldende 
plan. Tiltakshaver ønsker å endre 
dette til tomannsboliger. Det 
planlegges for tre 
tomannsboliger i område B11 – 
altså seks boenheter til sammen. 
 
Planområdet ligger i Snøfugllia i Buvika. Endringen berører hovedsakelig eiendom gnr/bnr. 
33/75. Området er i dag ubebygd.   



 
Bakgrunn  

Ved kontakt med kommunen om planene, ble tiltakshaver på nyåret i 2021 anbefalt å søke om 
mindre reguleringsendring basert på tiltakets art. Søknaden behandles også som en mindre 
reguleringsendring, og det vurderes som tilstrekkelig at kun den aktuelle delen av gjeldende plan 
får revidert plankart.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 gjelder «for utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan». Kommunestyret kan 
imidlertid delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan «når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen ellers, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 
Disse vilkårene vurderes som oppfylt i dette tilfellet.   
 
Forhåndskonferanse/oppstartmøte ble avholdt 15.04.2021. Planen er forelagt berørte 
myndigheter. Andre berørte slik som naboer er også gitt anledning til å uttale seg innenfor en 6-
ukersperiode. Saken fremmes nå til sluttbehandling.   
 
 

  

Figur 1: Reguleringsplan for Snøfugllia med lokalisering av området som endres (markert med rød stiplet linje).
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Nøkkelinformasjon  
Plankonsulent og ansvarlig søker: Norgeshus AS 
Tiltakshaver: Haw Eiendom AS 
PlanID: 200606 
Eiendom: Gnr/bnr. 33/75 og 33/62 
 
 
HØRINGSUTTALELSER OG TILSVAR  

I forbindelse med høringen kom det inn 5 ulike høringsuttalelser. Uttalelsene kom fra 
henholdsvis fylkeskommunen, Statens vegvesen, NVE, statsforvalteren og naboer til 
planområdet. Statsforvalteren hadde innsigelse til planen. Innsigelsen stod inntil det ble tatt inn 
et minimumskrav til antall boenheter som sikret at det fortsatt ble en tilstrekkelig utnyttelse 
innenfor planområdet. Basert på den någjeldende planen er innsigelsen trukket. 
 
Samtlige høringsuttalelser er oppsummert og gitt tilsvar til i vedlegg. Kommentarene er gitt av 
regulant og supplert/justert av kommunen.    
 

 

Endringer siden høringsrunden 

Siden høringsrunden er det foretatt mindre justeringer i planen. I henhold til § 1.4.2 skal det nå 
etableres minimum 6 boenheter innenfor B11 – tidligere var dette satt som maksimumskrav. 
Endringen er i henhold til Statsforvalterens innspill.  
 
I § 1.4.1.4. er det spesifisert at parkering tillates etablert utenfor byggegrenser. Dette med hensyn 
til at det skal sikres nok plass til parkeringsareal.   
 
Videre er det lagt til en ny paragraf nummerert 3.1.6. Paragrafen omhandler friområdet GF. Av 
paragrafen går det frem at det innenfor friområdet tillates terrengjusteringer for å bedre 
overvannshåndtering/sikre god avrenning. Det må dokumenteres at terrengjusteringene ikke 
medfører økt avrenning fra feltet og økt erosjon i Hammerbekken sammenlignet med dagens 
situasjon, før igangsettingstillatelse gis. Overvannsberegninger skal gjennomføres i henhold til 
Skaun kommunes VA-norm.    
 
Det er lagt til en paragraf for rekkefølgebestemmelser som kun gjelder innenfor den nye 
reguleringsplanens grenser. Den aktuelle paragrafen, nummerert 5.1.2., har som formål å samle 
rekkefølgebestemmelsene tilhørende feltet. I tillegg til bestemmelsene på høringsrunden, er det 
presisert at felt må være sikret tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive 
brannvannsdekning og overvannshåndtering før igangsettingstillatelse til det enkelte felt gis. 
Dette dokumenteres i detaljert/teknisk VA-plan som godkjennes av Skaun kommune.  
 
I § 5.1.2 er det ellers lagt til at anbefalinger i geoteknisk notat/rapport vedlagt planen skal følges 
opp i detaljprosjektering og utførelse. Til sist påpekes det at godkjent arbeidsvarslings- og 
gjennomføringsplan for tiltak skal foreligge før igangsettingstillatelse gis.   



PLANEN 
Forhold til overordnede planer 

Reguleringsendringen er i tråd 
med kommuneplanens arealdel, 
delplan Buvika, når det gjelder 
arealformål. Mesteparten av 
arealet er i ny plan i henhold til 
KPA avsatt til boligformål. 
Siden opprinnelig 
reguleringsplan ble vedtatt i 
2006, har deler av området mot 
øst fått nytt formål (friområde) i 
KPA. Den nye planen følger 
opp denne endringen. Følgelig 
er planen i tråd med § 1-5 i 
plan- og bygningsloven, som 
fremholder at ny plan gjelder 
foran en eventuelt motstridene 
eldre plan for samme areal.   

    
Videre ligger det en hensynssone over området som omhandler krav til infrastruktur. I § 17 i 
KPA står det:   
 

Innenfor sone med særskilte krav til infrastruktur som angitt på plankartet skal det inngås utbyggingsavtaler for å regulere 
gjennomføring av de oppstilte infrastrukturtiltak jfr. § 6. Alternativt kan det stilles vilkår om fordeling av arealverdier og 
kostnader ved ulike felles tiltak innenfor sonen, i ht. Jordskifteloven §2 bokstav h, jfr. §5 andre ledd. Kommunen kan pålegge 
utbygger innbetaling til bundne fond, som øremerkes til konkrete infrastrukturtiltak, som avtalt i utbyggingsavtaler. 

 
Infrastruktur inn til planområdet er allerede opparbeidet. Vilkår gitt i hensynssonen med 
tilhørende bestemmelser ansees derfor som løst.  
 
Boligbebyggelse 
Den vesentligste endringen fra foregående plan er at reguleringsendringen åpner for etablering av 
tomannsboliger (i plankartet regulert som konsentrert småhusbebyggelse), fremfor leilighetsbygg 
på den aktuelle tomten. Tiltakshaver har i samarbeid med eiendomsmegler gjort en analyse av 
markedet og behov for boligtyper, og vurdert at tomannsboliger er mer riktig og omsettelig i 
området. Kommunen mener også at denne planendringer legger opp til en videreføring av 
nabobebyggelsen på en god måte, da denne i stor grad består av eneboliger og tomannsboliger.    
 
I alt skal minimum 6 boenheter etableres. Byggehøyder og utnyttelsesgrad vil være innenfor 
bestemmer for gjeldende plan. Tidligere var det i bestemmelsene satt en maksimal gesimshøyde 
på 12 meter, målt fra gulv på parkeringskjeller. Mønehøyden skulle ikke overstige 13 meter målt 
tilsvarende. Bebygd areal inkl. carport/garasje, men unntatt balkonger, skulle for 
leilighetsbyggene ikke overstige 45%. Nåværende bestemmelser har satt en noe lavere maksimal 

Figur 2: Kommuneplanens arealdel, delplan Buvika (2014).



gesimshøyde på 7,5 meter. Det presiseres at 
dette er målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
rundt bygningen og at bebyggelsen kan 
oppføres med inntil 2 etasjer. Bebygd areal 
innenfor feltet skal ikke overstige 40% BYA. 
Deler av tomten er forholdsvis bratt og i praksis 
ikke byggbar – noe som taler for en lavere 
utnyttelsesgrad.  
 
I § 1.4.3 i de eldre bestemmelsene var det anført 
at bolighusene skulle plasseres som vist i 
planen. I plankartet var det tegnet inn fem 
«bokser». Videre i bestemmelsene stod det at 
«endelig plassering fastsettes av kommunen». 
Kommunen vurderer at nåværende plassering 
ikke avviker fra opprinnelig plassering i særlig 
grad. Byggene er lokalisert på noenlunde samme 
sted. Fastsatt byggegrense er også i det 
vesentligste lik den tidligere. 
 
I de nye bestemmelsene sikres det at god bokvalitet skal vektlegges med tanke på bl.a. 
estetikk/byggeskikk, lokalklimatiske forhold, solforhold, grønnstruktur med mer. Tre skal være 
hovedmaterialet for bebyggelsen. For å unngå massive uttrykk skal fasadene brytes opp ved hjelp 
av bygningsvolum, ulike materialer og farger. Fargebruken skal samtidig harmonere med 
omgivelsene. Boder skal benytte samme materiale og farge som boligene. 
 
Innenfor område B11 tillates takterrasse. Som en følge av at byggehøyden er redusert, vurderes 
det som akseptabelt å tillate dette for å utnytte områdets utsiktskvaliteter. Å etablere gode 
uteoppholdsområder på bratte områder er også utfordrende – noe som takterrasser vil kunne 
kompensere for.  
 
 
Veg  
I bestemmelsene er det satt krav om at plassering av inn- og utkjøring ikke skal være til hinder 
for trafikk. Byggegrensen er ellers satt 4 meter fra vegen – noe som bidrar til å hindre at bygg 
hemmer sikten.  
 
Planen legger opp til at byggegrensen på 15 m fra senterlinjen på fylkesvegen sør for 
planområdet opprettholdes i tråd med den eldre reguleringsplanen. Snuhammeren beholder også 
samme dimensjon som tidligere, men flyttes noen meter østover tilpasset ny bebyggelse. 
Kommunen vurderer at sistnevnte forhold ikke er av betydning hverken for snuhammerens 
funksjon eller trafikksikkerhet.  
 

Figur 3: Plankart reguleringsendring



Generelt betraktes det som positivt trafikkmessig at det i planforslaget legges opp til færre 
boenheter enn i opprinnelig reguleringsplan. Færre boenheter vil kunne generere mindre trafikk. 
Særlig med tanke på at feltet ligger innerst i en blindvei, vil færre enheter kunne gi en mer 
trafikksikker situasjon.   
 
 
Parkering 
I henhold til de nye bestemmelsene skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser per bolig. 
Parkeringen skal etableres innenfor boligformålet, og parkering tillates etablert utenfor 
byggegrenser. Eventuelle garasjer, carporter og boder under 50 m2 kan også oppføres utenfor 
byggegrenser – inntil 1m fra nabogrense.   
 
Kommuneplanens arealdel legger opp til at det skal etableres 2,5 parkeringsplasser i området for 
aktuell boligtype. Selv om parkeringskravet altså settes noe lavere enn dette, anser kommunen 
kravet som tilstrekkelig med tanke på boligenes forholdsvis sentrale beliggenhet og at det ikke er 
en vesentlig reduksjon i antall plasser. Lavere parkeringsdekning kan også ha flere positive 
effekter slik som en bedre arealutnyttelse, prioritering av utearealer og mindre trafikk. Det bygger 
også opp under statlige mål om å legge mer til rette for reiser til fots, med sykkel og 
kollektivtrafikk, fremfor privatbil. Parkeringen er gitt en ryddig og trafikksikker plassering. 
 
 
Grunnforhold 
Planområdet ligger under marin grense. Ifølge temakart fra NVE ligger planområdet delvis 
innenfor område navngitt «Mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire».  
 

Dr. Techn. Olav Olsen har 
utarbeidet et geoteknisk notat 
der de har gjort en geoteknisk 
vurdering av tiltaket. Notatet 
er datert 21.06.21. I tillegg til 
dette har Multiconsult 
tidligere gjennomført en 
geoteknisk undersøkelse i 
forbindelse med 
reguleringsplanen for 
boligfeltene i Snøfugllia. 
Denne undersøkelsen er 
datert 20.09.06.  
 
Notatet fra 2021 konkluderer 
med at den planlagte 
utbyggingen medfører 

Figur 4: «Mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire» (blått), i henhold til 
NVEs temakart. (Kilde: NVE).



anlegning av en forholdsvis høy og omfattende midlertidig og permanent bergskjæring i berg 
med uavklart kvalitet. Ingeniørgeolog må engasjeres for å utføre en nærmere vurdering av 
bergkvalitet og sikringsbehov. Mektigheten av løsmasser forventes å være liten på hele felt B11, 
men det kan forekomme oppimot ca. to meter oppfylte masser over et tynt lag stedlige masser 
over berg vest på feltet.  
 
Byggene kan fundamenteres på banketter og punktfundamenter direkte mot berg og løsmasser. 
Nødvendig undersprengning av berg og masseutskiftning av løsmasser må utføres for å oppnå 
en enhetlig fundamentering og for å unngå differansesetninger. Geotekniker må befare gropa når 
graveplanum er utgravd for å kontrollere forholdene. Ferdig utarbeidet fundamentplan med 
tilhørende lastoppgaver i brudd- og bruksgrense må oversendes geotekniker for kontroll når 
dette foreligger. Det må i den forbindelse også utføres en nærmere detaljering av kjellervegg.  
 
For å følge opp geotekniske forhold er det rekkefølgebestemmelsene i § 5.1.2 satt følgende 
bestemmelse:  
 

«Sammen med søknad om tillatelse til tiltak i skal tilstrekkelig sikkerhet mot skred som følge av terrenginngrep 
dokumenteres, og eventuell gjennomføringsplan for nødvendige geotekniske tiltak legges ved. Ferdig utarbeidet fundamentplan 
med tilhørende lastoppgaver i brudd- og bruksgrense må oversendes geotekniker for kontroll når dette foreligger. Det må i den 
forbindelse også utføres en nærmere detaljering av kjellervegg.  

Anbefalinger i geoteknisk notat/rapport vedlagt planen skal følges opp i detaljprosjektering og utførelse.» 

 
 
NVE skriver i sin høringsuttalelse at de anser forholdet til områdestabiliteten som avklart, og at 
de ikke har noen innvendinger mot planforslaget slik det forelå på høringsrunden.   
 

Det kan nevnes at det 
nordøst for planområdet 
er avmerket et 
aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred på 
NVEs aktsomhetskart. 
Det er utarbeidet en 
ROS-analyse etter 
høringsrunden i tråd med 
faglig råd fra 
Statsforvalteren. Ifølge 
ROS-analysen vurderes 
det at skredhendelse 
lenger ned i 
Hammerbekken i liten 
grad vil påvirke B11.  
 

 

Figur 5: Aktsomhetsområde for jord- og flomskred (brunt). (Kilde: NVE).



Overvann og VA 
Endringen fra opprinnelig 
leilighetsbygg til 
tomannsboliger er ikke antatt 
å medføre store endringer for 
vann, avløp og overvann. 
Med tanke på at 
reguleringsendringen legger 
opp til en lavere utnytting enn 
opprinnelig regulert, er det 
forventet at vannforsyningen 
i området vil bli mindre 
påvirket enn tidligere 
reguleringsplan legger opp til.  
 
Det er ikke utarbeidet noen 
overordnet VA-plan i 
forbindelse med 
planforslaget. Det er imidlertid allerede bygget ut VA-ledninger frem til tomta. Det er lagt opp til 
4 sett med private stikkledninger fra de kommunale ledningene i vegen. I og med at 3 
tomannsboliger nå tenkes bygget, må enten tilkoblingene til stikkledningene fordeles slik at alle 4 
settene med ledninger benyttes, eller at et av settene fjernes permanent. Det er stilt krav i 
bestemmelsene om at detaljert/teknisk VA-plan må godkjennes av kommunen før 
igangsettingstillatelse på feltet kan gis. Siden høringsrunden er det også gitt en VA-uttalelse fra 
Skaun kommune som ligger ved planen som vedlegg.    
 
Når det gjelder overvann er det i tillegg laget en overvannsvurdering siden planen var på høring. 
Avrenningsanalyse viser at størsteparten av overvannet oppstrøms for området i dag blir ledet 
ned Fv6644. Noe overvann renner også ned over planområdet. Utbyggingen vurderes til å ikke 
medføre større belastning på overvannsledning pga. grunnens allerede dårlige fordrøyningsevner.  
 
I ROS-analysen og overvannsvurderingen forslås en liten terrengjustering i friområdet for å lede 
overvann til Hammerbekken. I henhold til bestemmelsene tillates mindre terrengjusteringer i GF 
for å bedre overvannshåndtering/sikre god avrenning. Det må imidlertid dokumenteres at 
terrengjusteringene ikke medfører økt avrenning fra feltet og økt erosjon i Hammerbekken 
sammenlignet med dagens situasjon, før igangsettingstillatelse gis.   
 
Friområdet lengst mot øst ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom. Ingen deler av 
bebyggelsen ligger likevel innenfor denne sonen. ROS-analysen, som blant annet tar for seg 
flom, oppsummerer likevel med at planen generelt ikke er risikopreget. 
  

Figur 6: Aktsomhetsområde flom (grønt). (Kilde: NVE/Miljødirektoratet).



Uteoppholdsareal 
Utearealet for boligene tenkes i 
henhold til situasjonsplanen 
hovedsakelig lagt i bakkant av 
bebyggelsen mot sør. 
Solforholdene vil i 
utgangspunktet være gode på 
denne siden. Terrenget kan 
imidlertid komme til å kaste en 
del skygge. Bygging av 
takterrasser vil dermed kunne 
være et godt supplement til 
utearealet. 
 
Ellers er det avsatt et større 
areal mot øst, regulert som 
friområde. Også dette bidrar til 
å sette et grønt preg på tomten og kan gjøre det mer attraktivt å oppholde seg utendørs. Det 
samme gjelder nærheten til registrerte friluftslivsområder. Det nærmeste registrerte 
friluftsområdet går delvis inn på tomta og strekker seg nordover langs Hammerbekken. I og med 
at dette arealet ikke er klassifisert som viktig, betraktes likevel ikke hensynet til friluftslivet å bli 
tilsidesatt ved etablering av nye boliger på feltet.  
 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING 
 

Planforslaget vil ikke ha 
vesentlige endringer på 
folkehelsen sammenlignet 
med tidligere plan. Det at 
det legges opp til lavere 
utnyttelse kan gi større og 
bedre uteoppholdsarealer 
for beboerne – noe som 
kan være gunstig 
folkehelsemessig. Tiltaket 
vil pga lavere høydekrav 
også kunne gi bedre 
solforhold både for 
beboere på tomt B11 og 
naboer.  

 
 

Figur 8: Støysoner for riks- og fylkesveger (Kilde: Statens vegvesen).

Figur 7: Kartlagte friluftsområder (rosa/rødt). (Kilde: Miljødirektoratet)



Store deler av planområdet ligger i gul støysone i 
henhold til Statens vegvesens støysonekart. En 
liten del nærmest fylkesvegen ligger også i rød 
støysone. I forbindelse med søknad om tiltak til 
10 rekkehusleiligheter på samme område i 2015, 
ble det imidlertid utført en støykartlegging av 
COWI. Støyutredningen viser at det bare er bygg 
lengst mot vest som blir berørt av gul støysone. 
Den gule sonen er i tillegg kun på fasadene mot 
sør og vest. Ingen del av bebyggelsen blir berørt 
av rød støysone. Samtlige boenheter vil få tilgang 
til stille side. Støyutredningen er riktignok basert 
på et noe annet utbyggingsforslag enn det 
foreliggende. Kommunen mener likevel at 
utredningen viser at støyproblematikken på stedet 
lar seg løse. Sammen med gjeldende 
støybestemmelse i § 4.1.1 sikres et akseptabelt 
støynivå.    
 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING 
Det er ikke registrert noen fremmede eller rødlistede arter innenfor planområdet. Det er heller 
ingen utvalgte naturtyper i nærheten. Ifølge arealressurskart er deler av området kategorisert som 
lauvskog med høy skogbonitet. Noe av vegetasjonen vil trolig måtte fjernes i forbindelse med 
tiltaket. Dette kan være negativt for det biologiske mangfoldet, men da hverken dyre- eller 
plantearter er betegnet som særlig verdifulle, ansees det som forsvarlig.  
  
 
ØKONOMISK VURDERING 
- Ikke relevant 
 

Konklusjon  

Alt i alt legger reguleringsendringen til rette for at boligfeltet i Snøfugllia fullføres. 
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tomannsboliger, fremfor 
leilighetsbygg, på eiendommen. Planen avviker ikke i vesentlig grad fra tidligere plan, og 
planendringen vil samlet sett ha flere positive enn negative konsekvenser. Kommunedirektøren 
anbefaler at planen vedtas.  
 
 

Figur 9: Støytredning fra tidligere søknad om tiltak i 2016


