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SAKEN GJELDER: 
3. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NAUSTGJERDET 
EIENDOMMEN GNR/BNR 174/4 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Skaun kommune Detaljregulering for 
Naustgjerdet, som vist på plankart sist revidert 30.10.2018, og med reguleringsbestemmelser sist 
revidert 06.11.2018. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart revidert 30.10.18 
2. Reguleringsbestemmelser revidert 01.08.18 
3. Reguleringsbestemmelser revidert 06.11.18 
4. Planbeskrivelse revidert 01.08.18 
5. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune datert 24.09.18 
6. Uttalelse Statens Vegvesen datert 10.10.18 
7. Uttalelse Skaun kirkelige fellesråd datert 04.10.18 
8. Uttalelse Børsa menighetsråd datert 18.10.18 
9. Saksfremlegg 1. gangs behandling datert 14.02.17 
10. Saksfremlegg ny 2. gangs behandling datert 28.08.18 

 
 
 
 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Hjemmelshavere: Ragnhild Godø Slørdal og Vegar Godø Slørdal 
Eiendommen: Deler av eiendommene gnr/bnr 174/4 og gnr/bnr 1065/12 
Forslagstiller: Norgeshus Eiendom AS 
Plankonsulent: Norgeshus AS 
PlanId: 201504 
 
 
Kort om planen 
Planområdet ligger på Naustgjerdet ved utløpet av Børsa, avgrenset av Fv 800, elva og Børsa kirke. 
Området ligger svært sentralt, med umiddelbar nærhet til bussholdeplass og gangforbindelser til 
Børsa sentrum. Planområdet er på ca. 5,3 dekar. 
 
Saksgang 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.06.15 og kunngjøring av reguleringssak ble varslet 26.09.15.  
Plan og miljøutvalget vedtok ved 1. gangs behandling å legge planen ut til offentlig ettersyn og 



høring 14.02.17. Planen lå ute til høring i perioden fra 08.03.17 til 02.05.17. Det kom inn en rekke 
omfattende høringsuttalelser til forslaget som tilsa at planen måtte bearbeides og revideres 
betydelig. 
 
Etter 2. gangs behandling i PMU 05.06.18 ble saken sendt tilbake til rådmannen med anmodning 
om å utrede løsning for sykkelparkering og «park and ride».  I ny 2. gangs behandling 28.08.18 ble 
dette besvart, og saken ble vedtatt lagt ut på nytt til offentlig ettersyn og høring 05.09.18 til 
19.10.18. Ny høring ble vurdert som nødvendig på grunn av flere endringer av planen siden forrige 
høring. 
 
Nytt offentlig ettersyn og høring:  
Det kom 4 uttalelser til reguleringsplanen: 
 
Uttalelser sammendrag Kommentar 

Trøndelag Fylkeskommune: 
 
Boligene som vender ned mot elva får en relativt 
høy sokkel med parkering. Man bør være meget 
bevisst på å få til en løsning hvor 
parkeringssokkelen og adkomstvegen til denne ikke 
blir for dominerende i landskapet. 
 
 

 
 
Det foreslås en reguleringsbestemmelse som gir 
føringer for lukkede porter for garasje i sokkel.  
 
 

Statens Vegvesen: 
 

 Anbefaler at det tas inn en bestemmelse 
med krav om plan for beskyttelse av 
omgivelsene i anleggsperioden. 

 Dersom det ikke er satt byggegrense i 
formålsgrensen til renovasjon anbefales det 
at dette tas inn før sluttbehandlingen av 
planen.  

 
 

 
 
Denne bestemmelsen er nå tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Denne byggegrensen er nå tatt inn i plankartet. 

Skaun kirkelige fellesråd: 
 

 Utbygger må ivareta grunnundersøkelse av 
tenkt område for utvidelse av kirkegården. 

 Bør det settes opp en støttemur for tiltenkt 
utvidelse av kirkegården mot elva? 

 Hva skjer hvis tiltenkt areal for kirkegård 
forsinkes/stoppes pga. arkeologiske funn? 

 Som tidligere uttalt, skulle fellesrådet gjerne 
sett at det relativt flate, godt egnede 
området på Naustgjerdet ble avsatt til 
kirkegård.  

 
 

 
 

 Utbygger kan ikke pålegges dette. Slik 
kommuneplanen foreligger, som omtalt 
tidligere, er det overordnet planlagt boliger 
her. Utbygger holder seg innenfor disse 
gitte rammene, og har ingen forpliktelser 
overfor kirkegården i forhold til dette. 

 Tiltenkt utvidelse av kirkegården omgis 
ikke av brattere skråninger enn dagens 
kirkegård. Dette er ikke en problemstilling 
for denne reguleringsplanprosessen. 

 I forhold til dette må man være ute i god 
tid.  Dette vil bli en prosess med relevante 
offentlige instanser. 

 Området for reguleringsplan Naustgjerdet 
er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
boligformål.  

Børsa Menighetsråd: 
 

 
 



Rådsmedlemmene er bekymret for om de premisser 
som ligger til grunn for estimatet på 3,1 daa ledig 
areal til grav- og urnelund er realistisk, gitt de 
begrensninger som fornminneområdet og 
terrengprofil gir for en framtidig utvidelse. 
 
 
 

Det forutsettes for en del av dette estimerte arealet 
frigivning ift. fornminne.  
Bratte skråninger er ikke tatt med i estimatet. 
 

 
Bebyggelse 
Planområdet er del av et viktig kulturlandskap mellom kirka og den historiske bebyggelsen på 
Børsøra. Merknader som går på byggestil er hensynstatt, og planforslaget er endret til at det kan 
bygges eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Siden forrige høring er det også gitt 
føringer i bestemmelsene for saltak. Det unngås flate tak, og saltak harmonerer bedre med strøks- 
og bygningskarakteren på Børsøra.   
Det er heller ikke slik at byggene på den andre siden av elva består kun av småhus, tettheten på 
Børsøra er også relativt høy.  
 
Reguleringsbestemmelser 
Boligene som vender ned mot elva i B2 kan få en høy sokkel med parkering, som vil bli godt synlig 
fra Børsøra. Med tanke på dette innstilles det på reviderte bestemmelser som gir lukket bygg her, 
dette for å unngå en åpen belyst parkering ned mot elva (se §5.1.5 i vedlegg 3). 
 
For å formelt begrense flermannsboliger i planen oppad til 4-mannsboliger tas dette også inn i 
bestemmelsene (§5.1.1) 
 
Statens vegvesen foreslår i sin uttalelse en bestemmelse i forhold til anleggsarbeidet. Denne tas inn 
i forslag til reviderte bestemmelser: 
«Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge – og anleggsarbeider kan 
igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og 
støy i arealplanleggingen, T-1520 og T_1442/2016, tilfredsstilles.» (§3.7). 
 
Slik det framgår av bestemmelsene revidert 01.08.2018 går det ikke klart fram at gang/sykkelveg 
skal opparbeides som vist i plankartet. Dette tas inn som en rekkefølgebestemmelse: 
«Gang/sykkelveg o_GS skal være opparbeidet som vist i reguleringsplankartet før bebyggelsen kan 
tas i bruk.» (§3.8). 
 
 
Nærhet til kirka og kirkegården 
I gravferdsloven er det regler for krav ift. tilgjengelige gravplasser i en kommune (3% av 
folketallet), og Børsa sogn har tilgjengelige plasser over dette kravet (14,15%).  (Folketall Børsa 
sokn: 3032 pr 01.01.2017. Tilgjengelige gravplasser: 429.) 
 I forhold til gravplasser på Børsa, ønsker kirka imidlertid å sikre seg lengre framover i tid, og stiller 
fortsatt spørsmål rundt den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet. 
 
Den foreslåtte boligbebyggelsen på Naustgjerdet er som nevnt del av et areal som er avsatt til bolig 
i kommuneplanens arealdel. Området har ligget inne som boligområde i flere år, og går lenger 
tilbake i tid enn siste rullering av kommuneplanen for få år siden. Det ligger også en 



fornminne-hensynssone inne i kommuneplanen som delvis ligger over areal avsatt til bolig i 
kommuneplanen.  
Kirken skulle gjerne sett at hele det relativt flate, godt egnede området på Naustgjerdet var avsatt til 
grav og urnelund. Det må også påpekes at den foreslåtte boligbebyggelsen i hovedsak kommer på 
en mer skrånende del av «platået» ned mot elva. Dette er også positivt med tanke på bygghøyder i 
forhold til kirkebygget. 
 
Administrasjonen har gjort et grovt estimat på mulig tilgjengelig areal for utvidelse av kirkas 
gravlund, der deler av fornminne-sonen i område avsatt til bolig er regnet med. Det må presiseres 
at dette er et grovt estimat, som også delvis forutsetter omdisponering av arealformål i 
kommuneplanen fra område avsatt til boligformål til område avsatt for gravlund. Det forutsettes 
også delvis frigjøring av fornminneområdet til gravlund. I dette estimatet er det lagt inn romslige 
arealer for skjerming mellom gravlund og boliger. 
 
Grovt sagt vil det under disse forutsetningene være mulig å utvide gravlunden med 3,1 dekar. Noe 
som vil tilsvare en utvidelse på rundt 40% ift. arealet av dagens gravlund, og dette er et konservativt 
anslag i forhold til selve arealet. Administrasjonen mener at det på dette grunnlaget er gode 
muligheter for utvidelse av gravlund i forhold til behov. 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen vurderer at planen legger til rette for fortetting sentralt i Børsa på en forsvarlig måte. 
Planen er i tråd med kommunens overordnede føringer for arealbruk. Det legges opp til et 
boområde med gode kvaliteter sentralt i Børsa. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 
 


