
Arkivsaksnr.:18/809 
 
 

SAKEN GJELDER: 
2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN SKYSGROVA 2 
EIENDOMMEN GNR/BNR 4/192 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Skaun kommune Detaljregulering Skysgrova 
2, som vist på plankart sist revidert 13.06.18, med reguleringsbestemmelser sist revidert 12.03.19. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart revidert 13.06.18 
2. Reguleringsbestemmelser revidert 13.06.18 
3. Reguleringsbestemmelser revidert 12.03.19 
4. Planbeskrivelse revidert 13.06.18 
5. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag  
6. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune 
7. Uttalelse Statens Vegvesen 
8. Uttalelse Skysgrova 1 Velforening 
9. Uttalelse Meistad og Eriksen 
10. Uttalelse Værnes 
11. Uttalelse Ustad og Kokaas 
12. Uttalelse Ulfseth 
13. Uttalelse Megård og Brørs 
14. Uttalelse Holmen og Sundfær 
15. Uttalelse Bjerkestrand 
16. Uttalelse Larsen 
17. Uttalelse Aspaas og Paulsen  
18. Utredning tomteutnyttelse, uterom, parkering og solforhold 
19. Støyutredning 
20. Skisse innsyn og solforhold ved område B1-B3 
21. Illustrasjoner 
22. Terrengsnitt 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Eiendommen: gnr/bnr 4/192 
Hjemmelshaver: Møllebakken 22 AS 
Forslagstiller: Graver Eiendom AS 
Plankonsulent: Spor 3 Arkitektkontor 
 
Kort om planen 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for et komplett boligområde. Målsettingen har vært å 
utvikle et boområde med høy kvalitet på miljø, brukervennlighet og estetikk.  
 
Skysgrova 2 ligger like vest for Buvik sentrum på et åpent høydedrag beliggende mellom fv 800 og 
E39. Øst for området ligger Hammerdalen barnehage, og vest for området boligfeltet Skysgrova 1. 



Området betegnes som «Møllebakken» og har tidligere vært jordbruksareal.  
 
Det regulerte området omfatter i alt et areal på 10,4 daa, og planen legger opp til 38 boenheter. Det 
legges opp til en blandet bebyggelse. 
 
Saksgang 
Det ble holdt oppstartsmøte 10.03.15. Reguleringsarbeidet ble kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag 
19.05.16 og Adresseavisen 20.05.16. Det er senere holdt møter mellom administrasjonen og 
plankonsulent der innholdet i plandokumentene er blitt diskutert videre og følgelig endret. Plan og  
miljøutvalget vedtok ved 1. gangs behandling 20.11.18, å legge planen ut til offentlig ettersyn og 
høring. Planen lå ute til høring i perioden 07.12.18 til 26.01.19. 
 
 
Offentlig ettersyn og høring 
Det kom 14 uttalelser til reguleringsplanen: 
 
 
Uttalelser sammendrag Vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag: 
 
Fylkesmannens beregningsgrunnlag tilsier at 38 
boenheter er en absolutt minimumsutnyttelse. 
Fylkesmannen vil med bakgrunn i nasjonal 
jordvernstrategi fremme innsigelse til Skysgrova 2 
inntil reguleringsbestemmelsene sikrer minimum 38 
boenheter i planområdet.  
 
Fylkesmannen gir videre faglig råd om at 
reguleringsbestemmelse §7.23 bør omformuleres til: 
«For boliger og utendørs oppholdsareal skal 
grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
legges til grunn før brukstillatelse eller ferdigattest 
på boliger gis.» For å sikre tilfredsstillende 
støyforhold i boligene i gul sone, bør det videre tas 
inn krav om at det i hver boenhet må minimum 
50% av oppholdsrom, inkludert ett soverom, ha 
vindusfasade mot stille side hvor støygrensen i 
tabell 3 tilfredsstilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og skal 
ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak. 
Krav om universell utforming bør fremkomme av 
reguleringsbestemmelsene og anbefales tatt inn 
under §3 Generelle bestemmelser.   
 

 
Fylkesmannens krav til arealutnyttelse tas til 
etterretning og reguleringsbestemmelsen endres i 
tråd med Fylkesmannens innsigelse.  
Reguleringsbestemmelse §4.12 «Grad av utnytting» 
omformes slik: «Det regulerte området skal i alt ha 
minimum 38 boenheter. Grad av utnytting for det 
enkelte delfelt beregnes som %BYA og angivelsene 
på plankartet er å forstå som største tillatte 
tomteutnyttelse. I beregningen av utnyttelsen inngår 
areal for en biloppstillingsplass og en sportsbod pr. 
boenhet. For område B5 utgår biloppstillingsplass i 
beregningen.»    
 
Fylkesmannens faglige råd med hensyn til 
spesifisering av støytiltak etterkommes. 
Reguleringsbestemmelse §7.23 omformes slik:  
«For boliger og utendørs oppholdsareal skal 
grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
legges til grunn før brukstillatelse eller ferdigattest 
på boliger gis. For å sikre tilfredsstillende 
støyforhold i boligene i gul sone, skal minimum 
50% av oppholdsrom i hver boenhet, inkludert ett 
soverom, ha vindusfasade mot stille side hvor 
støygrensen i tabell 3 tilfredsstilles.»  
 
 
Under reguleringsbestemmelsenes §3 «Generelle 
bestemmelser» tilføyes §3.4 med følgende 
bestemmelse med hensyn til universell utforming:  
«Hvor naturgitte terrenghøyder og adkomstareal 
tillater det, skal boliger utformes med universell 
tilgjengelighet fra biloppstillingsplass til boligens 
inngangsparti, felles uteoppholdsareal og felles 
renovasjonsanlegg. Fortau f_FT og gangveg 



 
 
 
 
 

f_GV3, samt lekeplass f_L2 skal opparbeides etter 
prinsippet om universell utforming. 
 

Trøndelag fylkeskommune 
 
Fylkeskommunen minner om aktsomhetsplikten 
etter §8 i kulturminneloven. 
 Fylkeskommunen har ellers noen synspunkter på 
«felles grøntarealer» som kan fremstå som restareal, 
slik som f_L4. Område f_L5 ser ut til å være 
omkranset av en privat eiendom. Det kan vurderes å 
la dette fellesarealet gå helt ut til den felles 
adkomstvegen f_KV2.  
 
 

 
 
Når det gjelder f_L5 er det også en fordel 
trafikksikkerhetsmessig at denne 
småbarnslekeplassen er trukket noe unna veien, 
som planforslaget viser. Denne mindre lekeplassen 
er også tiltenkt de nærmeste boligene i B5. 

Statens Vegvesen 
 
Henviser til Veileder retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016).  
Ønsker videre at avbøtende tiltak konkretisert i 
støyutredningen skal inn i bestemmelsene. Mener 
det er riktig og viktig å synliggjøre og informere 
fremtidige boligeiere bedre om eventuell 
støyforurensing fra veg.  
 
 
 

 
 
Det legges til grunn at formuleringen Fylkesmannen 
har foreslått vedrørende dette saksområdet vil være 
tilfredsstillende: 
«For boliger og utendørs oppholdsareal skal 
grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
legges til grunn før brukstillatelse eller ferdigattest 
på boliger gis. For å sikre tilfredsstillende 
støyforhold i boligene i gul sone, skal minimum 
50% av oppholdsrom i hver boenhet, inkludert ett 
soverom, ha vindusfasade mot stille side hvor 
støygrensen i tabell 3 tilfredsstilles.»  

Styret i Skysgrova 1 Velforening 
 
Velforeningen uttrykker bekymring for den grad av 
fortetting den nye planen for Skysgrova 2 medfører 
og mener den nye planen går for langt. 
 
Erfaringer fra tidligere byggeprosjekter gir grunn til 
bekymring for støvplager fra den nye utbyggingen. I 
risiko- og sårbarhetsanalysen er dette påpekt. Og 
det er lagt føringer for beskyttende tiltak i rapporten 
fra Rambøll. Hvilken garanti er det for at disse 
tiltakene vil bli fulgt? Hvilke konkrete planer vil bli 
lagt for disse tiltakene?   
 
Velforeningen spør om hvilke estetiske vurderinger 
som ligger bak valget av byggestil. 
 
 
Velforeningen hevder å ha eiendomsrett til vei, og 
vil ikke uten videre tillate mer trafikk i forbindelse 
med utbygging av Skysgrova 2.  
Stiller også spørsmål vedrørende trafikksikkerhet. 
 
 
Velforeningen påpeker de generelle problemene 

 
 
Utnyttelsesgraden i foreliggende planforslag ligger 
på et minimum av hva overordnede planer krever, 
dvs. 4 boenheter pr dekar. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene § 7.2 «Miljø», at det 
i forbindelse med anleggsarbeidene skal utarbeides 
en driftsplan som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i 
området.  
 
 
 
 
Administrasjonen ønsker ikke en ren videreføring 
av byggestilen i Skysgrova 1, for ikke å få et for 
ensartet område.  
 
Skysgrova 2 har regulert adkomst gjennom 
Skysgrova1. I reguleringsplan for Skysgrova 1 er 
det, med tanke på omtalte anleggstrafikk, regulert 
tilstrekkelig veibredde med fortau. 
 
 
Som Velforeningen påpeker er terrenget på 



med solforhold som følge av at terrenget på 
Møllebakken er nord- og østvendt. Høye hus 
forverrer situasjonen spesielt for den nærmeste 
bebyggelsen i Skysgrova 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velforeningen savner en avklaring hvorvidt 
beboerne i Skysgrova 2 skal tilknyttes eksisterende 
velforening eller om det skal stiftes ny. 
 
Velforeningen uttrykker bekymringer for flere 
forhold i planen: Lys, luft og bomiljø, utearealer og 
lekeplasser, vindforhold samt støy fra E39 og 
Snøfuglvegen. 
 

Møllebakken en utfordring med hensyn til 
solforhold. Det er gjennomført en solstudie i 
tilknytning til reguleringen, og den viser at 
solforholdene generelt er tilfredsstillende for 
Skysgrova 2. Solstudien viser at boligene i 
Mølnbakken 50-62 vil ha skygge på oppholdsarealer 
ute mot øst på formiddagen sen høst og tidlig vår 
(jevndøgn). Solstudien viser samtidig at 
solforholdene på nevnte eiendommer må anses 
tilfredsstillende senere på dagen og ut over 
sommeren.   
 
 
Dette kan avklares når det foreligger en 
godkjenning av planforslaget.  
 
 
Disse forholdene er omfattende gjort rede for i 
forskjellige utredninger vedlagt planen. For øvrig 
følger, og tilfredsstiller, planforslaget 
rammebetingelser gitt av administrasjonen.   
 
 
 

Beboere i Skysgrova 1 
 
Magnus Meistad og Monja Kristin Eriksen, 
Mølnbakken 62, brev 25.01.2019 
Marthe Elise Værnes, mail 25.01.2019 
Anita Ustad og Espen Kokaas, Mølnbakken 54, 
skriv udatert 
Ingrid Ulfseth, Mølnbakken 64, mail av 21.01.2019 
Kenneth Megård og Kirsti Fossland Brørs, 
Mølnbakken 76, brev 20.01.2019 
Linn Holmen og Tor Einar Sundfær, Mølnbakken 
58, skriv udatert 
Karina og Dagfinn Bjerkestrand, Mølnbakken 28, 
brev 25.01.2019 
Irene Ytterdal-Larsen og Tarald Larsen, 
Mølnbakken 50, skriv udatert 
Toril Aspaas og Kim Levi Paulsen, Mølnbakken 15, 
brev 23.01.2019 
 
 
Flere av de som har sendt inn merknader tar opp 
forhold relatert til utbygger av Skysgrova 1 (Graver 
AS) og hevder bl.a. seg forledet i forbindelse med 
kjøp av bolig i Skysgrova 1. Flere hevder også at 
utbyggingen av Skysgrova 2, av flere årsaker, vil 
forringe verdien av egen bolig i Skysgrova 1.  
 
Flere uttrykker bekymring for innsyn på private 
uteplasser pga. foreslått tetthet og høyde i 
Skysgrova 2, delfeltene B1-B3 spesielt. 
 
 

 
 
Av disse innsenderne bor 7 i boligene vest 
for/nærmest delfelt B1-B3 i Skysgrova 2. Av de 
øvrige bor 2 langs hovedveien inn til feltet og en i 
nedre del av Skysgrova 1. Disse tar opp mange av de 
samme problemstillingene og kommenteres samlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er privatrettslige forhold som ikke direkte 
angår reguleringsplanprosessen for Skysgrova 2. 
Merknad tas til orientering. 
 
 
 
 
Administrasjonen har forståelse for dette, men 
forholdet er også vanskelig å håndtere med de krav 
til arealutnyttelse som er stilt. Det settes høye krav 
til antall boenheter, minimum uteareal for opphold, 
lekeplasser og antall parkeringsplasser. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beboere i Mølnbakken 62 skisserer et alternativt 
plangrep med ny kjøreadkomst til Skysgrova 2 
direkte fra Snøfuglvegen, samt rokkering av 
bebyggelsen hvor bl.a. husrekke B1-B3 flyttes mot 
grensen til Hammerdalen barnehage.  
 
 
 
 
Det etterlyses sti mellom Skysgrova 1 og Skysgrova 
2 for bebyggelsen i Mølnbakken 50-62 og delfeltene 
B1-B3 i Skysgrova 2 som kan sikre ferdsel for barn i 
området. 
 
Beboer i Mølnbakken 15 setter som betingelse at 
renovasjon skjer med nedgravde containere. 
Mølnbakken 15 er nærmeste nabo til område R1 
som er avsatt for plassering av avfallscontainere. 
 
Flere uttrykker ønske om direkte adkomst til 
Hammerdalen barnehage ved felles gangveg 
f_GV3. Dette foreslås løst med port i eksisterende 
gjerde.  
 

 
Dette er også diskutert med planlegger, som har 
utformet skisser for å belyse dette. Disse skissene 
viser faktisk at 1 etasje + sokkel vil gi mer innsyn fra 
takterrase, enn 2 etasjer + sokkel som planforslaget 
består av for område B1-B3 (se vedlegg 20). 
 
 
 
 
 
 
Denne skissen har noen interessante ideer. 
Imidlertid er det også konfliktpunkter i forhold til 
føringer lagt i overordnede planer som avkjøring fra 
Snøfuglvegen. Skissen er også tegnet med 
bebyggelse grensende direkte mot kjøreveg. Det er 
også usikkert hvordan terrengtilpasningen ville blitt 
i forhold til denne skissen. 
 
 
I planforslaget er det en slik sti regulert inn med en 
meters bredde. Ferdsel kan også skje trygt over 
lekeplassene L2 i Skysgrova 1 og L1 siden disse 
grenser mot hverandre. 
 
Det er forutsatt nedgravde avfallscontainere som 
renovasjonsløsning.   
 
 
 
Hammerdalen barnehage ved enhetsleder ønsker 
ikke en slik løsning.  

 
 
 
 
Samlet vurdering 
Planforslaget legger opp til et sentralt område med gode kvaliteter og et variert utvalg boenheter. 
Det er i tråd med overordna planer og det vil styrke Buvika med nye sentrale boliger. 
 
Det har kommet relativt mange og omfattende nabomerknader som er vurdert og besvart over. 
Naboene ønsker blant annet ikke en så høy og tett utnyttelse i Skysgrova 2, mens Fylkesmannen på 
sin side varsler innsigelse hvis det ikke sikres minst 38 boenheter i planen i bestemmelsene. 38 
boenheter er også det antallet planen legger opp til. 
 
Etter å ha vurdert alle merknadene fra offentlig ettersyn, innstilles det på endrede 
reguleringsbestemmelser §3.4, §4.12 og §7.23. Disse tilføyes/endres som beskrevet i vurderingen 
av uttalelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag og Statens vegvesen over.   
 
 



ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 
 


