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SAKEN GJELDER: 
Vedtak av mindre endring av reguleringsplan - reguleringsendring Del av Snefugl gård 
(Nordlykkja 2)  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 

1. I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Skaun kommune mindre endring av 
reguleringsplan «Reguleringsplan Del av Snefugl gård» med PlanId 201301. 

2. Endringen gjelder nye planbestemmelser, som blir gjeldende fra vedtakstidspunktet. 
Plankart vedtatt 05.01.2013 gjelder som før.  

3. Før byggetillatelse for bolig på gnr/bnr 34/33 kan innvilges skal nøyaktig rørtrasé for 
turbinledning avdekkes.  

4. Byggegrense mot turbinledningen endres i planbestemmelsene fra 4 til 4,3 meter.  
5. Følgende legges inn i planbestemmelsenes generelle del: 

«Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan være et 
kulturminne (f.eks. gjenstander, bein, ansamlinger av sot/kull eller stein), må arbeidet 
stanses og melding sendes fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulml)§ 8 annet ledd. Både tiltakshaver og ev. utførende entreprenør har 
ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten overholdes.» 

6. Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 påklages innen tre uker etter 
kunngjøring av vedtak. 
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Gjeldende plan: Reguleringsendring Del av Snefugl gård, PlanID 201301  
Tiltakshaver:  Nordlykkja AS 
Hjemmelshaver: Eskild Sivertsen (gnr/bnr 34/33 og 34/35) 
   Nordlykkja Velforening (gnr/bnr 34/36 og 34/17) 
Plankonsulent:  Plan Arkitekter AS 
 

Plan Arkitekter AS søker på vegne av Nordlykkja AS om mindre endring av reguleringsplan 
«Reguleringsendring Del av Snefugl gård», PlanID 201301, vedtatt 05.01.2013. I planen er 
eiendommen gnr/bnr 34/33 (Nordlykkja 2) med tilstøtende areal 34/36 regulert til enebolig, og 
gnr/bnr 34/35 og del av 34/17 er regulert til lekeplass.  

Hensikten bak planendringen er å gi planhjemmel til tomannsbolig på gnr/bnr 34/33. Grunnen 
på den ubebygde boligtomta 34/33 og de tilstøtende parsellene 34/35 og 34/36 er ustabil. Det er 
pågående mindre utglidninger og fare for større utglidninger, som kan forplante seg til 
nabotomtene og tilstøtende veger. Det er derfor snarest behov for å få sikret tomta.  

Det har over det siste året pågått samtaler mellom grunneier, kommunen og Nordlykkja AS om 
en utbygging til boligformål som samtidig kan implementere nødvendige sikringstiltak. Det 
foreslåtte prosjektet ivaretar krav til sikring, men bryter blant annet med bestemmelser om 
bygningstypologi og etasjeantall i gjeldende reguleringsplan. Det har ikke lyktes å finne noen som 
er villige til å bygge ut og stabilisere tomta i tråd med gjeldende plan på grunn av det omfattende 
sikringsarbeidet som er nødvendig. En utbygging vil kreve store og kostnadskrevende 
støttekonstruksjoner, som ikke forsvares ved oppføring av enebolig. Det er inngått 
intensjonsavtale mellom Nordlykkja AS og grunneier om kjøp av boligeiendommen ved 
eventuell innvilget byggetillatelse for tomannsbolig. 

Det vurderes til at omsøke endringer er innenfor kravene for å bli behandlet som en mindre 
reguleringsendring etter plan- og bygningsloven § 12-14. Mindre reguleringsendringer har en noe 
forenklet prosess ved at man kan sende saken direkte på høring uten å varsle oppstart, at politisk 
utvalg eller kommunedirektøren kan fatte endelig vedtak og at planen ikke kunngjøres på 
ordinært vis. Omsøkte reguleringsendring gjelder kun enkelte planbestemmelser, ikke plankartet 
eller arealformål. Kommunens handlingsrom når det gjelder hvilke endringer som kan tas etter 
forenklet prosess er stort, og negative uttalelser fra naboer hindrer ikke en forenklet behandling. 
Offentlige myndigheter som er hørt har ingen merknader til prosess eller til foreslåtte endringer.  

 

Reguleringsplan og tidligere endringer 

Opprinnelig reguleringsplan for området er «Reguleringsplan Del av Snefugl gård», PlanID 
200703, vedtatt 30.05.2007. Planen la opp til en høy utnyttelse av planområdet. Det skulle bygges 
to terrassehus med henholdsvis 8 og 10 boenheter, samt kjedede og frittliggende eneboliger med 



til sammen 14 boenheter. Arealet sør i planområdet, som i dag er eiendommene 34/33 og 34/36, 
var i opprinnelig plan regulert til felles lekeplass.  

Planen ble endret i 2010, i «Reguleringsendring Del av Snefugl gård», PlanID 201006, vedtatt 
14.09.2010. I denne planen var utnyttelsen tatt ned, ved at 18 leiligheter i område B2 ble endret 
til 4 eneboligtomter og område B3 ble redusert fra 6 til 3 eneboliger. I tillegg ble det tatt inn et 
område B3.2, som omregulerte dagens 34/33 og 34/35 til boligeiendom for enebolig. Planen fra 
2010 er fortsatt gjeldende for størsteparten av Nordlykkja. 

Gjeldene plan for det omsøkte arealet er «Reguleringsendring Del av Snefugl gård», PlanID 
201301, vedtatt 05.01.2013. Endringen i 2013 skilte ut den sørlige delen av plankartet som en 
egen plan og endret arealformål for deler av arealet. Bestemmelsene ble med ett unntak 
videreført fra 2010. Arealformål ble endret for få en bedre plassering av bolig på 34/33. Gnr/bnr 
34/36 ble omregulert fra felles lekeplass til boligformål og 34/35 ble omregulert fra boligformål 
til felles lekeplass. Forutsetningen bak endringen at 34/36 skulle overskjøtes og sammenføyes 
med boligeiendommen 34/33, men dette er ikke blitt gjort. 34/36 eies fortsatt av Nordlykkja 
velforening, mens Eskild Sivertsen eier både 34/33 og 34/35.  

 
Gjeldende plan fra 05.01.2013, med påføyd gårds- og bruksnummer 

 



Endringsforslaget 

Både plankart fra 05.01.2013 og arealformål videreføres uten endringer. Følgende er vurdert som 
reelle endringer i planbestemmelse: 

- Bestemmelse om boligtype er endret for å tillate tomannsbolig. 
- Tillatt etasjeantall er endret fra tre etasjer til å tillate fire etasjer. Ordlyden om maksimal 

byggehøyde er ellers spisset, slik at den samsvarer med definisjon av byggehøyde i TEK.  
- Ny bestemmelse om terrengsikring og inngrep på gnr/bnr 34/33 og 34/36. 
- Det er uklart om tidligere bestemmelse om takform er bindende eller er ment som 

veiledning. Den er nå gjort entydig at alle tak tillates.  
- Ny ordlyd om bygging ut til tomtegrense mot gnr/bnr 34/36. 
- Dagens planbestemmelser om parkering er selvmotsigende når de både fastsetter 

kommunens parkeringsvedtekter som gjeldende, og krever dobbeltgarasje pluss 
gjesteparkering, og én plass pr utleieenhet. Krav om garasje, gjesteplass og parkering for 
utleieenhet er fjernet (dette er uansett behandlet i kommunens parkeringsvedtekter). 

-  
Følgende er vurdert til å kun være tilpasninger som ikke medfører endringer med rettsvirkning: 

- Forhold som ikke angår planområdet er utelatt. 
- Siste planendring sammenfattet ikke gjeldende bestemmelser, men fastsatte et nytt 

plankart; Disse sammenfattende bestemmelsene viser derfor til siste vedtatte plankart. 
- Mindre grammatiske og språklige tilpasninger som ikke medfører endring i rettsvirkning. 
- Maksimal utnyttelse var avsatt på plankart av 14.09.2010, men var ved en feil utelatt i 

plankartet av 05.01.2013. Siden det ikke har vært motstrid har dog bestemmelsen vært 
gyldig i mellomtiden. Utnyttelsen er satt inn i bestemmelsene.  

- En rekke bestemmelser er knyttet til «B1-B3». Ved vedtaket av 05.01.2013 ble gnr/bnr 
34/36 også gitt boligformål med tanke om sammenføyning med gnr/bnr 34/33. 
Ordlyden er derfor endret til «boligformål» eller tilsvarende 

- De opprinnelige bestemmelsenes «5. Bebyggelsens karakter» forstås som bestemmelser 
knyttet til bebyggelse og anlegg jf. pbl § 12-5 nr. 1. 

- Detaljerte føringer fra geoteknisk rapport er tatt inn som bestemmelse, siden det er et 
krav til ROS at tiltak om mulig sikres i plan. 

 

Turbinledning 

Det går en nedgravd turbinledning over eiendommen gnr/bnr 34/33. Den går over østsiden av 
tomta, og videre nordover ned til mølla i Buvika. På tomta består turbinledningen av et PE-rør 
antatt fra ca. 2005.  

Turbinledningen eies av Småkraft AS, som har mottatt saken på høring. Hele uttalelsen, tidligere 
e-postkorrespondanse og plankonsulents vurdering kan leses i saksdokumentene. Småkraft AS 
uttaler blant annet at det foreslåtte tiltaket ikke er teknisk gjennomførbart ettersom det ikke tas 
hensyn til turbinledningen.  

I innsendte forslag til planbestemmelser er det foreslått å sette en byggegrense til turbinledningen 
på 4 meter. Kommunedirektøren foreslår å endre denne til 4,3 meter for å imøtekomme krav fra 
Småkraft AS.  



Byggegrensen er ikke tegnet inn i plankartet siden man ikke vet nøyaktig hvor traseen går, men 
avstandskrav til der røret trolig ligger er oppfylt i tegningsgrunnlaget. Bygget er planlagt plassert 
så langt vest på eiendommen som mulig for å ikke være i konflikt med turbinledningen. Dersom 
det likevel viser seg at det ikke er nok avstand må bygningen omprosjekteres før det kan gis 
byggetillatelse.  

Det er tiltakshavers ansvar å sikre at avstandskrav til turbinledningen er ivaretatt, og at tiltaket 
ikke medfører skade på turbinledningen eller drifta av denne. Hensynet til turbinledningen skal 
være hensyntatt gjennom byggegrensen og tinglyst avtale mellom grunneier og ledningseier. 
Dersom avstanden likevel ikke er tilstrekkelig, så må det en ny avtale til. Dette blir et 
privatrettslig anliggende mellom grunneier/tiltakshaver og ledningseier. Det kan uansett ikke 
settes opp bygning som er i strid med privatrettslig avtale, men dette blir ikke en del av 
reguleringsplansaken. 

 

Høringsuttalelser 

Statsforvalteren i Trøndelag: 

Statsforvalterens landbruksavdeling er positive til at det fortettes i eksisterende boligområder, og 
at det blir mulig å bygge tomannsbolig på tomta. De har ingen ytterligere merknader.  

 

Trøndelag fylkeskommune: 

Etter fylkeskommunens vurdering er det liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner, og de har derfor ingen særskilte merknader til planendringen, 
men oppfordrer til at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser: 

«Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeidet oppdager noe som kan være et 
kulturminne (f.eks. gjenstander, bein, ansamlinger av sot/kull eller stein), må arbeidet 
stanses og melding sendes fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulml)§ 8 annet ledd. Både tiltakshaver og ev. utførende entreprenør har 
ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten overholdes.» 

 

Kommunedirektøren har lagt inn denne teksten som forslag til planbestemmelse i planvedtakets 
innstilling. 

 

Statens Vegvesen: 

Statens vegvesen forutsetter at tiltakshaver forsikrer seg om at fylkesvegen ikke blir utsatt for 
negative konsekvenser. Ellers har de ingen merknader. 

Plankonsulent besvarer dette med at stabilitet vil ivaretas og bedres sammenlignet med 
nåsituasjonen. 

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE): 



NVE uttaler at de har fått oversendt to geotekniske rapporter utarbeidet av Multiconsult. En fra 
2022 og en fra 2009. Rapporten fra 2022 viser at lokalstabiliteten er god både i anleggsfasen og 
etter bygging. Rapporten fra 2009 oppsummerer grunnforholdene basert på grunnundersøkelser, 
og der står det at det under et topplag av fastere tørrskorpeleire er middels fast til fast leire. Det 
står ikke noe om at det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale. Basert på det skal 
områdestabiliteten være ivaretatt.  

NVE har ikke fått oversendt to tidligere geotekniske prosjekteringer for annet 
utbyggingsprosjekt på tomta, og anbefaler at kommunen sjekker konklusjonene angående 
områdestabilitet/kvikkleire i disse rapportene. Utover det har de ingen merknader knyttet til 
faren for kvikkleireskred. 

Kommunedirektøren har lest disse rapportene, og bekrefter at det ikke er funnet kvikkleire. 
Rapportene konkluderer med at det er en krevende tomt, men at den er byggbar. 

 

Tone og Roar Stegavik: 

Tone og Roar Stegavik er nærmeste naboer til eiendommen. De ser at bakgrunnen for 
planendringer er et snarest behov for å sikre tomta, og er i utgangspunktet helt enig i dette. De 
har likevel problemer med å forstå hvorfor det er enklere å sikre tomta ved å bygge en 
tomannsbolig kontra enebolig som dagens reguleringsplan sier. Tomta kan også sikres uten at det 
bygges, sikring er tomteeiers ansvar. Deres standpunkt er at tomannsbolig ikke passer inn med 
øvrig bebyggelse i området. De motsetter seg reguleringsendringen og rammesøknaden, og stiller 
seg bak velforeningens innspill. 

Plankonsulenten viser til svaret skrevet til velforeningen, og uttaler at den eneste følgen 
boligtypen har for estetikken er at bygget blir symmetrisk rundt vertikal akse nord/sør. 

 

Nordlykkja Velforening: 

Nordlykkja Velforening ved styrets leder Grethe Marie Selven har sendt inn en omfattende 
uttalelse. Denne leses i sin helhet i saksdokumentene, og oppsummeres punktvis her: 

- Nåværende reguleringsplan er ny, og bør respekteres. 
- Forutsetningene for reguleringsendring gjennom forenklet prosess er ikke oppfylt. 

Forslaget vil i stor grad påvirke gjennomføring av planen for øvrig, gå utover 
hovedrammene i planen og berøre hensynet til natur og friluftsområde.  

- Nordlykkja Velforening har flere planer for bruken av sin tomt med tanke på 
bofellesskapet, miljøet og trivselen til dagens beboere i Nordlykkja.  

- Planen vanskeliggjør tilkomsten til lekeplassen. 
- De øvrige beboerne har måttet forholde seg til dagens reguleringsplan, men har likevel 

greid å sette opp fine eneboliger innenfor byggegrensa. 
- Det blir ikke mer stabilt med en tomannsbolig, snarere tvert imot. 
- Det vil skape presedens for å sette opp flere tomannsboliger i Nordlykkja, og det har ikke 

boligområdet infrastruktur til. 
- Ved å sette opp enebolig vil 4-meterskravet til nabogrensen overholdes. 
- Ved å bygge tomannsbolig ivaretas ikke det helhetlige hensynet til områdets karakter og 

strøket for øvrig. 



- Grunnflaten kan ved en enebolig være mindre, eller den samme. Kan heller ikke se noe 
grunnlag for at det skal være mer krevende å prosjektere en enebolig enn en 
tomannsbolig. 

- Skaun kommune har tidligere selv foreslått at det kan bygges enebolig gjerne med 
utleiedel på tomten. 

- Tomannsbolig krever større grad av infrastruktur enn en enebolig. Nordlykkja har ikke 
infrastruktur i form av veg, parkering, gjesteparkeringer og bæreevne til å bygge 
flermannsboliger. Kan heller ikke se at terrengform, tomtestørrelse og grunnforhold gjør 
en tomannsbolig mer egnet enn enebolig.  

- Søker har kun økonomiske motiv for å kreve reguleringsendring. 
- Eier av tomten har allerede begått alvorlige inngrep på naboens eiendom, og de mener 

det er urimelig å be velforeningen lide på nytt. 
 

Hele plankonsulentens svar til uttalelsen leses i saksdokumentene. De kommenterer også 
følgende: 

«Generelt vil vi si at merknaden er noe uklar på akkurat hvilke konsekvenser av 
tomannsbolig det protesteres på. De konkrete konsekvensene av at ny typologi tillates er 
at det kommer to i stedet for én boenhet på tomta, men se vurderingen i 
endringsbeskrivelsen som bl.a. tar høyde for at egen utleieenhet allerede er tillatt i plan. 
To boenheter medfører noe mer trafikk, dette er vurdert som eget tema. Velforeningen 
synes å mene at valget av boligtype påvirker både plassering på tomta og estetikk, men 
dette er ikke tilfellet (utover at bygget er symmetrisk rundt vertikal akse nord/sør). Det 
kan bygges et helt identisk hus i tråd med bestemmelsen som kun tillater enebolig. 

Det anføres at sikring av tomta «plutselig» brukes som et argument. Det stemmer ikke, 
det var tema i varslet som ble sendt i mai 2022, bl.a. i tilsvar til Velforeningen: Forholdet 
mellom terrengform, tomtestørrelse og grunnforhold er at tomta er svært ustabil og bratt, og et større bygg 
er mer stabiliserende samt at bruken av tre etasjer gjør at bygget kan ta opp hele høydeforskjellen på 
tomta uten bruk av fyllinger og støttemurer i nederkant. 

Vi kan ikke se at prosjektets forhistorie er direkte relevant, men det må nevnes at 
grunneier ikke er tiltakshaver for prosjektet. Det foreligger en avtale mellom grunneier, 
Nordlykkja AS og kommunen, med mål om raskest mulig sikre tomta gjennom 
utbygging. Dette er privatrettslige forhold som ikke endrer på krav og føringer for saken 
jf. fvl. og pbl. Hendelsene i 2012 er ikke direkte relevante for saken men påvirker 
naturligvis hvordan prosjektet oppfattes. Likedan har vi ingen kommentarer til 
kommunens rolle eller den tidligere dispensasjonssaken, eller dispensasjonssak på annen 
tomt i Nordlykkja.» 

Kommunedirektøren vil først bemerke at kommunen ikke er en avtalepart her, men har vært 
med i dialog for å se på muligheter for å få sikret tomta når pålegg om sikring ikke har ført frem. 
Forholdene på tomta er svært krevende, noe som fører til at det ikke er økonomisk lønnsomt for 
utbygger å sette opp enebolig. Slik situasjonen er nå, er det ingen som er villig til å bygge på 
tomta i tråd med plan, og grunneier har ikke mulighet til å få sikret tomten på annen måte. Man 
står fritt til å søke om endring av reguleringsplan når planen ikke lar seg gjennomføre som 
planlagt. Dette er ikke en dispensasjonssak. 



Videre gjelder planendringen kun en mindre del av hele feltet. Planendringen gir ikke hjemmel 
for å oppføre tomannsbolig på tomtene lenger inn i feltet som enda ikke er bebygd. Dette krever 
i så fall en ny vurdering, der blant annet krav til infrastruktur må vurderes konkret for den 
planlagte utbyggingen. Denne tomtas restriksjoner og utrygghet setter den dessuten i en 
særstilling, som ikke automatisk kan overføres til andre eiendommer. Presedensvirkningen blir 
derfor minimal.  

Det fremgår av velforeningens uttalelse at de har en generell negativ holdning til tomannsbolig, 
og mener at strøkets karakter vil bli vesentlig endret i negativ retning dersom man godtar 
planendringen. Dette på tross av at en lignende bygning med samme antall boenheter kunne ha 
blitt oppført i tråd med plan, bare betegnelsen hadde vært annerledes. Kommunedirektøren er 
ikke enig i at strøket eller miljøet vil bli endret i vesentlig grad, og er heller ikke enig i påstanden 
om at eksisterende boliger vil forringes i verdi om man tillater tomannsbolig i området.  

Velforeningen påstår også at en enebolig vil være like stabiliserende som en tomannsbolig. For at 
dette skal være sant må boligen ha like store støttekonstruksjoner som omsøkte tomannsbolig. 
De har ikke belegg for at en mindre enebolig som opprettholder både avstandskrav til 
turbinledning og nabogrense vil stabilisere grunnen like bra som omsøkte tomannsbolig. 
Tomannsboligen er prosjektert i samråd med geotekniker, for å stabilisere den bratte skråningen 
på best mulig måte, samtidig som den opprettholder avstandskrav til turbinledning. 

 

Vurdering av endringene 

Boligtype: 

Gjeldende reguleringsplan tillater frittliggende enebolig. Bestemmelsene legger også opp til at 
eneboligene kan ha utleieenhet, og dermed ha to boenheter. Tomannsbolig der boenhetene er 
tilnærmet likestilt i areal er ikke tillatt etter dagens plan. Etter kommunedirektørens vurdering er 
dette en mindre endring ettersom antall tillate boenheter ikke endres. Samme antall husstander 
kan bo i bygningen, men man fjerner uklarhet og krav om at den ene enheten skal være 
underordnet.  

Eiendommen gnr/bnr 34/33 er svært bratt, og det er vanskelig å få plassert en bolig uten 
kostnadskrevende tiltak. Dette har ført til at selv om det nå er 10 år siden reguleringsendringen 
ble vedtatt, er det fortsatt ikke blitt bygd bolig på tomta. Etter kommunedirektørens vurdering er 
det positivt at det nå er konkrete planer om bygging, og det omsøkte prosjektet fremstår som 
godt tilpasset tomta, uten at dette går på vesentlig bekostning av strøkets karakter. Selv om det 
ikke er flere tomannsboliger i Nordlykkja, så er to andre hus godkjent med to boenheter og ett 
hus har tre boenheter der omtrent halve boligen er utleiedel.  

Alle boligene er relativt store, og flere har flatt eller tilnærmet flatt tak. Omsøkt tomannsbolig er 
også innenfor utnyttelsesgrad på 35% BYA fra tidligere vedtatt plan. 



 

Den nærmeste bebyggelsen, med 34/33 til venstre i bildet.  

På grunn av at det allerede tillates to boenheter der den ene leies ut, vil ikke trafikksituasjonen bli 
nevneverdig endret av reguleringsendringen. Dette blir også den første boligen i vegen, og det vil 
derfor uansett ikke bli økt trafikk forbi naboene. Kommunens parkeringsvedtekter vil fortsatt 
være gjeldende, og det er vist i innsendte tegningsgrunnlag at det er tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser på egen grunn. Infrastrukturen i området er dessuten dimensjonert for en mye 
større utbygging etter opprinnelig reguleringsplan for feltet. 

 

Terrengsikring: 

Eiendommen gnr/bnr 34/33 er en krevende tomt. Den ligger i en bratt skråning, og har også 
restriksjoner med eksiterende VA-ledninger og turbinledning tilhørende Småkraft AS. 

I forbindelse med en tidligere byggesøknad på tomta ble det påstartet gravearbeid som i ettertid 
har ført til utglidninger/overflateskred. NGI ble kalt ut til befaring på eiendommen etter en 
utglidning i byggegropen 08.12.2016. I befaringsnotat med videre anbefalte tiltak (dokumentnr. 
20160882-01-TN) datert 08.02.2017 skriver de på s. 4-5: 

«Skråningen slik den står i dag er ikke stabil, og må stabiliseres for å hindre at større deler 
av Nordlykkja raser ut. Dersom det er planer om å bygge bolig i bunnen av skråningen 
bør sikringen ses i sammenheng med dette prosjektet, slik at det samtidig sikres gode 
fundamenteringsforhold der huset skal stå. Vurderingen må i så fall gjøres av den 
rådgiver som prosjekterer boligen.» 

 

I prosjekteringen som ligger til grunn for reguleringsendringen er nødvendig sikringsarbeid 
implementert. Det er også lagt inn en reguleringsbestemmelse om at det tillates terrenginngrep i 
nødvendig utstrekning på gnr/bnr 34/33 og 34/36 for å sikre stabil grunn for bygget, også etter 
byggefasen. Selv om bestemmelsen inkluderer 34/36 kreves det i tillegg tillatelse fra 
Velforeningen før man eventuelt kan gjøre tiltak på deres grunn.  

Multiconsults rapport 10247694-RIG-NOT-001 «Nordlykkja 2», datert 15.11.2022 gis juridisk 
virkning gjennom planbestemmelsene, ved at den forutsettes fulgt under og etter byggefasen. 
Det kan ikke foretas ytterligere utgraving på tomta. Det må fylles tilbake i utgravde/utraste 
masser og etableres en stabil skråning. Fylling skal uføres med sprengmasser (0/300 mm) og 
fyllingshelning skal ikke være brattere enn 1:1,5 i byggefase og 1:2 i ferdig fase. Deler av 
nåværende skråning må også slakes ut der den er brattere enn 1:2 eller der det er ustabil overflate.  



Multiconsult har vurdert de forelagte planene som gjennomførbare og med tilfredsstillende 
stabilitet. Deler av planlagt bolig er nedsunket i fyllingen, noe som reduserer fyllingsbehovet i 
forhold til tidligere prosjekterte bolig. Dette fører til at behovet for oppstøtting av fylling med 
støttemurer utgår. Det må utarbeides revisjon/ny geoteknisk prosjekteringsrapport for det 
konkrete tiltaket før igangsettingstillatelse. 

Multiconsult har tidligere utført geoteknisk prosjektering for annet utbyggingsprosjekt på tomta, 
«Innledende geoteknisk vurdering» fra 2019 og «Geoteknisk prosjektering» fra 2020. Begge disse 
rapportene konkluderer med at det er en krevende tomt, men at det er mulig å bygge på tomta. 
Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen består av et topplag med tørrskorpeleire over 
hovedsakelig leire. Leira inneholder enkelte sand- og gruskort, samt silt lenger i dybden. 
Sonderingsmotstanden er økende med dybde. Leira varierer fra lite til middels sensitiv, og 
vanninnholdet minker med dybden. Det er ikke funnet kvikkleire.   

 

Etasjeantall: 

Gjeldende reguleringsplan begrenser bebyggelsen til 3 etasjer, og dette er i foreslåtte planendring 
endret til 4. På grunn av ustabil grunn kan det ikke graves inn i skråningen, og det kreves derfor 
utfylling og oppstøtting. Omsøkte bygg er utformet slik at det selv tar opp mye av 
høydeforskjellen mellom nord og sør. Bygget støtter opp skråningen seksjonsvis, og fungerer 
selv som en støttemur.  

Bygningen er innenfor maksimale høydebestemmelser fra vedtatt plan. Bygget kan likevel 
fremstå som noe massivt fra nord. Et lavere bygg ville imidlertid ha påkrevd omfattende 
støttemurer. Etter kommunedirektørens vurdering gir fasadens mer varierte overflate en bedre 
visuell effekt enn en vanlig støttemur. Glassflatene reflekterer lys og tilpasser seg omgivelsene på 
god måte.  

Mot bebyggelsen i sør har omsøkt bolig kun 1 etasje og trappehus, og vil ikke framstå som 
høyere enn annen bebyggelse. Underste etasje går kun under deler av bygget. Det er også foretatt 
en analyse av sol/skyggeforhold som viser at naboene ikke påvirkes på nøkkeltidspunkter. 

Siden terrenget på tomta er bratt, er det vanskelig å få tilstrekkelig med gode uteoppholdsarealer. 
Dette løses ved å få deler av uteoppholdsarealet på takterrasse. Trappehuset gir tilkomst til 
takterrassen, i tillegg til å også inneholde noe oppholdsareal inne i selve takhuset.  



 

 

Byggegrense: 

Gjeldende reguleringsplan har kun fastsatt byggegrense mot den private vegen Nordlykkja. Det 
er ikke noen særskilt byggegrense mot Ilhaugvegen, fylkesvegen eller annen eiendomsgrense. 
Byggegrensene følger derfor de generelle kravene fra vegloven og plan- og bygningsloven.  

I omsøkte reguleringsendring er det det lagt inn en bestemmelse om at bebyggelse på gnr/bnr 
34/33 kan legges til tomtegrense mot gnr/bnr 34/36. Dette er en smal eiendom på 120 m² som 
ble fradelt i 2013 med hensikt å skulle sammenslås med 34/33. Den er derfor regulert til 
boligformål, men er for smal til å kunne bebygges selvstendig. Etter kommunedirektørens 
vurdering bør eiendommene slås sammen slik fradelingstillatelsen forutsetter, og det vil da være 
uproblematisk å bygge ut til det som i dag er eiendomsgrensa.  

Det ble ved reguleringsendringen i 2013 sikret et 3 meter bredt gangareal mellom boligtomtene, 
men av flyfoto ser det ut til at dette er blitt blokkert av en mur fra naboeiendommen i øst. Muren 
er ikke godkjent, og deler av den bør fjernes. Det vil også fortsatt være mulig å gå ned til 
lekeplassen over 34/36 selv om det bygges inntil grensen, i tillegg til at man lett kan benytte 
avlingsvei som også fungerer som tilkomst til lekearealet i fra øst. 



 

Flyfoto fra 2021, med eiendomsgrenser i rødt 

 

Ytterligere endringer i planbestemmelsene vurderes ikke å gi konsekvenser av betydning.  

 

FOLKEHELSEVURDERING: 

Omsøkte endringer vil ikke hindre allmennhetens tilgang til nærliggende lekeområde eller sette 
skranker for bruken av dette. Det er en fordel for sikkerheten og tryggheten for alle innbyggerne 
i området at den bratte skråningen sikres gjennom at eiendommen blir bebygd. Det er av liten 
betydning for folkehelsa om dette er en ene- eller tomannsbolig.   

 

MILJØMESSIG VURDERING: 

I et miljøperspektiv er det positivt med en høy utnyttelse av eksisterende boligområder i 
sentrumsnære strøk. 

Hensyn til kulturminner, naturmangfold, landbruk, forurensning og lignende blir ikke berørt av 
reguleringsendringen.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 



Ikke relevant. 

 

Konklusjon 

Etter en helhetlig vurdering vil kommunedirektøren anbefale at PMU vedtar mindre 
reguleringsendring med vilkår for å sikre turbinledning og hensyn til kulturminner. Ved å tillate 
omsøkt endring i planbestemmelsene får man sikret en ustabil skråning mot videre ras, samtidig 
som man får utnyttet en krevende boligeiendom på en god måte. 

 

PMU kan også velge å avslå planendringen. Eiendommen vil da ikke bli bebygd av Nordlykkja 
AS, og grunneier vil bli gitt nytt pålegg om sikring. Selv om det tidligere er blitt utstedt pålegg om 
sikring av tomta, har ikke bygningsmyndigheten lyktes med å få grunneier til å gjennomføre 
nødvendig sikringstiltak. I ytterste konsekvens kan kommunen selv bli nødt til å ta kostnadene 
med å få sikret tomta. 

 
 
 


