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Delegert vedtak - Mindre endring av detaljregulering - Eliløkken bruk 
Eiendommen gnr/bnr 141/181 
 
Vi har behandlet saken som sak nr 9/21 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Skaun kommune vedtar endringer i reguleringsplan for Eliløkken bruk, planID 201405, som vist på 
plankart datert 17.06.2021 og bestemmelser sist revidert 15.06.2021. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. 

Kommunens vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9 andre ledd. Vedtaket underrettes 
berørte parter ved særskilt brev, og kunngjøres i henhold til § 12-12 bestemmelse femte ledd. 
 
Saken gjelder: 
Mindre endring av eksisterende reguleringsplan vedtatt i 2018. Endringene er i hovedsak justering av 
formålsgrensene i forbindelse med rotasjon/reorientering av bebyggelse for å optimalisere solforhold 
og solbelyst uteareal. 

Gjeldende plan: Detaljregulering Eliløkken bruk – PlanID 201405 

Tiltakshaver: Eliløkken Eiendom AS 

Hjemmelshaver: Eliløkken Eiendom AS (gnr/bnr 141/181) 

Plankonsulent: Rett Hjem Arkitekter AS 

 

Planen og endringer 
Gjeldende reguleringsplan legger opp til inntil 79 boliger i rekke-/kjedehus og blokk. Byggeområdet for 
boliger i planen er på ca. 15 daa. Området består også av renseanlegg og friluftsområder (LNF) ned 
mot sjøen. Hele planområdet er på ca. 25 daa.  

Planen ble opprinnelig vedtatt 13.12.2018. 

Rett Hjem Arkitekter har vært i dialog med kommunen om flere mindre dispensasjonsforhold i forhold 
til gjeldende regulering. Dette har handlet om justeringer av formålsgrenser for å optimalisere 
solforhold, videre endret plassering av nettstasjon og parkeringsplass som følge av nødvendig 
støttemur.  



Mindre endring av reguleringsplan ble vurdert som egnet prosess, dette ble kunngjort 
25.08.2021.   

 

Reguleringsendringen fører til følgende endringer i plankartet: 

 Endring/rotasjon av bygge og formålsgrenser til felt BK1 inn mot f_UO1 
 Utvidelse av turstien o_TD1 inn på o_VA (o_VA2) 
 Utvidelse av f_UO1 mot o_TD2 
 Del av byggegrense i felt BK2 er fjernet 
 Endret plassering av nettstasjon  
 Snuplass omgjort til vendehammer 
 Parkeringsplass tilpasset støttemur – splittet i to felt og noe endret plassering 
 Plassering av nedkast til renovasjon er justert og antall punkt er redusert 
 Avkjørselspiler er tilpasset skisseprosjektet – en ekstra avkjørsel, og noe endret plassering  

 

Reguleringsendringen fører til disse endringene i bestemmelsene: 

 §3.5: Nytt krav (presisering) om detaljert VVA-plan ved igangsettelse 
 §4.3: f_R4 fjernet fra tekst og kart 
 §4.5: Pumpestasjon skal være offentlig – nye navn på VA-feltene 
 §5.1: Det tillates gateparkering langs f_V1, også inntil BK2 
 §5.6: To parkeringsplasser 
 §6.1: Fjernet krav om grøntpreg på adkomst til pumpestasjon 
 §7.2: Fjernet bestemmelse om barnehage og skolekapasitet 
 §7.6: Nytt krav (presisering) om detaljert VVA-plan ved igangsettingstillatelse 

 

 

I forbindelse med oppstart av mindre endring av reguleringsplan kom det inn uttalelse fra NVE. 
Uttalelsen er kommentert i tilsvar til merknader vedlagt. 

 

Vurdering 
Det vurderes at saken er i henhold til mindre endring etter plan og bygningslovens § 12-14 andre ledd.      

Endringene forslaget innebærer vurderes å være en forbedring og i tråd med intensjonen i vedtatt plan. 
Endringer av formålsgrenser, byggegrenser og utforming av snuplass vurderes å ha mindre 
konsekvenser. 

Reorientering og ny lokalisering av bebyggelsen i BK1 gir bedre solforhold og mer solbelyst 
uteoppholdsareal. Grad av utnytting og krav til uteoppholdsareal er uendret. Oppsummert vurderes 
endringene å være en positiv oppdatering av reguleringsplanen. 

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for den som har klagerett, se 
vedlegg. 



 

 

 

 

 

 

Med hilsen 
Teknisk kontor 
 

 
Jørgen Sætre 
rådgiver plan 
 
Direkte innvalg: 72 86 72 50 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 

1. Revidert plankart 
2. Opprinnelig plankart 
3. Endringsnotat 
4. Reviderte reguleringsbestemmelser 
5. Opprinnelige reguleringsbestemmelser  
6. Sol- og skyggestudier 
7. Perspektiver 
8. Uttalelse fra NVE 
9. Tilsvar til uttalelse NVE 
10. Overordnet VVA-plan 
11. Klagerett 

 
 
Kopi til: 
 
Statsforvalteren I Trøndelag, Postboks 2600,  7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve), Postboks 5091 Majorstua,  0301 OSLO 

Statens Vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Sølvi Anita Rekstad, Postboks 26,  7351 BUVIKA 

Eliløkken Eiendom AS, v/TOBB, Postboks 2424 Torgarden 7005 TRONDHEIM 

 
 
 
 



 
 
 
 


