
HØRINGSUTTALELSER OG TILSVAR  

 

I forbindelse med høringen kom det inn høringsuttalelser fra 5 ulike merknadsstillere. 

Statsforvalteren hadde innsigelse til planen. Basert på den någjeldende planen er innsigelsen 

trukket. 

 

Samtlige høringsuttalelser er oppsummert og gitt tilsvar til i tabellen nedenfor. Kommentarene er 

gitt av regulant, og supplert/justert av kommunen.    

 

Merknadsstiller Regulants kommentar, supplert/justert av 
kommunen 

  Trøndelag fylkeskommune (02.08.2021) 
 
Fylkeskommunen har ingen merknader til 
planendringen.   

 

 
 
OK 

  Statens vegvesen (16.08.2021) 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til 
planendringen.  

 

 
 
OK 

  NVE (07.07.2021) 
 
Geoteknikk/grunnforhold 
Områdestabilitet:  
Vurderingene til Dr. Techn. Olav Olsen 
(notat av 21.06.2021) vurderes som rimelige, 
og forholdet til områdestabilitet vurderes 
som avklart.  
 

  

Lokalstabilitet:  
Forholdet til ivaretakelse av lokalstabiliteten 
ligger hos kommunen. Geoteknisk notat 
anbefaler at det engasjeres ingeniørgeolog for å 
utføre nærmere vurdering av bergkvalitet og 
sikringsbehov. Etter det vil kan se er det stilt 
krav om slik vurdering gjennom forslag til 
rekkefølgebestemmelsenes 5.1.1. siste 
strekpunkt. NVE har ingen innvendinger mot 
planforslaget slik det nå foreligger.  

 

 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
OK. Kommunen har siden høringsrunden også 
lagt til en bestemmelse i § 5.1.2 om at anbefalinger 
i geoteknisk notat/rapport vedlagt planen skal 
følges opp i detaljprosjektering og utførelse. For å 
bedre oversiktligheten er i tillegg alle 
bestemmelser som omhandler geotekniske forhold 
knyttet til planendringen samlet i § 5.1.2.   

Statsforvalteren i Trøndelag (06.08.2021) 

Landbruk: 
Mindre endring av reguleringsplanen innebærer 
tomannsboliger i stedet for leilighetsbygg. Det 
innebærer en reduksjon i utnytting av området. 
Tydelig begrunnelse for endringen mangler.  
 
Det foreligger ikke minimumskrav for utnytting 
i bestemmelsene – kun maksimumskrav. For å 
sikre god utnytting må det tas inn 

 
 
 
I planen på høring var det satt et maksimumskrav 
på 6 boenheter innenfor felt B11. Dette er nå 
endret i tråd med Statsforvalterens innsigelse, og 
det settes i stedet krav om minimum 6 boenheter 
innenfor felt B11. Kommunen anser dette som et 
rimelig krav basert på følgende forhold: 
 



minimumskrav til antall boenhet i 
bestemmelsene. Disse bør følge bestemmelser 
for utnytting i overordnet plan. Det fremmes 
innsigelse inntil det tas inn et minimumskrav 
som sikrer fortsatt god utnyttelse i området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klima og miljø 
Ut fra våre kart ligger størstedelen av tomten i 
gul, og en mindre del i rød støysone. I 
reguleringsbestemmelse 4.1.1 står det at støy 
skal avklares ved byggesak, dette er en kopi av 
de eldre bestemmelsene. I dagens 
reguleringsplaner avklares forhold rundt temaet 
støy i planfasen ved hjelp av faglige utredninger 
og eventuelle avbøtende tiltak i plankart og 
bestemmelser. SF gir et faglig råd om at støy 
kartlegges for det aktuelle prosjektet i 

Gjeldende reguleringsplan fra 2006 angir 
plassering av leilighetsbygg med fem «bokser» i 
plankartet som representerer leiligheter. 
Reguleringsbestemmelsene angir en maksimal 
gesimshøyde på 12 meter og maksimal 
mønehøyde på 13 meter over gulv 
parkeringskjeller, som tilsvarer ca. 3 etasjer over 
parkeringsnivå. Bestemmelsene stiller derimot ikke 
minimumskrav til antall leiligheter. I praksis betyr 
dette at det er innenfor dagens planrammer å 
bygge leilighetsbygg med et minimum på 5 
leiligheter, som hver går over 1-3 plan.  
 
Kommuneplanens arealdel § 8.4 angir minimum 
tetthet i sentrumsnære byggeområder til 2,5 
boliger/daa. Store deler av B11 er i praksis 
ubyggbar som følge av nærhet til overliggende 
fylkesveg og at tomten er forholdsvis bratt mot 
sør. Planlagt tiltak har en utnyttelse på 2,3 
boliger/daa – noe som er relativt nært KPAs krav. 
(Om man ser på utnyttelse innenfor 
byggegrensene er utnyttelsen 4,8 boliger/daa). 
 
Ellers ansees det som gunstig at det ikke bygges 
for høyt på tomta med tanke på støy fra den 
overliggende fylkesvegen. En lavere byggehøyde 
(satt til maks 2 etasjer med maks gesimshøyde på 
7,5m), vil kunne være gunstig for å oppnå lavere 
støybelastning på fasader.  
 
Flere boenheter vil kunne generere mer trafikk. 
Særlig med tanke på at feltet ligger innerst i en vei, 
vil færre enheter kunne gi en mer trafikksikker 
situasjon.  
 
Tiltakshaver har i samarbeid med eiendomsmegler 
gjort en analyse av markedet og behov for 
boligtyper, og har vurdert at tomannsboliger er 
mer riktig og omsettelig i området. Kommunen 
mener videre at tomannsboliger legger opp til en 
god videreføring av nabobebyggelsen på stedet, 
som også for det meste består av eneboliger og 
tomannsboliger.  
 
 
 
I forbindelse med søknad om tiltak av 10 
rekkehusleiligheter på samme område i 2015, ble 
det utført en støykartlegging av COWI. Denne er 
datert 27.04.2016. Støyutredningen viser at det 
høyeste støynivået kommer fra Fv. 801 i sør. Det 
er likevel bare bygg lengst mot vest som blir 
berørt av gul støysone, og dette skjer kun på 
fasadene mot sør og vest. Ingen del av 
bebyggelsen blir berørt av rød støysone. Samtlige 
boenheter vil få tilgang på stille side. 



forbindelse med plansaken, og at avbøtende 
tiltak innarbeides i plankart og bestemmelser. 
Grenseverdier i retningslinjer T-1442/2021 
tabell 2 skal legges til grunn.  

 

 

 

 

 

 

Samfunnssikkerhet 
Det følger en geoteknisk vurdering med søknaden, 
men det er ikke gjort noen ROS-analyse av 
endringene. Det følger heller ingen ROS-analyse 
til den eksisterende reguleringsplanen, som ble 
utarbeidet før kravet om ROS-analyse inntrådte.  
 
I dette tilfellet ligger det omsøkte området på 
marine avsetninger og deler av området berøres av 
aktsomhetssone flom. Tiltakene er planlagt i et 
område som allerede er utbygd, slik at 
områdestabilitet er relevant. Dette er tema som vi 
mener må omtales i en ROS-analyse. Samtidig vil 
det i en ROS-analyse være hensiktsmessig å se på 
klimaendringers betydning for tiltaket, samt 
tilgjengelighet for nødetater og tilgang på 
slukkevann.  
 
Vi gir faglig råd om at det må utarbeides en 
ROS-analyse iht. plan- og bygningsloven § 4-3 for 
endringene, og at analysen også bør omfatte 
områder som allerede er utbygd og/eller regulert 
dersom disse områdene tidligere ikke er analysert. 
Kommunen må videre sørge for at avdekket risiko 
møtes med tiltak som sikres i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.  

 
Støyutredningen er basert på et noe annet 
utbyggingsforslag enn det foreliggende. 
Kommunen mener likevel at utredningen viser at 
støyproblematikken på stedet lar seg løse, og at 
gjeldene bestemmelse i § 4.1.1 sikrer et akseptabelt 
støynivå.   
 
Grenseverdier i retningslinje T-1442/2021 vil 
legges til grunn i den videre 
byggesaksbehandlingen.  
 
 
 
Det vurderes som lite hensiktsmessig å utføre en 
fullstendig ROS-analyse for hele boligfeltet. Dette 
begrunnes med at boligfeltet er fullt bygd ut med 
unntak av B11, samt at omsøkte tiltak er av en 
mindre art enn hva opprinnelig plan legger opp til. 
I 2006 ble det i tillegg gjennomført geotekniske 
undersøkelser og vurderinger av Multiconsult i 
forbindelse med reguleringsplanen for boligfeltene 
i Snøfugllia. Disse er presentert i rapport fra 
Multiconsult datert 02.10.2006.   
 
Det er likevel utarbeidet en tilpasset/mindre ROS-
analyse for den aktuelle utbyggingen siden 
høringsrunden. I tråd med Statsforvalterens 
innspill er det gjort en vurdering av risiko- og 
sårbarhetsforhold der bl.a. tema knyttet til flom, 
skred og tilgang på slukkevann er gjennomgått. 
ROS-analysens oppsummering lyder som følger: 
«Gjennomgangen av risikofaktorene viser at 
planen generelt ikke er risikopreget.» 
 
Nåværende plankart og bestemmelser, sammen 
med tilhørende vedlegg til saken, ansees som 
tilstrekkelige med tanke på avdekking og 
imøtekommelse av risikoer i området.  
 

Naboer v/ Gjestad, Sverdrup-Thygeson, 
Aalberg og Askim-Ringen (10.08.21) 

 

GENERELT 
Vi reagerer negativt på at endringen sendes på 
høring i juli måned. 
 
 
 
 
Omfanget av arbeidene og tidspunktet de kommer 
på oppleves som en stor endring for berørte 
naboer, sentrale og perifere. 
 
 
 
 

GENERELT 
Regulant har gitt 6 ukers svarfrist i stedet for de 
vanlige 4 ukers svarfrist ettersom planen ble lagt 
ut på høring på sommeren. Kommunen anser 
dette som en tilstrekkelig lengde på 
høringsperioden. 
 
Regulant har vurdert endringen til å være en 
mindre endring jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 
Skaun kommune er enig i denne vurderingen, og 
at planen i tråd med § 12-14 «i liten grad vil 
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke 
går utover hovedrammene i planen, og heller ikke 



 
 
 
 
GRUNNFORHOLD 
Det må settes tydelige og helt nye spesifikke krav 
til uavhengig prosjektering og utførelse samt 
kontroll i plan- og byggesaker som omhandler 
usikre grunnforhold, raviner, leire og fare for ras.  
 
 
Henviser til geoteknisk vurdering. Mener 
grunnforhold ikke er tilstrekkelig dokumentert og 
undersøkt. Finner blant annet ingen direkte 
forebyggende tiltak mot ras eller usikre 
grunnforhold (Hammerbekken). Stiller tvil til 
hvordan tiltaket kommer ut med kun 
egenkontroll. Mener det er unormale risikoer eller 
vanskelige grunn- og belastningsforhold i felt B11. 
Er sterkt uenige i konklusjonen og mener at både 
prosjektering og utførelse samt kontroll skal være 
uavhengig. Krever også god og løpende 
informasjon om planlegging og gjennomføring av 
eventuell prøvesprengning.  
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er langt større 
vannmengder og har blitt en bredere bekkebunn i 
Hammerbekken i dag sammenlignet med 2006. 
Det har gått flere jord- og leirras i områder rundt 
Hammerbekken.  
 
 
 
 
Rekkefølgebestemmelsene for felt B11 er blitt 
uryddig fremstilt, noe som virker uviktig på 
samme tid. Her ber vi om at det lages egne 
kulepunkter for viktige geotekniske rekkefølger i 
planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAFIKKFORHOLD 
Slik vi vurderer dokumentene mangler det 
beskrivelser av planen som viser hvordan kritiske 
punkt som snuplass, gjesteparkering og 
innkjøringer skal løses i praksis.  

berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder».   
 
 
GRUNNFORHOLD 
Både kommunen og tiltakshaver skal forholde seg 
til de til enhver tid gjeldende krav – både når det 
gjelder grunnforhold og andre relevante 
tematikker i plan- og byggesaker.  
 
 
Kommunen forholder seg til fagkyndige 
vurderinger i rapport utarbeidet av Dr. Techn. 
Olav Olsen, datert 21.06.2021. Planen har vært 
sendt på høring til NVE som vurderer de 
geotekniske forholdene som ivaretatt. I tillegg til 
rapporten, er det er stilt rekkefølgekrav i 
bestemmelsene i § 5.1.2 knyttet til grunnforhold. 
NVE har hatt både bestemmelser og rapport på 
høring og har ingen innvendinger mot 
planforslaget slik det var på høringsrunden.  
 
 
 
 
 
Planendring innebærer en innregulering av et 
friområde mot Hammerbekken. Planlagt 
bebyggelse kommer derfor lenger unna 
Hammerbekken enn opprinnelig plan fra 2006. 
Viser ellers til punkt om geoteknisk rapport fra 
Dr. Techn. Olav Olsen og bestemmelse knyttet til 
grunnforhold. 
 
 
Siden høringsrunden er rekkefølgebestemmelsene 
for det aktuelle feltet skilt ut som en egen 
bestemmelse (§ 5.1.2) for å gjøre planen ryddigere. 
Med bakgrunn i at NVE vurderte planen på 
høring som god nok med tanke på grunnforhold, 
velger kommunen å la rekkefølgebestemmelsen 
knyttet til grunnforhold stå uforandret. Siden 
høringsrunden er det likevel lagt til en 
bestemmelse som sikrer at anbefalinger i hele det 
geotekniske notatet/rapporten følges opp i 
detaljprosjektering og utførelse. Det er også 
tilføyd at før igangsettingstillatelse til tiltak gis, skal 
godkjent arbeidsvarslings- og gjennomføringsplan 
foreligge.   
 
 
TRAFIKKFORHOLD 
Høringsdokumentene inneholder situasjonsplan 
som viser hvordan snuplass/vendehammer, 
parkeringsplasser og innkjøringer kan løses i 
praksis.  



 
Plankart og situasjonsplan divergerer. Vi vil at 
innkjørsel og parkering til bolig B1 og B6 flyttes, 
og foreslår at antall avkjørsler reduseres fra 4 til 2. 
Alle innkjørsler og parkering forslås plassert 
mellom bebyggelse - eventuelt i forkant av 
bebyggelse for bygg lengst øst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mener inn- og utkjøring avviker fra 
bestemmelsene og er til hinder for trafikk. 
Innkjøring til hus B4, B5 og B6 vil være til hinder 
for trafikk fra 33/74 og snuplass.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfaringer i Snøfugllia tilsier at parkering generelt 
må vektlegges høyere enn hva opprinnelig plan 
med leilighetsbygg og parkeringsgarasje la opp til. 
Alle boliger i Snøfugllia har 2 biler eller mer 
avhengig av utleie og trenger disse av hensyn til 
arbeid i retning Trondheim eller Orkanger. Det er 
svært få som har plass til flere biler på egen 
eiendom og behovet for gjesteparkering er høy. 
Regulert gjesteparkering i Snøfuglstien er tatt bort 

 
Situasjonsplan og oppdatert plankart jf. omsøkte 
endring stemmer overens. Slik plankartet er 
tegnet, muliggjøres realisering av situasjonsplanen. 
Vendehammeren er flyttet ca. 10 meter østover i 
nytt plankart. Øvrige avkjørsler er ikke markert i 
plankartet, da de heller ikke er markert i 
opprinnelig plankart.  
 
Kommunen vurderer at løsningen med avkjørsler 
slik den er lagt opp nå, gir en ryddig inn- og 
utkjøringsstruktur til parkeringsplassene. Det 
ansees som positivt at parkeringsplassene er 
tydelig definerte. Det er videre få biler som 
passerer på stedet da byggene ligger innerst i en 
vei – noe som er med på å begrense mulige 
trafikkfarlige situasjoner til tross for flere 
avkjørsler. Ellers vurderes mindre mellomrom 
mellom byggene å gi et bedre estetisk resultat i 
forhold til om flere parkeringsplasser skulle vært 
samlet mellom byggene. Når det kommer til å 
plassere parkering foran bygg, vil dette kunne være 
problematisk med tanke på den bratte helningen 
mot sør og at bygg flyttes lenger mot denne.  
 
Samtidig gjøres det oppmerksom på at det kun er 
plankartet som er juridisk bindende, og ikke 
situasjonsplanen. Dette åpner opp for at det kan 
gjøres justeringer underveis i prosjekteringen – så 
lenge disse er i tråd med vedtatt plankart og 
bestemmelser.  
 
 
Kommunen kan ikke se hvordan planlagte 
avkjørsler kan være til hinder for 33/74 eller 
snuplass, og heller ikke hvordan avkjørsler vil være 
til hinder for trafikk i området. B11 befinner seg 
innerst i en blindveg, og har følgelig svært lav 
trafikkmengde. Omsøkte tiltak henvender seg til 
vegen med stramme, definerte avkjørsler. 
Byggegrensen er satt 4 meter fra vegen – noe som 
gir oversiktlige forhold med tanke på sikt. Følgelig 
ansees bestemmelsene som oppfylt, i form av at 
det i § 1.4.1.2 er fastsatt at plassering av inn- og 
utkjøring ikke skal være til hinder for trafikk.  
 
 
På feltet kan det ikke kompenseres for at 
gjesteparkeringsplasser tidligere er fjernet andre 
steder i planen, eller at andre boenheter opplever 
at antallet parkeringsplasser er for lavt.  
 
Omsøkte tiltak har 6 boenheter med krav om min. 
2 parkeringsplasser pr. enhet, totalt 12 
parkeringsplasser. Dette er et noe lavere krav enn 
det som er fastsatt i kommuneplanens arealdel, der 



og parkering på vegskulder foregår ukentlig. 
Velforeningen har vedtatt forbud mot parkering 
på alle snuplasser, men erfarer at snuplassene 
allikevel må tas i bruk ettersom behovet er stort. 
Revisjon av planen forsterker behovet for egen 
gjesteparkering og en ny løsning må etableres før 
endringen godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adkomst til gårdsplass 33/74 må endres slik at 
denne kommer fra felles veg. 
 
 
 
 
 
Adkomst til friområde må endres slik at denne 
kommer fra felles veg. Adkomst må sikres og 
endres før planen godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høyden på vegen innenfor planområdet har siden 
den ble regulert for leilighetsbygg med 
parkeringsgarasje vært en vesentlig ulempe for 
berørte naboer. Vi mener den både er brattere og 
ligger høyere enn hva som ble planlagt. Det er 
kritisk viktig for oss at vegen endres og senkes når 

det ifølge § 8.5 skal etableres 2,5 p-plasser per 
enhet på stedet. Selv om parkeringskravet altså 
settes noe lavere enn dette, anser kommunen 
kravet som tilstrekkelig med tanke på boligenes 
forholdsvis sentrale beliggenhet og at det ikke er 
en vesentlig reduksjon i antall plasser. Lavere 
parkeringsdekning kan også ha flere positive 
effekter slik som bedre arealutnyttelse, prioritering 
av utearealer og mindre trafikk. Det bygger også 
opp under statlige mål om å legge bedre til rette 
for reiser til fots, med sykkel og kollektivtrafikk, 
fremfor med privatbil.  
 
Som angitt kan det innenfor dagens rammer 
bygges opp mot 15 leiligheter – noe som sammen 
med dagens parkeringskrav på 2,5 innenfor KPA 
ville gitt i overkant av 37 parkeringsplasser på felt 
B11 (med krav om 2 p-plasser ville det gitt 30 
parkeringsplasser). Alt i alt ansees 
trafikksituasjonen som forbedret, heller enn 
forverret, for naboer med den foreslåtte 
planendringen.   
 
Planområdet berører ikke 33/74. Adkomstløsning 
til denne eiendommen vil ikke endres med planen. 
Felles veg (33/62) eies av Snøfugllia Velforening 
(eiendom markert i blått på bildet under), og 
adkomst til 33/74 er dermed fra denne allerede og 
vil være det også etter utbygging.       
 
Adkomst til friområdet kommer fra felles veg i 
planen allerede. Som nevnt over er det Snøfugllia 
Velforening som eier den felles vegen.  
 

 
 
På opprinnelig plankart og i opprinnelige 
bestemmelser er det ikke angitt noen spesifikke 
terrenghøyder eller stigningsforhold for veg. 
Vegen innenfor planområdet stiger fra ca. kote 
+92 i vest til +96 i øst. Med en veg på om lag 80m 
innenfor planområdet gir dette en stigning på 
rundt 5%. Mellom 33/72 og 33/73 er stigningen 



endringen av området til tomannsboliger nå skal 
gjøres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et viktig punkt for berørte naboer og 
velforeningen er at all infrastruktur med veg, vann 
og avløp samt gatelys er avklart og ferdig 
opparbeidet helt gjennom det nye planområdet før 
felt B11 kan tas i bruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEBYGGELSE 
Vi mener utforming, plassering og høyder avviker 
fra bestemmelsen og ikke i tilstrekkelig grad 
ivaretar solforhold for berørte naboer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noe brattere med i underkant av 7%. Begge disse 
stigningsforholdene ansees som rimelig. 
 
Ellers ser kommunen at stigningen fra fellesvegen 
og spesielt ned til boligene i nord er forholdsvis 
bratt. Dette kunne vært løst ved å senke høyden 
på vegen som merknadsstiller også påpeker. Det 
ansees imidlertid som urimelig at denne planen 
skal endre den allerede prosjekterte og bygde 
vegen. Vegen er lagt med tilhørende VA-ledninger 
under seg – noe som ansees om en ytterligere 
ulempe med å endre vegen. Senking av vegen ville 
også ført til en brattere stigning opp mot 
fylkesvegen i sør. Ettersom terrenget allerede er 
relativt bratt her, er ikke dette noe som er ønskelig 
å ytterliggere legge opp til.  
 
 
Rekkefølgebestemmelsene fra den tidligere planen 
sikrer i §5.1.1 at vegen inn til B11 er ferdig 
opparbeidet før B11 kan tas i bruk. I samme 
bestemmelse finnes presiseringer om gatelys. 
Disse bestemmelsene ansees som tilstrekkelige og 
dekkende også for dette planforslaget når det 
kommer til veg og gatelys. Det er lagt til en 
bestemmelse i §5.1.2 angående vann- og avløp. 
Denne lyder som følger: «Felt må være sikret 
tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive 
brannvannsdekning og overvannshåndtering før 
igangsettingstillatelse til det enkelte felt gis. Dette 
dokumenteres i detaljert/teknisk VA-plan som 
godkjennes av Skaun kommune». Det følger også 
en VA-uttalelse med planen som sikrer at vann- 
og avløpsforholdene på B11 blir ivaretatt på en 
god måte.  
 
 
BEBYGGELSE 
Ny bestemmelse senker maksimal 
gesimshøyde/mønehøyde fra 12/13 meter over 
gulv parkeringskjeller, til 2 etasjer med maksimal 
gesimshøyde 7,5 meter fra gjennomsnittlig planert 
terreng rundt bygningen. Dette gir utelukkende 
positive effekter for naboer med tanke på 
solforhold.  
 
Dagens solforhold er i stor grad et resultat av 
omkringliggende landskap. Planlagt bebyggelse 
blir liggende rett sør for eksisterende bebyggelse, 
og vil ha marginal skyggevirkning på naboer i nord 
i vinterhalvåret. På sommerhalvåret vil planlagt 
tiltak ikke ha nevneverdig skyggevirkning på 
naboer. Illustrasjoner under viser hvordan nytt 
tiltak vil ha betydelig mindre virkning på 
nabobebyggelse i forhold til bebyggelsen 
eksisterende plan tillater.    



 
 
Vi mener det er uheldig med takterrasser når ingen 
andre boliger i Snøfugllia har det. Dessuten vil det 
være en stor ulempe for berørte naboer. 
 
 
 
 
 
 
Samlet bør bebyggelsen fortsette med lik 
utforming som B10 med saltak uten takterrasser 
for å vektlegge god bokvalitet for berørte naboer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I likhet med vegen mener vi at alle byggene må 
senkes og tilpasses bedre til eksisterende 
bebyggelse og omgivelser. Grunnmuren til nye 
bygg blir tidvis liggende 2-3 meter høyere enn 
bygg i nord og også en del høyere enn vegen. Det 
mener vi er unødvendig og vil skape store ulemper 
for berørte naboer. 
 
 
ANNET 
Planbeskrivelsen for B11 har fått en særegen 
oppbygning som divergerer med andre felt og er 
nærmest skrevet som en leveringsbekreftelse for 
foreløpig byggesak og beskriver ikke forholdet til 
andre felt eller veg. 
 
 
 
 
 
 
 
Eiendomsgrense 33/76 er uklar og avviker med 
innmålinger gjort av utbygger i felt B10. Grenser 
må avklares før planene godkjennes.  

 
 
Nabo på eiendom 33/72 har takterrasse over 
garasjen.  
 
Planlagte takterrasser vil ikke gi mer innsyn mot 
nabobebyggelse enn eventuelle vinduer én og to 
etasjer høyere opp jf. eksisterende 
reguleringsbestemmelser.  
 
 
I de eldre bestemmelsene var det fastsatt at bygg 
innenfor B11 kunne ha pulttak eller flatt tak. 
Takformen ønskes videreført fra de tidligere 
reguleringsbestemmelsene, gjennom at tak tillates 
utformet som flatt tak. Som en følge av at 
byggehøyden er redusert, vurderes det som 
akseptabelt å tillate takterrasser for å utnytte 
områdets utsiktskvaliteter. Å etablere gode 
uteoppholdsområder i bratte skråninger er 
utfordrende. Eksisterende bebyggelse på 
nordsiden av B11 har terrasse som henvender seg 
mot utsikten. Utsikt fra takterrasser i B11 vil i stor 
grad gå over bebyggelsen nedenfor, og vurderes 
ikke gi sjenerende innsyn på private arealer.  
 
Det ansees ikke som aktuelt å senke bebyggelsen i 
vestlig grad basert på de samme argumentene som 
over knyttet til senking av vegen. Solforholdene 
ansees også som gode med foreslått høyde, og 
byggene vil ikke skape sjenerende innsyn.     
 
 
 
 
ANNET 
Opprinnelig plan har ingen planbeskrivelse eller 
ROS-analyse, da den ble utarbeidet før krav om 
dette kom med endringen i Plan- og 
bygningsloven fra 2008. Etter høringsrunden er 
det imidlertid laget en ROS-analyse som beskriver 
forhold omkring tiltaket på felt B11 nærmere. 
Ellers vurderes de dokumenter som tilhører saken 
som tilstrekkelig beskrivende. Planlagt tiltak er 
betydelig mindre enn opprinnelig regulert 
bygningsmasse, og vurderes derfor generelt å gi 
mindre belastning på nabobebyggelse.  
 
Eiendomsgrenser er målt inn med god 
nøyaktighet mot 33/76 (21 cm eller bedre ihht 
kommunes kart). Grensen ansees som avklart.  

 

 
 
 



Referansefoto fra området 
 

 

 

 

 



Skyggeforhold 21. mars kl. 12 

Eksisterende situasjon 

 

 

Tiltak innenfor dagens rammer 

 

 



 

Planlagt tiltak 

 

 

Skyggeforhold 21. mars kl. 16 

Eksisterende situasjon 

 



 

Tiltak innenfor dagens rammer 

 

 

Planlagt tiltak 

 

 



Skyggeforhold 21. juni kl. 12 

Eksisterende situasjon 

 

Tiltak innenfor dagens rammer 

 

 

 



Planlagt tiltak 

 

Skyggeforhold 21. juni kl. 16 

Eksisterende situasjon 

 

 

 



Tiltak innenfor dagens rammer 

 

 

Planlagt tiltak 

 

 

 



Snitt 

Snitt planlagt tiltak 

 

 

Snitt tiltak tillatt innenfor dagens rammer 

 

 



Perspektiv 

 

Perspektiv for omsøkt tiltak 

 

 

Perspektiv for tiltak tillatt innenfor dagens rammer 


