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Mindre reguleringsendring Nordlykkja – oversending av merknader 
og tilsvar 
 
Vi viser til planforslaget sendt på høring 19.12.2022, med frist 16.1.2023. Fristen ble etter ønske 
fra Nordlykkja velforening og NVE utsatt til 30.1.2023.  
 
Planforslaget er ikke revidert utfra merknadene. Vi søker ikke om behandling av rammesøknad 
parallelt med reguleringsendringen, slik det er beskrevet i materialet. Dette gir kommunen 
mulighet til å stille vilkår til byggesaken i planvedtaket. Materialet sendt på høring tjener allikevel 
som varsling av byggesaken, slik at vi kan sende inn søknad om ramme uten nytt nabovarsel.  
 
Når det gjelder forholdet til turbinledningen kan vi ikke se at endring av plan endrer på 
risikosituasjonen, da tomta allerede er regulert til utbygging og byggeavstanden er fastsatt i plan 
og privat avtale. Vi er ikke i havn med å avklare temaet med røreier. Siden tomta er såpass 
vanskelig å bygge ut ber vi om at dette tas som et tema som sikres i byggesaken. Planendringen 
sikrer ikke noen spesifikk plassering opp mot turbinrøret, men viderefører avstandskrav fra 
tidligere vedtak. Planendringen medfører ikke endring av byggeavstand eller avstandskrav mot 
turbinrør som er fastsatt i gjeldende plan.  
 
Generelt viser vi til Multiconsults notat «Vurdering av konsekvenser for tomt 34/33» 418220-
RIMask-NOTAT-001 og geoteknisk notat av 15.11.2022. Tidligere notat viste til støttemurer, men 
slik det er nevnt i det siste notatet trengs ikke disse i det reviderte prosjektet.  
 
TFK ber om at aktsomhetsplikten etter kml § 8 sikres, dette må gjerne bli med som del av 
vedtaket. Vi kan imidlertid ikke se at det har noen fordel av å settes inn i bestemmelsene, da det 
uansett er et gjeldende krav.  
 
Småkraft, brev av 16.1.2023 
Anfører at tiltaket ikke er teknisk gjennomførbart og at tinglyst grense på 4,3 meter fra senter 
turbinledning ser ikke ut til å være hensyntatt, hverken i eksisterende reguleringsplan, 
planendring eller i forslag til tiltak. Ber om at endring ikke vedtas. 
 
Arealgrense for inngrep på plankartet mangler. Anfører at det etter deres vurdering ikke er mulig 
å bebygge tomta når man tar hensyn til eksisterende turbinledning. Med det foreslåtte tiltaket vil 
det ikke være mulig å vedlikeholde eller skifte ut turbinledning senere, uten å rive huset og fjerne 
adkomst og oppstillingsplasser foran husene.  
 
Svar: Vi har hatt kontakt med Småkraft underveis, senest i august 2022 med tilnærmet samme 
bygg. De viste da til avtaler fra 1878 og 1928 og konkluderte med at bygget ivaretok 
turbinledningen så lenge den holdt på regulert byggegrense: Småkraft AS ønsker ikke ved en 
byggesøknad at det gis dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan. Begrunnelsen for dette er 
at ved skade eller ved eventuell utskifting av rør kreves tilgang med tungt anleggsutstyr i traseen 
og vil kreve dyp utgraving ned til cirka 0,3 meter under bunn rørledning.  Det er sannsynlig at 
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ledningen ligger på opptil 4-5 meters dybde. Ved planlegging av bygging er det viktig at det ikke 
planlegges tiltak i denne sonen.  
 
Vi har etter dialog med småkraft ikke funnet annen avtale enn kort tekst i skjøte: 
 
Kiøper gir følgende rettigheter på gr. 34 bnr. 33: Skaun kommune har rett til å ha liggende, drifte 
og vedlikeholde ledning i boligfeltet, Norsk Grønnkraft AS har rett til å ha liggende turbinrør og 
rett til adkomst for vedlikehold av turbinrør(…) 
 
Grunnboken viser også kun til «bestemmelse iflg. skjøte», «bestemmelse om turbinrør og 
adkomst».  
 

 
 
Vi har lagt til grunn at dette er det som finnes av private avtaler som sikrer turbinledningen på 
tomta, og at den nyere ordlyden dekker innholdet i de andre avtalene. 
 
I tillegg er hensyn til turbinledningen sikret i siste planvedtak for tomta, vedtatt 5.1.2013, ved at 
selve vedtaket har ordlyden «Det må innarbeides 4 meters byggegrense mot turbinledning». 
Plankartet fra samme behandling tegner inn fem ulike typer rør/kabel, men ikke turbinledningen. 
Vi antar det er fordi nøyaktig plassering ikke var kjent. 
 
Turbinledningen var også tema i reguleringsendring av 14.9.2010, det hitsettes fra vedtaket:  
Søknaden er forelagt Norsk grønnkraft som anleggseier av turbinledning. De har ingen 
kommentarer til selve husbygging og avstander, men bemerker at gravearbeider ved ledning 
begrenses for de er usikker på ledningens dybde. Skaun kommunen foreslår at ansvarlig søker for 
den fremtidige tomten går i dialog med ledningseier. 
 
Det er ikke tegnet inn ledningstrase i våre illustrasjoner, da nøyaktig posisjon ikke er kjent, men vi 
har lagt til grunn at avstanden på 4,3 meter overholdes. Dette er et stående krav uavhengig av et 
evt. nytt planvedtak, da det er sikret både privatrettslig og i plan. 
 
Anfører at ROS er mangelfull, bør bl.a. behandle rørbrudd og omtale røret som turbinledning, 
ikke kraftledning.  
 
Svar: I ettertid ser vi at vi burde skrevet Turbinledning. Samtidig vil ikke reguleringsendringen gi 
endret risiko for turbinledningen, siden vi viderefører avstandskravet fra tidligere planvedtak. 
 
Anfører at bygget ser ut til å måtte undergraves om reparasjon eller utskifting skal foretas. Ber 
om at kraftverksrør tegnes inn på alle plan- og snitt-tegninger, både hus- og 
arronderingstegninger og at avstandskrav tegnes inn.  
 
Svar: Rørets plassering er ikke nøyaktig kjent; vi har tegninger som viser antatt plassering som er 
den beste tilgjengelige informasjonen fra kommune og røreier, og bygget ligger 4,3 meter fra 
dette. Sist dette ble forelagt Småkraft ble det vurdert at byggesaken kunne gå videre. 
Avstandskravet står uavhengig av illustrasjonene i saken. 
 
«Når kraftverksrør er inntegnet må avstand fra hus til PE-rør og terrenghøyder bli bestemt. Her 
må det også tas hensyn til gravearbeid når rørgate skal skiftes ut. Eventuelt må kraftverksrør 
graves fram og måles inn». 
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Svar: Avstanden er fastsatt både i planvedtak og i tinglyst avtale (skjøte). Det er satt som premiss 
for byggesaken at det *ikke* graves ned i bakken, hvilket er grunnen til at tidligere nabovarslet 
hus med kjeller nå omsøkes uten kjeller. Vi stiller oss tvilende til at røret kan graves ut, uavhengig 
av bebyggelse på tomta 
 
«Det må være stor horisontal avstand mellom bebyggelse til kant av nedgravd PE-rør som opptar 
store krefter i hellende terreng (Avstand >>4m). Vedlikehold av PE-rør og rørkobling må 
forventes. Dype grøfter gir store sideskråninger og det må frigraves på siden av PE-rør. I tillegg 
kan ikke nye bygg undergraves pga. fare for setninger. Nedgravd betongkloss for PE-rør kan ikke 
frigraves når PE-rør er vannfylt. 
 
Svar: Småkraft ber her om avstand klart utover det som er sikret i tinglyst avtale og planvedtak. 
Dette er privatrettslige forhold som ikke er avklart med grunneier, som har kjøpt tomta utfra 
gjeldende avtaler.  
 
Eventuelt omlegging av PE-rør ved vegkryss vil bli svært kostbart. Teknisk krevende pga. dype 
grøfter, mange nye vinkelledninger og nye betongklosser. Alle teksniske planer må utføres av 
NVE-godkjent fagansvarlige, og alle beregninger, tegninger og kontrollpaneler må godkjennes av 
NVE. Geoteknisk stabilitet av store forankringsklosser, som opptar store krefter i meget ustabile 
masser i hellende terreng, vil bli utfordrende (…) Dersom det skal graves eller overfylles langs PE-
rør må dette godkjennes av kraftverkseier» 
 
Svar: Vi forstår at plasseringen av turbinledningen på ei bratt og ustabil tomt er utfordrende. Vårt 
utgangspunkt har vært å bebygge tomta utfra gjeldende avtaler og tidligere planvedtak på en 
måte som ivaretar sikkerheten for området.  
 
Statens vegvesen, brev av 2.1.2023 
Forutsetter at fylkesvegen ikke blir utsatt for negative konsekvenser, og viser ellers til TFK.  
 
Svar: stabilitet vil ivaretas og bedres sammenlignet med nåsituasjonen. 
 
NVE, brev av 24.1.2023 
Legger til grunn konklusjonen i oversendt geoteknisk vurdering av lokal stabilitet. Anbefaler at 
kommunen sjekker konklusjonene angående områdestabilitet/kvikkleire i rapporter fra tidligere 
prosjekt på tomta. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag, brev av 11.1.2023 
Positive til at det fortettes i eksisterende boligområder, og at det blir mulig å bygge tomannsbolig 
på tomta. Anbefaler kommunen å rådføre seg med NVE. Ellers ingen merknader. 
 
Trøndelag Fylkeskommune, brev av 5.1.2023 
Liten risiko for konflikt med automatisk fredede kulturminner, men ber om at ordlyd som sikrer 
aktsomhetsplikten etter kml. § 8 tas inn. Ingen ytterligere merknader. 
 
Svar: Aktsomhetsplikten kan gjerne tas med som del av planvedtaket.  
 
Tone og Roar Stegavik, Nordlykkja 4, epost av 15.1.2023 
Ser at bakgrunnen for plan endringen er at det snarest er behov for å sikre tomta, men mener 
dette heller burde vært gjort med en enebolig slik planen tillater, evt. at tomta sikres uten 
husbygging. Anfører at sikring av tomta er tomteeiers ansvar, og at en tomannsbolig ikke vil 
passe inn med øvrig bebyggelse i området. Motsetter seg reguleringsendringen og 
rammesøknaden, og stiller seg bak uttalelse fra Velforeningen.  
 
Svar: Se svar til Velforeningen. Den eneste følgen boligtypen har for estetikken er at bygget blir 
symmetrisk rundt vertikal akse nord/sør. 
 
Nordlykkja Velforening, epost av 15.1.2023 og brev av 1.2.2023 
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Vi viser til merknaden i sin helhet, men har sitert og svart ut det vi oppfatter som 
hovedpoengene. 
 
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 tilfelle (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 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 å 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 kommentar til kommunens rolle eller den tidligere dispensasjonssaken, eller 
dispensasjonssak på en annen tomt i Nordlykkja. 
 
Forhold til reguleringsplan: 
Innledningsvis ønsker vi å sette søkelys på at nåværende reguleringsplan ikke er av gammel dato, 
det dreier seg om en ny reguleringsplan og som etter vår mening bør respekteres. Vi legger til 
grunn at terskelen for å endre en ny reguleringsplan bør være høy. Dersom det skulle være slik at 
det var en enkel prosess å endre på reguleringsplaner av nyere dato så bety det at planens 
innhold ikke blir respektert og da er også hensikten med det omfattende planarbeidet satt til side. 
 
Svar: Rammene for forenklet behandling er satt i pbl, og utdypet i rundskrivet 17/3119. Siden 
regulering er såpass omfattende prosesser vil planvedtak naturlig være «konserverende», men vi 
kan ikke se at dette er en eksplisitt hensikt med planen. Planen må sies å ha fungert svært godt 
som grunnlag for utbygging av området, og vi endrer ikke planen utover en tomt. 
 
Betingelser for forenklet prosess: 
Deguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av 
detaljregulering. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- 
og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som: 

 i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
 ikke går utover hovedrammene i planen, 
 og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
Det skal imidlertid i den konkrete vurderingen, tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 
interesser som blir berørt. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre 
saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, skal det slik vi har 
tolket loven, heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. En endring som 
berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen inneholder, vil også 
kunne falle utenfor. 
 
Svar: Velforeningen kjenner tydeligvis til rundskriv 17/3119 av 30.juni 2017 om de siste 
endringene i pbl. Under avsnittet om endring av plan framgår det at kommunens handlingsrom 
er stort; det nevnes eksempler på tiltak som vil gå utover rammene for forenklet behandling, 
men vi kan ikke se at vårt prosjekt har tilsvarende konsekvenser. Det står også helt eksplisitt at 
negative nabomerknader ikke lenger utelukker en forenklet behandling, i motsetning til tidligere 
utgaver av pbl.  
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Det en gjort en konkret vurdering av tiltaket, herunder strøkskarakter, sol/skyggevirkning, 
estetikk, stabilitet, trafikk, mm. Det framgår også tydelig at naboene og Velforeningen blir berørt. 
Konsekvensene av tiltaket er enkelt å avgrense til tomta og naboer/gjenboere. Sammenhengen 
med andre tiltak etter planen følger av vurderingen av konsekvenser – vi kan ikke se at andre 
tiltak påvirkes.  
 
Første forutsetning: Nordlykkja velforeningen mener at forslaget til planendring i stor grad vil 
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Det var fra dag én lagt til grunn at årsaken til at det 
kun skulle tillates eneboliger i Nordlykkja, som er en kort vegstrekning med bare noen få 
boenheter, var på bakgrunn av strøkets karakter, miljøet og omgivelsene for øvrig. Naboenes 
interesser og områdets helhetlige hensyn skal ivaretas, og planendringen vil bla. kunne medføre 
at de andre boligene blir mindre verdt på bakgrunn av at strøkets karakter og miljø vil endres 
negativt. 
 
Svar: Dette faller under vurderingen av konsekvens for bygging av tomannsbolig i 
endringsbeskrivelsen. Planen er i det store og hele gjennomført, og vårt prosjekt er ikke til hinder 
for utbygging av de siste tomtene. At prosjektet påvirker strøkskarakter er ikke til hinder for 
gjennomføring av planen. Se for øvrig vurdering i planbeskrivelsen: at det bygges tomannsbolig 
har ingen direkte estetisk virkning foruten symmetrien i bygget. 
 
Andre forutsetning: Nordlykkja velforening mener at forslaget til planendring i stor grad vil gå 
utover hovedrammen i dagens plan. Området er dimensjonert for eneboliger, og infrastrukturen 
er lagt opp for det samme, både med hensyn til veg, vann, kloakk, parkeringsplasser og 
gjesteparkeringsplasser. Den nye planendringen vi gå på bekostning av dette. I tillegg vil planen 
endre dagens 4 meters regel, noe velforeningen motsetter seg og redegjør ytterligere for 
nedenfor.  
 
Svar: Hovedrammene i gjeldende plan må sies å være utbygging av området med småhus. Skillet 
enebolig/tomannsbolig har svært få og ryddige konsekvenser, spesifikt estetikk (i noen tilfeller) 
og trafikk/befolkningstetthet. Vi kan ikke se at infrastrukturen påvirkes av at det tillates én ekstra 
bolig, spesielt ikke all den tid reguleringen spesifikt tillater utleieenhet i tillegg. All parkering vil 
skje på tomta, og vegen har god kapasitet. 
 
Tredje forutsetning: Nordlykja velforening mener at forslaget til planendring absolutt vil berøre 
hensynet til natur og friluftsområde. Planen vil vanskeliggjøre og hindre adkomsten til 
velforeningens tomt, med lekeplassen og friområdet. 
 
Svar: Tiltaket vil ikke hindre adkomst til noen av Velforeningens tomter i bruksfasen. Det er 
redegjort for inngrep utover gnr/bnr. 34/33 i planbeskrivelsen, og i byggefasen må hindringer 
forventes. Det er vanskelig å unngå da også Velforeningens tomt er så bratt at det i seg selv 
medfører ustabilitet. Det er jf gjeldende regulering tenkt adkomst til lekearealet via gnr/bnr. 
34/17, ikke 34/36 – sistnevnte var tenkt sammenføyd med 34/33. Om området omsider kan 
sikres vil det være et gode også for lekearealet.  
 
Byggegrense:  
Nordlykkja velforening har flere planer for bruken av sin tomt med tanke på bofellesskapet, 
miljøet og trivselen til dagens beboere i Nordlykkja. Den foreslåtte planendringen vil bla. medføre 
at lekeplassen ikke vil bli brukt som forutsatt da planen vil vanskeliggjøre tilkomsten til denne. I 
planen om reguleringsendring kan vi ikke se at det kommer frem noen fordeler som klart 
overstiger velforeningens ulemper ved en interesseavveining, og som ligger innenfor rammene av 
loven. 
 
Svar: Det er uklart hvilken av Velforeningens to tomter som menes. Foruten byggefasen er det 
ikke planlagt inngrep på noe areal som tilhører Velforeningen, med mulig unntak av utslakning av 
helning slik at området ikke blir brattere enn 1:2. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre 
stabiliteten. Adkomst til lekeplassen finnes i dag fra fylkesvegen, og er sikret i regulering rett vest 
for gnr/bnr. 34/36 samt fra nord. 
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Prosjektet er ikke til hinder for at også gnr/bnr. 34/36 brukes til adkomst. Vi har lagt til grunn at 
gnr/bnr. 34/36 ikke er egnet til utbygging, men godt egnet for adkomst til lekeplassen, og dette 
vil ikke påvirkes av å ha et bygg i nærheten.  
 
Den eneste grunnen til at tiltaket skulle hindre adkomst må være om det nå gås over gnr/bnr. 
34/33. Tomta er privat og er ikke trygg å bevege seg på. Den vil uansett bli utilgjengelig når den 
bygges ut, i tråd med gjeldende plan eller planendring.  
 
Fordeler og ulemper er ikke vurdert, dette er ikke en dispensasjon, men konsekvensene mener vi 
er grundig belyst.  
 

Argumenter mot tomannsbolig: 
1. De øvrige beboerne i Nordlykkja har måttet forholdt seg til dagens reguleringsplan, men 

har likevel greid å sette opp fine eneboliger, noen med utleiedel, og uten å bygge arealer 
utover det som er vedtatt.  

2. Velforeningen legger til grunn at det ikke blir mere stabilt med en tomannsbolig enn å 
sette opp en enebolig på tomten, snarere tvert imot. Tomannsboliger innebærer større 
inngrep, større mål- trykk, større utgravinger i et rasfarlig område, og dermed fare for 
større ras og mindre stabilitet. 

3. Det vil kunne skape presedens for å sette opp flere flermannsboliger i Nordlykja, og det 
har ikke boligområdet infrastruktur til. 

4. Derimot, ved å sette opp en enebolig, gjerne med utleiedel, så vil det medføre til  
Overholdelse av 4 meters grensen til naboeiendommer. 

5. Ved å bygge tomannsbolig ivaretas ikke det helhetlige hensynet til områdets karakter og 
strøket for øvrig.  

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

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

 
1. Det er klart mulig å bygge i tråd med gjeldende plan, sitat fra s. 12 i 

endringsbreskrivelsen: Endringsforslaget legger til grunn at det er mulig å bygge ut 
planområdet utfra gjeldende planer, og at en slik utbygging er «forventet utvikling», det 
vil si 0- alternativet, når konsekvensene av planendringen skal vurderes. Alle grunneierne 
i Nordlykkja har de samme rettighetene etter pbl.  

2. En tomannsbolig er ikke nødvendigvis større enn en enebolig. Planendringen som tillater 
tomannsbolig tillater ikke samtidig en større bolig enn planen åpner for. Boligen som er 
omsøkt er mulig å bygge uten graving ned i skråningen, og det er et premiss for 
prosjektet. Koblingen mellom boligtype og stabilitet går kun på at det finnes en utbygger 
som er villig til å bygge ut om det tillates to enheter, og at det er tjenelig med et bygg 
som tar opp hele høydeforskjellen og har uteopphold på taket, samt har en relativt bred 
fasade. Dette tilsier et volum som ikke er salgbart som enebolig. Det er også andre 
fordeler med to enheter på tomta.  

3. Nordlykkja 2 er en relativt unik tomt, med sin kombinasjon av uvanlige grunnforhold, 
planstatus og terrengform. Forbud mot usaklig forskjellsbehandling er reelt, men 
kommer sjelden til anvendelse. Presedens her vil i så fall være at avvik fra plan må 
behandles som reguleringsendring, og infrastruktur vil da være et tema som må 
ivaretas. Det må antas at kommunen sikrer at veg, vann og avløp er i orden før evt. 
tillatelse til bygging gis, bl.a. fordi det er et lovkrav. 

4. Boligtypen har ingenting med avstanden til tomtegrense å gjøre. Det er ikke søkt om 
endring av bestemmelse om grunnflate/utnyttelse. Bygget kan ikke flyttes mot øst pga. 
turbinledning.  

5. Strøkskarakter er vurdert i planbeskrivelsen. Vi kan ikke se at boligtypen i seg selv har 
noen estetisk avvikende virkning sammenlignet med en enebolig, foruten at den er 
symmetrisk rundt vertikal akse nord/sør.  

6. Se svar 2. Det er mulig å prosjektere en enebolig for tomta, men det er ikke tiltakshavers 
ønske. 

7. Se svar 6. Kommunen vil stå bak et evt. nytt planvedtak for tomta. 
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Infrastruktur: 
Vi kan ikke se at tomannsboligen gir et mere rasjonelt arealbruk enn en enebolig og vi legger til at 
en 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. Vi kan heller ikke se at terrengform, tomtestørrelse og grunnforhold gjør en 
tomannsbolig mer egnet enn en enebolig. 
 
Svar: Rasjonell arealbruk favner mange elementer, men her er det spesielt effektiv arealbruk og 
god terrengtilpasning som er relevant. Statsforvalteren er positive til endringen pga 
matjordhensyn. Nordlykkja har ingen kjente problemer med VVA. All parkering vil skje på tomta. 
Se øvrige svar om boligtype. 
 
Konklusjon: 
Slik vi ser det har søker kun økonomiske motiv for å kreve reguleringsendring. Eier av tomten har 
allerede begått alvorlig inngrep på naboens eiendom, og vi mener det er urimelig å nå be 
velforeningen på nytt om å lide for tidligere inngrep ved å akseptere reguleringsendring og godta 
bygging av flermannsboliger i Nordlykkja. 
 
I dag består Nordlykkja kun av eneboliger. Dersom søker får medhold vil det kunne skape 
presedens for nye byggesaker i den stille og rolige gaten som Nordlykkja, og som ikke har 
infrastruktur og bæreevne til flermannsboliger. Velforeningen legger til grunn at det går fint an å 
sette opp en enebolig på tomten, gjerne med utleiedel, og med det respektere dagens 
reguleringsplan og samtidig sørge for tilfredsstillende sikring.  
 
Til slutt vil vi legge til at fordelene for utbygger med denne planendringen, er etter vår mening 
vesentlig mindre enn ulempene er for dagens beboere, ved en total interesseavveiing. En 
godkjennelse av reguleringsendring vil bety brutte forutsetninger for de som allerede har etablert 
seg, bygget og innrettet seg etter dagens reguleringsplan. 
 
Svar: Søker kan ikke kreve noe utover normal saksbehandling hos kommunen – et evt. vedtak vil 
kun følge av faglig og politisk forankring i kommunen, i tråd med fvl. og pbl. Grunneiers tidligere 
inngrep er ikke relevante for saken. Det er kun snakk om én tomannsbolig, ikke flere 
flermannsboliger.  
 
Velforeningen har i tidligere nabovarsler vært tydelig på at den ikke ønsker flermannsboliger pga. 
«den typen folk som kunne tenkes å kjøpe seg inn i nabolaget». Om det er dette som menes med 
bekymring for «den stille og rolige gaten» mener vi bekymringen er ubegrunnet, da folk i 
eneboliger ikke nødvendigvis er bedre naboer enn folk i rekkehus eller tomannsboliger. Om det 
menes økt trafikkbelastning er det et reelt poeng, men det er da snakk om én ekstra enhet på en 
vei med god kapasitet. Dette sistnevnte er vurdert i planbeskrivelse; førstnevnte tolkning er ikke 
vurdert. Prosjektet vil ikke generere trafikk innover veien, kun ut til fylkesvegen. 
 
En enebolig på tomta kunne blitt etablert med utleieenhet i tråd med plan, i så måte ville det ikke 
være noen forskjell i trafikkøkning mellom de to typologiene.  
 
Nordlykkja har en strøkskarakter, som er vurdert i saken. Den estetiske virkningen av prosjektet 
er ikke knyttet til typologien, utover at bygget er symmetrisk rundt vertikalaksen nord/sør. 
Velforeningen har ikke meldt om noe konkret som gjør at bygget estetisk er problematisk, kun at 
det ikke ønskes tomannsbolig. 
 
Fordelene for utbygger er ikke tema i saken, men konsekvenser for naboene er det. Dette er 
vurdert i saken.  
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