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1 Bakgrunn 

1.1 Bakgrunn for planendringen 

I det følgende omtales dette forslaget til reguleringsendring som 
«reguleringsendringen», mens de planvedtakene som har virkning fram til dette 
forslaget eventuelt blir vedtatt omtales som «reguleringen». 

Forslaget til reguleringsendring er utarbeidet av PLAN arkitekter AS på vegne av 
Nordlykkja AS. 

Sakens bakteppe er at grunnen på gnr/bnr. 34/35 er ustabil. Det er pågående mindre 
utglidninger og fare for større utglidninger, som kan forplante seg til nabotomtene og 
tilstøtende veger. Tomta er regulert til boligformål, men ikke bebygd. Det er et 
overhengende behov for sikring av tomta. Nordlykkja AS, grunneier og Skaun 
kommune har gjennom 2022 vært i dialog om en mulig utbygging hvor tomta 
samtidig sikres. Selve bygget er det klart største stabiliserende elementet. 
 
Prosjektet bryter med gjeldende plans bestemmelser om bygningstypologi, takform, 
etasjeantall og krav om garasje; det har ikke lykkes grunneier eller kommune å finne 
noen som er villige til å bygge ut og stabilisere tomta i tråd med gjeldende plan. 
Reguleringsendringen fastsetter også en byggegrense mot naboeiendom i vest 
utover den generelle avstanden gitt i PBL. 
 
Hensikten med planarbeidet er å gi planhjemmel til tomannsboligen vist i 
rammesøknad på tomta, mens gjeldende plan kun tillater enebolig. Det legges opp til 
parallell behandling av rammesøknad. Prosjektet er tidligere forsøkt som 
byggesøknad med dispensasjoner, men i samråd med kommunen er det valgt å gi 
tiltaket direkte hjemmel i plan heller enn å be om dispensasjon.  

1.2 Prosess 

Det er i møte med kommunen 19.8.2022 avklart at forslaget til endring kan 
behandles som mindre endring jf. pbl § 12-14. Saksgangen er som følger: 
 

 Det varsles eller kunngjøres ikke planoppstart 
 Forslaget til endring sendes til berørte parter, med fire ukers frist for uttalelse 
 Planmaterialet tilpasses i omfang til endringen. Det vurderes kun 

konsekvenser forslaget har utover allerede regulerte tiltak 
 Innspill fra høringen svares ut av tiltakshaver, og oversendes kommunen for 

saksbehandling og evt. vedtak.   
 Berørte parter har klagerett på vedtaket som ved planvedtak, men vedtaket 

kunngjøres ikke. 
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2 Rammebetingelser 

2.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Området har en noe komplisert planmosaikk. Gjeldende plan er «reguleringsendring 
Del av snefugl gård», med virkning fra 5.1.2013. Dette er en endring av 
«reguleringsendring Del av snefugl gård», med virkning fra 14.9.2010; endringen 
angikk primært plankartet og videreførte med ett unntak bestemmelsene fra 
14.9.2010. 

 

Figur 1 reguleringskart for planendring av 5.1.2013. Foreliggende forslag til planendring er en 
endring av dette vedtaket, med samme planområde. Merk at maksimal utnyttelse ikke er satt i 
plankartet; dette er en inkurie og er rettet ved at utnyttelse er satt reguleringsendringens 
bestemmelser. 

Hensikten med endringen av 5.1.2013 var ifølge saksfremlegget å endre arealformål 
slik at et areal ble omregulert fra felles lekeplass til boligformål (gnr/bnr. 34/36), i 
bytte mot at gnr/bnr. 34/35 ble omregulert fra felles lekeplass til boligformål. Det 
antas i vedtaket at arealene vil overskjøtes til tilstøtende tomter med tilsvarende 
formål, men dette er ikke gjennomført. Vedtaket fastsetter for øvrig en byggegrense 
mot turbinledning på fire meter. 
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Figur 2 Skjematisk framstilling av planendring av 5.1.2013. gnr/bnr. 34/36 ble omregulert fra 
boligformål til felles lekeplass, i bytte mot at gnr/bnr 34/35 ble omregulert fra felles lekeplass til 
boligformål. Tomtegrensene er dagens. Gangadkomsten fra Nordlykkja-vegen til lekeplassen ble 
dermed endret fra ca. plassering vist med stiplet pil, til plassering vist med rød heltrukken pil 
(norgeskart.no).  

Reguleringsendringen med virkning fra 14.9.2010 hadde som hensikt å omregulere 
området nord for Trøvegen fra rekkehusbebyggelse til eneboliger, endring av tetthet 
samt regulering av en ny tomt på et tidligere friområde.  

Både endringen fra 2013 og endringen fra 2010 er ifølge kommunens arkiv igjen 
endret i 2019, men dette er visstnok teknikaliteter i arkivsammenheng; 
rettsvirkningen av de to reguleringsendringene følger av vedtakene i 2010 og 2013.  
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Figur 3 Dagens planmosaikk 

 

Figur 4 Utsnitt av plankartet av 14.9.2010 
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2.2 Tidligere vedtak i saken 

Foruten planvedtakene som sammen danner dagens plangrunnlag og 
kommuneplanens arealdel, er det ved fradeling av gnr/bnr. 34/36 tatt inn ordlyd om 
at tomta bør overskjøtes til gnr/bnr. 34/35 (sic). 

2.3 Planprogram/Krav om konsekvensutredning  

Endringsforslaget faller ikke under forskrift for konsekvensvurderings kapittel 2, og 
skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

Planendringen er en endring av planendringen av 5.1.2013, planområdet er dermed 
det samme, og plankartet videreføres i sin helhet. 

3.1 Berørte eiendommer (i planområdet og tilstøtende) 

 Eier (adresse) Kommentar 
34/17 Nordlykkja Velforening Større tomt som bl.a. dekker felles veg 

«Nordlykkja».  
34/33 Eskil Sivertsen (Nordlykkja 

AS) 
Hoveddelen av det bebyggelige arealet 
avsatt til boligformål 

34/35 Eskil Sivertsen Tidligere regulert til boligformål; 
omregulert til felles lekeplass i 2013 

34/36 Nordlykkja Velforening Tidligere regulert til felles lekeplass 
(adkomstareal); omregulert til boligformål i 
2013 

Tilstøtende:   
3/14 Skaun kommune Areal for Trøvegen, som er kommunal 
202/3 Ikke tinglyst Annet vegformål til Fylkesvegen 
1801/3 Ikke tinglyst Areal for Snøfuglvegen, som er fylkesveg 

 

 

Figur 5 Eiendomsforhold 
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Figur 6 Nabotomt 34/17 vil bli påvirket av endringsforslaget 

3.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dag delvis tatt i bruk som felles lekeareal i tråd med planendringen 
av 2013, og er ellers en ubebygd boligtomt i påvente av byggetillatelse. 



8 

 

3.3 Stedets karakter; struktur, estetikk/byform, eksisterende bebyggelse 

Bebyggelsen i området er for det meste et relativt typisk boligfelt fra 70-90-tallet, med 
eneboliger i panel og med saltak. Det finnes unntak; nærmeste nabo mot vest er et 
hus med moderne uttrykk og flatt tak. 

 

Figur 7 Byggetomta i forkant. Naboene mot vest har relativt moderne arkitektur og flatt/tilnærmet 
flatt tak 

3.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Aktsomhetskravet etter kml § 8 vil 
gjelde for alle anlegg på tomta. 

3.5 Naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier i planområdet. 

3.6 Rekreasjonsverdi/bruk, uteområder 

Deler av planområdet er felles lekeplass for Nordlykkja, i tråd med tidligere 
planvedtak. 

3.7 Trafikkforhold 

Snøfuglevegen har registrert ÅDT på 3000. Det er ikke registrert trafikkmengde på 
Trøvegen eller Nordlykkja. 

Det er ikke registrert trafikkulykker i Trøvegen eller Nordlykkja. I 1997 skjedde i 
Snøfuglvegen, like ved tomta, en påkjørsel av fotgjenger som krysset vegen bak et 
parkert kjøretøy. 

Det går buss mellom Ilhaugen og Buvikkrysset, linje 515, med fire daglige avganger. 

3.8 Barns interesser 

Gnr/bnr 34/35 og 36 er i hele planområdet regulert til boligformål og temaet er 
dermed ikke relevant. Gnr/bnr 34/33 er delvis regulert til felles lekeplass men 
planendringen legger ikke opp til tiltak her. Hele området, inkludert flere boligtomter 
og felles lekeplasser, kan bli påvirket om området ikke sikres mot ustabile masser.  
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3.9 Teknisk infrastruktur; vann, avløp, trafo, energiforsyning, alternativ 
energi, fjernvarme 

Det går turbinledninger over tomta, og det er satt bestemmelse om fire meters 
byggegrense fra disse.  

3.10 Grunnforhold; stabilitetsforhold, ledninger, rasfare 

Grunnen på og rundt planområdet er ustabil. For flere år siden ble det utført 
gravearbeider i nedre del av tomta som har medført utglidninger/overflateskred som 
har spist seg bakover i skråningen. NGI befarte skråningen i 2017 og anbefalte 
sikring med steinmasser. En slik sikring er ikke utført, og i prosjekteringen som ligger 
til grunn for dette forslaget til planendring er dette sikringsarbeidet inkludert. 

3.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det pågår utglidninger i området, og det er grunn til bekymring for større utglidninger 
og setninger. 

3.12 Eksisterende analyser og utredninger 

Det er foretatt flere utredninger av grunnforholdene i området i forbindelse med 
tidligere plansaker. De er brukt som grunnlag for planvedtak, men er ikke 
tilstrekkelige til å vurdere konkrete bygg. 

4 Endringsforslaget – beskrivelse 

4.1 Beskrivelse av tiltaket 

Det søkes om oppføring av vertikaldelt tomannsbolig. Tiltaket er illustrert ved snitt, 
fasadetegninger, plantegninger og perspektiver, hvor det også framgår høyder, 
utnyttelse, støttemurer, adkomst og parkering. Bygget omsøkes med flatt tak med 
takterrasse. På grunn av bratt terreng må en del høydeforskjell tas opp med 
støttemurer, men bygget er også utformet slik at det selv tar opp høydeforskjellen 
mellom nord og sør. På grunn av ustabil grunn kan det ikke graves inn i skråningen.  

Da saken sist ble sendt ut i nabovarsel, hadde bygget kjeller – dette er nå tatt ut da 
grunnstabiliteten ikke kunne sikres med slik utforming. 

Beregning av BYA legger til grunn at to av de totalt fire p-plassene er under tak og 
dermed regnet med som selve byggets BYA. Arealtallene i tegning inkluderer ikke 
parkering, men det er tatt med i opplysninger om tiltakets ytre rammer.  

Bygget er tenkt på gnr/bnr. 34/33, men gnr/bnr. 34/35 er også med i prosjektet og har 
samme eier. Gnr/bnr 35/35 er ikke i seg selv utbyggbar. Det er nærliggende på sikt å 
slå de to sammen, og samlet areal (1 000 m2) er lagt til grunn. 
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Figur 8 Utsnitt av situasjonsplan 

 

Figur 9 Utsnitt av snitt T1. Pga ustabil byggegrunn må inngrep i bakken minimeres 
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4.2 Plankart 

Endringen omfatter ikke plankart, som altså videreføres uendret fra vedtaket med 
virkning fra 5.1.2013. Arealformål videreføres uten endring. 

4.3 Bestemmelser 

Kommunen har bedt om at det ved forslag til reguleringsendring lages ett dokument 
som samler alle de bestemmelsene som gjelder for tomta. Dette gjør planverket langt 
mer forståelig og tilgjengelig for de berørte, men har medført en del mindre endringer 
og rettinger uten noen reell endring i planens virkning. De faktiske nye eller endrede 
bestemmelsene er som følger: 

Følgende er vurdert som reelle endringer, og markert med rød tekst i 
bestemmelsene: 

− Ordlyden er endret for å tillate tomannsbolig.  
− Ordlyd endret fra å tillate tre etasjer til å tillate fire etasjer. Ordlyden 

om maksimal byggehøyde er ellers spisset, slik at den samsvarer med 
definisjon av byggehøyde i TEK. 

− Ny bestemmelse om terrengsikring og inngrep på gnr/bnr. 34/33 og 
34/36  

− Det er uklart om bestemmelse om takform er bindende eller er ment 
som veiledning. Den er gjort entydig om at alle tak tillates. 

− Ny ordlyd om bygging ut til tomtegrense mot gnr/bnr. 34/36 

− Bestemmelsene er selvmotsigende når de både fastsetter 
kommunens parkeringsvedtekter som gjeldende, og krever 
dobbeltgarasje pluss gjesteparkering, og én plass pr utleienhet. Krav 
om garasje, gjesteplass og parkering for utleienhet er fjernet (dette er 
uansett behandlet i kommunens parkeringsvedtekter). 

Det følgende  er vurdert å kun være tilpasninger som ikke medfører endringer i 
rettsvirkning: 

− Forhold som ikke angår planområdet er utelatt 
− Siste planendring sammenfattet ikke gjeldende bestemmelser, men 

fastsatte et nytt plankart; Disse sammenfattende bestemmelsene viser 
derfor til siste vedtatte plankart 

− Mindre grammatiske og språklige tilpasninger som ikke medfører 
endring i rettsvirkning. 

− Maksimal utnyttelse var avsatt på plankart av 14.9.2010, men var ved 
en feil utelatt i plankartet av 5.1.2013. Siden det ikke har vært motstrid 
har dog bestemmelsen vært gyldig i mellomtiden. Utnyttelsen er satt 
inn i bestemmelsene. 

− En rekke bestemmelser er knyttet til «B1-B3». Ved vedtaket av 
5.1.2013 ble gnr/bnr. 34/36 også gitt boligformål med tanke om 
sammenføyning med gnr/bnr. 34/33. Ordlyden er derfor endret til 
«boligformål» eller tilsvarende 
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− De opprinnelige bestemmelsenes «5. Bebyggelsens karakter» forstås 
som bestemmelser knyttet til bebyggelse og anlegg jf. pbl § 12-5 nr. 1 

− Detaljerte føringer fra geoteknisk rapport er tatt inn som bestemmelse, 
siden det er et krav til ROS at tiltak om mulig sikres i plan. 

 

5 Endringsforslaget – konsekvenser 

5.1 Konsekvenser 

Endringsforslaget legger til grunn at det er mulig å bygge ut planområdet utfra 
gjeldende planer, og at en slik utbygging er «forventet utvikling», det vil si 0-
alternativet, når konsekvensene av planendringen skal vurderes. Det vil si at 
konsekvensen som vurderes her i planbeskrivelsen, utreding og ROS-analyse er 
differensen i konsekvens mellom tidligere vedtak og denne endringen. Eksempelvis 
er da at tomta bebygges opptil 35% BYA ikke en konsekvens av dette vedtaket, da 
det er hjemlet i tidligere vedtak. Men det er en konsekvens av denne endringen at 
disse 35% kan bebygges med tomannsbolig i stedet for enebolig. 

5.1.1 Parkering 
Det legges opp til to parkeringsplasser pr. boenhet. Bestemmelsene fra gjeldende 
plan fastslår at kommunens (til enhver tid) gjeldende parkeringsvedtekter skal gjelde. 
Samtidig kreves én dobbeltgarasje pluss én gjesteparkering pr enebolig, dvs. tre 
plasser.  

Kommunens parkeringsvedtekter må forstås som parkeringskrav i bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel, dvs. § 8.5 «Parkeringsdekning». Det vil for planområdets 
del si 3 plasser pr enebolig og 2 plasser pr rekkehus/kjedehus. Prosjektet er dermed 
i tråd med parkeringskravet i kommuneplanen, hvilket er ett av de to motstridende 
parkeringskravene i gjeldende plan. Kommuneplanen differensierer krav til parkering 
etter avstand til sentrum, og vi kan ikke se noen grunner til at dekningen som kreves 
i KPA ikke er passende og fornuftig for tomta. 

Endringen foreslår å fjerne ordlyden om parkering utover henvisningen til 
kommunens generelle vedtekter, delvis fordi bestemmelsene er selvmotstridende og 
delvis på grunn av en konkret vurdering av tomta. 

Det medfører også at det ikke lengre kreves dobbeltgarasje. Kravet om 
dobbeltgarasje er en betydelig utfordring på en såpass bratt tomt, hvor veg-
geometrien har vært førende for utforming, og hvor utfordrende grunnforhold legger 
føringer for tiltak i grunnen. Vi kan ikke se at mangelen på dobbeltgarasje har 
konsekvenser utover tomta, og bokvalitet eller framkommelighet kan ikke sies å være 
påvirket. 

5.1.2 Byggegrense 
Gjeldende plan har ingen bestemmelse om byggegrense, og byggegrense er ikke 
satt i plankart. Det er vist en byggplassering i plankart, men den er kun veiledende. 

Intensjonen med planendringen av 5.1.2013 var at gnr/bnr. 34/36 skulle overskjøtes 
til gnr/bnr. 34/33, da det allerede var gjort inngrep der, videre inngrep virket påkrevet, 
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og at en slik utvidelse av boligarealet ville lette arbeidet med å få bygd ut gnr/bnr. 
34/33. Også delingsvedtaket for gnr/bnr. 34/36 antok at arealet skulle overskjøtes, 
men vedtakene ble aldri fulgt opp privatrettslig. 

Når byggegrense ikke er vurdert i plansak er det plan- og bygningslovens generelle 
avstandskrav i § 29-4 som gjelder, i de fleste tilfeller fire meter fra tomtegrense. 
Endringsforslaget legger opp til at det kan bygges inntil tomtegrensen mot gnr/bnr. 
34/36. Dette må forstås utfra at det på sikt er ønskelig og rasjonelt å overskjøte 
gnr/bnr. 34/33 til 34/36, i tråd med tidligere plan- og delingsvedtak. 

Endringen vil medføre at nybygg kommer lengre vest enn avstandskravene i pbl 
legger opp til. Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse som viser at omsøkt bygg ikke 
kaster skygge på nabobolig mot vest på nøkkeltidspunktene. Gnr/bnr. 34/36 og den 
smale delen av gnr/bnr. 34/17 rett vest for den er ikke arealer som er egnet for 
opphold. De er respektive fem og tre meter brede parseller, hvor gnr/bnr. 34/36 er 
avsatt til boligformål med hensikt å overskjøtes til gnr/bnr. 34/33. Den smale delen av 
gnr/bnr. 34/17 er avsatt for å sikre adkomst ned til fellesarealet.  

Flytting av reell byggegrense vil også medføre at utbygging av gnr/bnr. 34/35 i 
byggefasen vil medføre midlertidige inngrep på gnr/bnr. 34/36. Dette er privatrettslige 
forhold som planendringen ikke kan gi fullstendig hjemmel til.  

5.1.3 Terrenginngrep og sikring 
Det er i endringsforslag satt en ny bestemmelse om nødvendige tiltak for sikring av 
området når det bygges ut. Det er svært sannsynlig at dette inkluderer midlertidige 
og permanente inngrep i gnr/bnr. 34/36, og muligens også tilstøtende del av gnr/bnr. 
34/17. Grunnen er ustabil og det må beregnes noe usikkerhet i omfanget. 

Planendringen kan ikke gi privatrettslig hjemmel til inngrep på annen manns grunn, 
men det er like fullt en konsekvens av endringen. Som for den endrede 
byggegrensen må dette vurderes utfra at tomta ble avsatt til boligformål i siste 
planbehandling, med hensikt å overskjøte den til gnr/bnr. 35/33. Tomta er ikke 
brukbar som boligareal uavhengig av gnr/bnr. 35/33, men er en rest av areal som 
tidligere var planlagt som areal for adkomst mellom Nordlykkja og lekeplassen.  

5.1.4 Etasjeantall 
Gjeldende regulering begrenser bebyggelsen til 3 etasjer. Den har også relativt 
detaljerte høydebestemmelser. Høydebestemmelsen er noe omskrevet. 
Foreliggende prosjekt forholder seg til bestemmelse om høyde, men har løst dette 
med en fjerde etasje som inneholder et trappeoppbygg. Dette gir en rasjonell 
utnyttelse av tomta, og sol/skyggeforhold for naboene påvirkes ikke på 
nøkkeltidspunkter. Mot sør fremstår bygget som én etasje pluss trappehus.  

5.1.5 Takform 
Gjeldende bestemmelse om takform lyder «…bebyggelsen skal fortrinnsvis oppføres 
med saltak eller pulttak. Andre takutforminger kan godkjennes».  Dette må forstås 
som en instruks for ønsket estetikk i området, heller enn en bindende bestemmelse. 
Kommunen har uansett anledning til å avvise byggesaker med uønsket takform med 
hjemmel i estetikkparagrafen (i pbl eller KPA). Forslaget til endringer endrer dette til 
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at alle takformer tillates. Om dette i praksis fører til flere flate tak i området må det 
sies å være en marginal konsekvens, da de to nærmeste nabohusene mot vest 
allerede har flate eller tilnærmet flate tak, og at forskjellen mellom et pulttak med 6 
graders fall og et flatt tak er marginal hva angår strøkskarakter og estetikk.  

5.1.6 Boligtype 
Gjeldende plan tillater kun frittliggende eneboliger. I planens bestemmelse § 5.2 
nevnes «eneboliger med utleieenhet», implisitt at dette er tillatt. Dette tyder på at 
planen tillater to enheter, så lenge den ene er underordnet den andre og leies ut. 

En plan vedtatt etter pbl. kan ikke sette bestemmelse om eierskap, og om to enheter 
eies av samme person eller har ulike eiere har heller ingen konsekvenser. Planen er 
dermed noe uklar, men ser ut til å tillate to enheter under visse forutsetninger. 

Forslag til nye bestemmelser åpner for tomannsbolig. Antallet enheter er det samme 
som i tolkningen over, men endringen fjerner uklarhet og krav om at den ene 
enheten skal være underordnet.  

Vi kan ikke se at endringen utløser noen konsekvens utover det som normalt 
håndteres i en byggesak uten konsekvensvurdering. Området er ennå ikke fullt 
utbygd etter gjeldende planer, så det må antas at det i planen er vurdert at området 
har noe kapasitet på nye beboere.  

Tomannsboliger har i utgangspunktet konsekvens for strøkskarakter når området 
ellers er bebygd med eneboliger, men den visuelle virkningen av dette er først og 
fremst at de to sidene av bygget er symmetriske. Mot sør er også fasaden på kun én 
etasje pluss trappehus, hvilket demper den visuelle virkningen. Mot nord er fasaden 
relativt høy, dette er vanskelig å unngå siden tomta er såpass bratt. Trappehuset har 
et begrenset volum og muliggjør enkel adkomst til takterrasse, hvilket er svært 
positivt for bokvaliteten i husene.  

5.2 Risiko- og sårbarhet (planlagt situasjon) 

Foruten konsekvensene nevnt over er det vedlagt geoteknisk vurdering av at tomta 
kan bygges ut i tråd med det omsøkte tiltaket. Forenklet ROS-analyse stiller også 
forslag til avbøtende og risikoreduserende tiltak.  


