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RÅDMANNENS INNSTILLING: 
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Kort om saken: 
Det fremmes revidert forslag om detaljregulering til boliger på området til gamle Eliløkken Bruk 
langs Fv 800 i Børsa. Planen legger opp til inntil 79 boliger i rekke/kjedehus og blokk og benytter 
samme adkomst som Eliløkken Sjøside.  
 
Byggeområdet for boliger i planforslaget er på ca 15 daa og ligger på området til tidligere Eliløkken 
Bruk, sagbruk og høvleri. Området består også av Skaun kommunes renseanlegg og 
friluftsområder (LNF) ned mot sjøen. Hele planområdet er på ca 25 daa. 
 
Nøkkeldata: 
Eiendommen: gnr/bnr 141/66, 181, 184, 309 
Hjemmelshaver: Eliløkken Eiendom AS (hovedeiendom bnr. 181), Mons Løvset, Skaun 
Kommune 
Forslagsstiller: Eliløkken Eiendom AS 
Utarbeidende plankonsulent: Hus Arkitekter 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt i september 2014. Forslag om 5 og 8 etasjer ble avvist i kommunestyret 
i 2016, forslag om inntil 7 etasjer ble avvist i PMU i 2017.  
 
Revidert planforslag i 2018 ble førstegangsbehandlet og sendt på høring av PMU 28.08.18. Planen 
var på høring i perioden 04.09.18 – 19.10.18. Saken fremmes nå for sluttbehandling.  
 
Det siste forslaget var komplett mottatt i kommunen 29.05.18. Bestemmelsene er sist revidert 
01.11.18, da to bestemmelser er justert etter høring. Dette gjelder bestemmelser om universell 
utforming av uteområder og høyde på trappe-/heishus, dette er beskrevet under vurderingen av 
høringsinnspill.  
 
 
 
Hovedtrekk i planforslaget 
 

 Felt BK1 og BK2 vest i planområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse i form av 
kjede/rekkehus. 

 Adkomstveien mellom BK1 og BK2 er flyttet sørover sammenliknet med de første 
planforslagene i 2016. På denne måten er det plass til flere boliger i rekke på BK 1, mens 
BK2 har en langsgående husrekke mellom Fv 800 og den lokale adkomstveien.  

 Det er lagt opp til overflateparkering innerst i adkomstveien f_V1 og noe gateparkering 
langs selve veien.  

 Felt BB i øst reguleres fortsatt til blokkbebyggelse med en høyere utnyttelse enn de andre 
feltene, men maks byggehøyde på kote 24,5.   

 
 
 

 

Felt Størrelse Utnyttelse min Estimert Høyde 



– maks BRA antall 
boliger 
ved maks 
BRA 

BK1 6,4 daa 3000 - 6000 m2 30 – 
tilsvarer 4,7 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
20,5  
3 etasjer 

BK2 3,7 daa 2350 - 4700 m2 24 – 
tilsvarer 6,5 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
24,5 
4 etasjer med 
sokkel 

BB 2,4 daa 2000 - 3000 m2 25 – 
tilsvarer 
10,4 
boliger pr. 
daa 

Maks kote 
24,5 
4 etasjer med 
sokkel 

 
Se planbeskrivelsen fra side 11 for en detaljert beskrivelse av planforslaget. 
 
Kort oppsummering - vurdering av planforslaget: 
De politiske signalene om byggehøyde ble i kommunestyret i 2016 klargjort å være maks kote 24. 
Rådmannen og PMU har i 2017 og 2018 akseptert nåværende forslag på inntil kote 24,5. 
Rådmannen har vurdert det som riktig å tillate den ekstra halvmeteren når en fagmessig 
prosjektering viser at dette er nødvendig for at forslaget skal henge sammen med hensyn til terreng, 
arkitektur og krav til en høy utnyttelse. Videre er totalløsningen vurdert som god, i tråd med 
overordnede planer og med konseptet kommunen ønsker. 
 
Innenfor de rammene og forventningene som er uttrykt gjennom planprosessen, innebærer 
forslaget en tilfredsstillende løsning som gir høy nok utnyttelse av et sentralt område. Medregnet 
øvrig areal som internveier og uteområder, tilfredsstilles akkurat utnyttelseskravet på 4 boliger per 
dekar totalt sett. Planen medfører en omforming av et tidligere industriområde til et attraktivt 
boligområde med turdrag og tilgang for alle mot sjøen.  Interne løsninger i feltet for parkering og 
uteoppholdsareal er vurdert som tilfredsstillende.  
 
Hensyn til støy og grunnforhold er ivaretatt. ROS-analysen er vurdert som tilfredsstillende. 
Avstanden til kommunalt renseanlegg på andre siden av planlagt turdrag, er vurdert som 
tilstrekkelig.  
 
Rådmannen viser til saksfremlegget til PMU 28.08.18 for en grundigere gjennomgang av det 
reviderte planforslaget, se saksdokumenter nr 3.  
 



 
Området sett fra sørøst 

 
 
Høring 
Revidert planforslag var på høring i september og oktober 2018. Det kom inn 5 uttalelser: 
 

Høringssvar Vurdering 

Trøndelag Fylkeskommune: 
Ingen merknader. Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter kulturminneloven.  

Tas til orientering.  

Statens Vegvesen: 
Minner om at boligene må få tilfredsstillende 
skjerming mot støy fra fylkesvegen. Skaun 
kommune må følge opp dette i videre 
byggesaksbehandling. Ellers ingen merknader.  

Dette er ivaretatt. Planen har en støyutredning 
som viser at det vil være mulig å oppnå 
tilfredsstillende støyforhold. Eventuelt 
uteopphold i BK2 oppe i etasjene nærmest 
fylkesveien, må skjermes med tett rekkverk eller 
innglassing. Se saksdokumenter nr 26. 
 
Denne støyutredningen er fra det tidligere 
planforslaget med blokkbebyggelse nærmest 
fylkesveien. Derfor er det stilt krav i 
bestemmelsenes §§ 3.3 og 7.4 om at støyen skal 
vurderes og prosjekteres på nytt for 
bebyggelsen som er planlagt nå. Støynivået er 
allerede dokumentert som håndterbart, mens 
dette sikrer riktige tiltak for den reviderte 
bebyggelsen.  
 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at dette vil 
følges opp i byggesaksbehandlingen.  

Fylkesmannen i Trøndelag: 
Mener at området burde hatt en høyere 
utnyttelse, men registrerer at planen totalt sett 
ivaretar minstekravet på 4 boenheter pr. daa.  

 
Rådmannen har forståelse for dette. Området 
egner seg godt til høy utnyttelse. Imidlertid er 
det slik at det nåværende forslaget ivaretar 



 
 
 
 
I planbeskrivelsen punkt 6.11 er det omtalt 
planer om universelt utformede utearealer, som 
ikke gjenfinnes i bestemmelsene. Anbefaler at 
dette sikres i bestemmelsene. 
 
Ellers ingen kommentarer. 

minstekravet til utnyttelse, samtidig som 
høyden er blitt redusert etter ønske fra naboer 
og politiske behandlinger i kommunen.  
 
I tråd med Fylkesmannens anbefaling er dette 
tatt inn i bestemmelsenes § 4.6 som et krav. 
Dette er omtalt i planbeskrivelsen og 
bestemmelsen innebærer kun en formalisering 
av det som har vært tenkt hele tiden. 
Rådmannen har gjort denne endringen i dialog 
med forslagsstiller.  
 

NVE: 
Ingen merknader. 

 
Tas til orientering. 

Odd Aune: 
Uttalelsen er levert på vegne av en gruppe 
oppsittere i Elistranda boligfelt.  
 
Fornøyd med maks byggehøyde på kote 24,5, 
men ønsker at dette skal være en absolutt 
grense også for tekniske installasjoner og 
heishus. 

 
Se under. 

 
Nærmere om anlegg over gesimshøyden 
Grensen på kote 24,5 er gjeldende for gesimshøyden. Denne bestemmer således hvor høy 
bygningskroppen skal være og hvordan bygningsvolumene fremstår mot omgivelsene.  
 
I planforslaget er det for alle byggene tillatt med tekniske installasjoner på tak, og for felt BB med 
blokk er det i tillegg tillatt med heishus og transparent rekkverk over gesims. Det er tillatt med 
takterrasser på alle byggene. På rekkehusene vil takterrasse komme med utgang fra øverste etasje 
som en altan, mens på blokka i felt BB vil det eventuelt komme med utgang på tak. Derav behovet 
for heishus og rekkverk over gesims.  
 
Dette står i bestemmelse § 4.1.1 for rekkehusene og § 4.2.1 for felt BB. 
 
Bestemmelsen om tekniske installasjoner sier: «tekniske installasjoner som ventilasjonshetter, piper, mv kan 
tillates med maksimal høyde 1,5 meter over gesims». For rekkehusene sier den i tillegg at dette skal gjelde 
maksimalt 5 % av takflaten. Rådmannen vurderer denne bestemmelsen som helt kurant. Det er i 
dag vanlig og nødvendig med enkelte slike installasjoner på tak. Bestemmelsene setter en 
hensiktsmessig begrensning samtidig som det tillates nødvendige anlegg. Dette vil ha liten eller 
ingen betydning for hvordan bygningene fremstår. 
 
For felt BB sa bestemmelsen videre: «Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 4 meter over angitte 
kotehøyder. Det tillates transparent rekkverk inntil 1,5 meter over angitte kotehøyder». På bakgrunn av 
høringsinnspillet har rådmannen spurt tiltakshaver om ikke det ville være mulig å redusere høyden 
på eventuelle heishus. Etter høringen har rådmannen i dialog med tiltakshaver valgt å redusere 
tillatt høyde på heishus ned til 3,5 meter. Dette er nå innarbeidet i bestemmelse § 4.2.1. 
 
Rådmannen har vurdert dette som akseptabelt tidligere, og gjør det fortsatt. Punktet om heishus 
har ligget i planen hele tiden. Heishus må nødvendigvis ha en viss høyde ettersom det skal være 
plass til dører og enkelte installasjoner øverst. Etter rådmannens vurdering vil dette kunne 



innebære gode kvaliteter for dem som bor i blokka uten store ulemper for noen. Blokka ligger for 
seg selv og ingen får takterrassen sjenerende nært. Heishus vil ha liten betydning for hvordan det 
totale bygningsvolumet framstår. Rekkverk må være på 1,5 meter av sikkerhetshensyn, men de skal 
være transparente. Fra bakken vil bygningene se likedan ut. Beboere oppe i skråningen i Elistranda 
vil kunne se et heishus på taket, men det vil naturlig nok ha en begrenset utstrekning.  
 
Rådmannens totalvurdering er at de planlagte anleggene over gesims vil ha liten betydning for 
hvordan byggene framstår, men de vil være viktige for byggenes kvalitet og funksjonalitet.  
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at planforslaget er forsvarlig utredet og i samsvar med overordnede planer og 
kommunens ønsker. Høringsinnspill er svart ut og tatt hensyn til i nødvendig grad. Rådmannen 
anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Planen forutsetter følgende offentlige tiltak: 

 Turvei langs sjøen i o_TD1. Det er satt rekkefølgebestemmelse om at denne må 
opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til første byggetrinn. Kommunen har 
foreløpig ikke satt av midler til en slik opparbeiding. Dersom tiltakshaver ønsker å 
framskynde sitt eget prosjekt, er det anledning til å bekoste tiltaket selv, jfr. Kommunens 
hovedprinsipper for kostnadsfordeling.  

 På vanlig måte vil en del nødvendige hovedanlegg for vann og avløp tas over av 
kommunen, etter at slik opparbeiding er godkjent i teknisk plan og vilkår for overtakelse 
nærmere fastsatt i utbyggingsavtale. 

 
Ytterst mot strandsonen reguleres det til offentlig friluftsformål. Dette er et LNF-formål og 
medfører ingen særskilte tiltak eller opparbeidinger. Det medfører heller ikke adgang til 
ekspropriasjon eller innløsing og det innebærer at området skal fremstå slik det er, som utmark i 
strandsonen med allemannsrett. Lett skjøtsel og andre tiltak i tråd med LNF friluftsformål vil 
likevel være tillatt.  
 
Ellers ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
 
 
 


