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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Eliløkken bruk - Skaun 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Plangrep og planløsning er vesentlig omarbeidet fra 1. gangs høring. Byggehøyden 
er redusert, det blir en annen type bebyggelse, og utnyttingen er følgelig lavere.  
 
Av bestemmelsene går det fram at det innenfor BK1 og BK 2 skal være minimum 4 
boenheter/dekar og innenfor BB minimum 6 boenheter/dekar. Inkludert vei og 
parkering, sammen med byggeområdene, innebærer plangrepet at kravet om 
minimum 4 boenheter/dekar akkurat tilfredsstilles.  
 
Landbruksavdelingen mener ambisjonene for dette omformingsområdet burde vært 
høyere mht. utnytting, men innser at minimumskravet med den foreslåtte 
planløsningen akkurat er fylt. 
 
Klima og miljø 
Vi viser til landbruksavdelingens uttalelse til utnyttelsesgrad. Klima- og 
miljøavdelingen støtter denne. 
 
Helse og omsorg 
Det framgår av dokumentene at byggehøyden i felt BB er redusert i forhold til 
tidligere planforslag. I tillegg skal bygningsvolumet være oppstykket for å dempe 
virkningene mot omgivelsene. Det er også utført studier og vurderinger av 
sol/skyggevirkninger. 
 
Planområdet ligger nært sjøen. Det framgår at tidligere næringsdrift og gjengroing 
har gjort strandsonen lite tilgjengelig. Det er derfor positivt at det tas grep for å gjøre 
det sjønære området mer tilgjengelig og attraktivt. I tillegg vil nærheten til friområdet 
Laugarbukta og etablering av offentlige turdrag, både innenfor det aktuelle 
planområdet og i naboområdet Eliløkken sjøside, kunne bidra til å øke områdets 
rekreasjonsverdi. 
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Pkt. 6.11 i planbeskrivelsen omhandler universell utforming. Her kan det blant annet 
leses at det for uteområdene internt på tomta vil være universelt utformede 
gangforbindelser fram til alle innganger og fra bolig til uteoppholdsareal, og at 
kvartalslekeplassen vil ha universell tilgang via turvegen eller via adkomstvegen til 
rekkehusene lengst vest. Dette gjenfinnes ikke i bestemmelsene. I pkt. 7.11 i 
planbeskrivelsen er virkningene av planforslaget mht. universell utforming beskrevet. 
Universell utforming er en nasjonal strategi som har som mål å gjøre samfunnet best 
mulig tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett livsfase eller fysiske forutsetninger. 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. 
Det anbefales derfor å ta inn et punkt i bestemmelsene om hvordan universell 
utforming skal ivaretas. 
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen er fornøyd med at det er foretatt geotekniske vurderingen for 
detaljreguleringen og det der er gjennomført uavhengig kontroll. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til 
planforslaget. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Det anbefales å ta inn et punkt i bestemmelsene som sikrer at universell 
utforming ivaretas i tråd med intensjonene slik de er beskrevet i 
planbeskrivelsen.  
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