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Referat fra oppstartsmøte - Reguleringsplan Sanna Østre 

Eiendommen gnr/bnr 9/22 
 
Generelt 
Planområdet består av eiendommen gnr/bnr 9/22, beliggende i Buvika sentrum med FV 6644 
(Snøfuglvegen) på sørsiden og FV 6646 (Vigdalsvegen) på østsiden av området. Dagens arealformål i 
områdeplan Buvika er blandet formål – bolig/forretning/kontor. 
 
Utførende konsulent: TAG Arkitekter AS 
Forslagsstiller: Boligbyggelaget TOBB (får tilsendt behandlingsgebyr) 
Hjemmelshaver: Boligbyggelaget TOBB 
 
Plan-ID: 201901 (bruk denne) 
Nasjonal plan-ID med kommunenr.: 5029201901 
 
Boligbebyggelse 
Utforming 
Den nye reguleringsplanen tar sikte på å legge opp til to boligblokkbygg i fire etasjer, der første etasje i 
den østlige blokka vil ha en takhøyde på rundt 4 meter for å kunne omgjøres fra bolig til næring ved 
behov. Antall boenheter er enda ikke avklart, men de skisserte byggene åpner for noe fleksibilitet når 
det kommer til hvor mange leiligheter det blir og størrelsen på disse. Videre vil det være 
parkeringskjeller, nedgravde søppelcontainere og uteområde som blant annet inkluderer lekeplass. 
 
Høyder og plassering 
Det ble diskutert byggehøyde av hensyn til sol-/skyggeforhold til naboeiendommene. Innsendte skisser 
viser en byggehøyde på ca. 14 – 15,75 meter over planert terreng og solskygge-analysen viser at 
uteområdene til naboene mot nord vil bli overskygget på forskjellige tidspunkt ved jevndøgn (rundt 20. 
mars og 22. september). TAG har undersøkt muligheten for å senke høyden med én etasje, men for å 
imøtekomme områdeplanens krav om utnyttelse må byggene bre seg mer utover, og vil dermed ha liten 
effekt med tanke på skyggeforholdene. Siden effekten på sol-/skyggeforholdene er tilsynelatende liten, 



og av hensyn til bokvaliteten til beboerne i blokkene og avstanden til naboene ble det foreløpig 
konkludert med at forslaget med fire etasjer beholdes. I tillegg viser skissene at byggene dreies noe 
vekk fra en rett øst-vest retning og dermed bedrer sol-/skyggeforholdene. Kommunen ønsker at TAG 
ser på hvilken effekt en endring til normal høyde i den østlige blokkens første etasje vil ha. 
 
Parkering 
Skissene viser en parkeringskjeller med 52 plasser fordelt på 36 leiligheter, med bakgrunn i kravet til 
parkeringsdekning som er 1,75 for ≥ 3-roms og 1,25 for ≤ 2-roms leiligheter. Det ble forespurt 
muligheten til å eventuelt dispensere fra dette kravet. Kommunen henviser til tidligere innvilgede 
dispensasjonssøknader i sentrumsområder som har nærhet til buss og servicefunksjoner. Vi vil også 
minne om funksjonskravene til parkeringskjelleren. 
 
Trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen ønsker en annen plassering på de to gjesteparkeringsplassene 
på bakkeplan for å unngå to innkjøringer til området fra FV 6644 og bedre sikkerheten til myke 
trafikanter. Det ble derfor foreslått å flytte parkeringsplassene slik at de benytter samme innkjøring i 
vest som til parkeringskjelleren. For å få til dette må avkjørselen og innkjøringsrampa flyttes litt østover 
(se figur 1). TAG skal undersøke hvordan flyttingen påvirker planløsningen i kjelleren og antall 
parkeringsplasser. Det vil fortsatt være hensiktsmessig å beholde innkjøringen med nedsenkede 
kantsteiner eller lignende av hensyn til utrykningskjøretøy og aksjonsveg for brannvesenet. 
 

  
Figur 1: Til venstre: innsendt forslag til gjesteparkering og adkomstveg. Til høyre: forslag til område for flytting av gjesteparkering og flytting av 
adkomstveg mot øst i grå skravur. Plassering av renovasjonsanlegg til høyre for østlige innkjøring. 

 
Hvis leilighetene i første etasje blir omgjort til næring må parkering løses i forbindelse med dette. 
Parkeringskjelleren vil antakeligvis bli lite brukt av eventuelle kunder og ansatte, og det er vanskelig å 
løse på egen tomt. Det ble derfor vurdert at parkering i forbindelse med næring sannsynligvis må løses 
på den offentlige parkeringen ved bensinstasjonen på andre siden av FV 6644, gnr/bnr 9/17. 
 
 
 
 



Renovasjon 
Renovasjon er foreslått løst ved å ha en trafikklomme langs FV 6644 (se figur 1), etter en vurdering om 
at renovasjonsløsning inne på selve tomten vil være vanskelig av hensyn til trafikksikkerhet og 
plassering av bygg. Det ble diskutert under møtet at det må være parkeringsrestriksjoner på 
trafikklomma. Utbygger har mottatt en uttalelse fra Statens vegvesen som ikke utelukker denne 
løsningen: 
 
 Vi vil på generelt grunnlag mene at utbyggere selv må ta hensyn til utfordringer/arealbehov knyttet til henting 
 av avfall mv. ved å avsette areal for dette innenfor eget areal når nye boligområder planlegges. Viktig å sørge for 
 at de løsninger som velges er trafikksikre i forhold til barn som leker, rygging/snuing mv. 
 
 Statens vegvesen utelukker ikke at en løsning som du skisserer kan la seg etablere på lokaliteten gnr/bnr. 
 9/22 fv. 6644. Vi er ikke sikre på at en slik løsning egner seg på alle lokaliteter (slik at alle lokaliteter må 
 vurderes isolert) og vi kan se for oss flere utfordringer med løsningen: 
 

- Oppstillingsplass for søppelhenting vil bli lite brukt og kan benyttes som parkering for biler (godt kjent 
problem fra andre «lommer» ved vegnettet, og spesielt aktuelt dersom det ellers er dårlig med 
parkeringsmuligheter, skilting og merking fungerer dårlig for å avbøte slike problem). Vi krever derfor at 
boligområdet som planlegges har tilstrekkelig med parkeringsplasser.  

- Drift og vedlikehold av gang/sykkelveg kan vanskeliggjøres f.eks. ved dårligere framkommelighet/ behov 
for spesielt utstyr/lengre veg – dyrere drift. 

- En slik løsning vil kreve at kantstein jf. bildet er senket slik at det ikke er farlig/til hinder hverken for 
syklister eller brøyteplog. 

 
Rydding av snø 
Kommunen ønsker at utbygger undersøker muligheten for oppvarmet fortau frem til 
renovasjonsanlegget. Det ble stilt spørsmål om hvem som er ansvarlig for brøyting av gang- og 
sykkelveg og trafikklomma til renovasjonsanlegget. Vanlig praksis er at fylkeskommunen har 
vedlikehold av veg og fortau på egen grunn og følgelig vil ha brøyteansvar, men dette må avklares med 
fylkeskommunen. Brøyting på privat grunn vil antakeligvis løses med en vaktmester, utbygger har enda 
ikke avklart hvorvidt blokkene skal driftes som et borettslag eller sameie. 
 
VA 
VA må avklares med VA-ansvarlig Gunn Heidi Jentoft gunn.heidi.jentoft@skaun.kommune.no. 
Angående brannvann må utbygger ta kontakt med Asplan Viak som har kommunens 
brannvannsmodell. Det er antydet at det må være to tilkoblingspunkter for å oppnå 50 l/s, men det er 
ikke sikkert at kapasiteten er stor nok til å oppfylle dette kravet.  
 
De foreslåtte byggene er plassert over kommunens ledninger og må dermed flyttes. Kommunen 
anbefaler utbygger å engasjere egne VA-konsulenter som kan komme og måle høyder for å se hva som 
er mulig, ettersom det er lite fall i området. Vann og avløp til bensinstasjonen må opprettholdes. Gjør 
også oppmerksom på at Skaun kommune har 4 meter byggeforbud på hver side av kommunale 
ledninger. Etter møtet har VA-ansvarlig opplyst at vannledningen tvers over tomten må opprettholdes 
siden det er hensiktsmessig med tosidig forsyning til boligområdet nedenfor. 
 
 

mailto:gunn.heidi.jentoft@skaun.kommune.no


Geoteknikk 
Det må utføres geotekniske undersøkelser før det kan gis igangsettingstillatelse. 
 
Veien videre 
Kommunen anbefaler regulant å sende inn dispensasjonssøknader fra kravene i §§ 5.1.8, 5.1.9 og 5.2.2 i 
områdeplan Buvika som krever at minimum 40 % av BRA skal etableres som forretning/kontor/ 
tjenesteytende virksomheter og minimum etasjehøyde på 4,5 meter i første etasje. En eventuell 
dispensasjonssøknad fra parkeringskravene må også følge. Søknadene kan sendes samlet og behandles 
før en reguleringsplansak. Kommunens erfaring er at dette fører til en ryddigere og mer oversiktlig 
prosess, i stedet for å ta alt i en reguleringsendring.  
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 
 

 
Henning Sigstad 
saksbehandler  

 

Direkte innvalg: 72 86 72 17 


