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Nordlykkja Velforening  
ved styrets leder Grethe Marie Selven 
Nordlykkja 3 
7350 Buvika  
 
 
Til 
PLAN arkitekter AS 
Fjordgt. 50 
7010 Trondheim  
Epost. plan@plan.no 
 
         Buvika den 01.02.2023 
Att. Tormod Osen og Oddmund Engh 

 

Tilsvar til høring av reguleringsendring etter forenklet prosess og nabovarsel av rammesøknad  

Plan om reguleringsendring etter forenklet prosess omfatter endringer til dagens reguleringsplan for 
Nordlykkja i Skaun, forslagstiller er Nordlykkja AS, plankonsulent PLAN arkitekter med bistand fra 
Multiconsult, og grunneier er Eskil Sivertsen. Varselet er sendt inn som en kombinert søknad om 
planendring og rammesøknad for bygging av tomannsbolig i Nordlykkja 2.  

Planendringene endrer dagens plan med hensyn til bygge-avstand ( 4 meters grensen) til nabotomt, 
antall tillatte etasjer, og boligtype, tomannsbolig istedenfor enebolig med utleiemulighet jf. gjeldende 
plan.  

Nordlykkja velforening er selvsagt ikke imot at det bygges på tomten, men vi motsetter oss endring av 
reguleringsplanen, at det gjøres inngrep i dagens 4 meters regel, og at det skal bygges noe annet enn 
enebolig på tomten.  

Nåværende reguleringsplan:  
Innledningsvis ønsker vi å sette søkelys på at nåværende reguleringsplan ikke er av gammel dato, det 
dreier seg en ny reguleringsplan og som etter vår mening bør respekteres. Vi legger til grunn at 
terskelen for å endre en ny reguleringsplan bør være høy. Dersom det skulle være slik at det var en 
enkel prosess å endre på reguleringsplaner av nyere dato så bety det at planens innhold ikke blir 
respektert og da er også hensikten med det omfattende planarbeidet satt til side.  
 
Det er en kompleks og langvarig prosess å vedta reguleringsplaner og i den forbindelse vises det til 
plan – og bygningslovens § 12-12, vedtak om reguleringsplan. For utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser for utarbeidelse av ny plan jf. plan – og bygningslovens 
§ 12-14. Det er imidlertid unntak for forenklet saksgang for mindre justeringer for mindre endringer 
av reguleringsplanen, noe vi kommer tilbake til lengre ned i skrivet.     

Bakgrunns historikk: 
Nordlykkja Velforening er eier av gnr. og bnr. 34/36, som er naboeiendommen til 34/33, i Skaun 
kommune.  Eskil Sivertsen, eier av gnr/bnr. 34/33, startet utgravingen av sin tomt i 2012. Sivertsen 
tok seg til rette og gravde vesentlig utover egen tomtegrense, dvs. han gravde også på Nordlykkja 
Velforeningens eiendom gnr/bnr. 34/36, og gjorde stor og vedvarende skade på velforeningens 
eiendom.  
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Bakgrunnen for at Sivertsen fant det nødvendig å grave utover egen eiendomsgrense var ifølge han 
selv,  at han anså det som gunstigere som følge av offentlig infrastruktur mv. dersom han også tok 
med et tilleggsareal av velforeningens tomt. Dette inngrepet på vår eiendom ble utført uten å rådføre 
seg med velforeningen.  
 
Først etter at Sivertsen hadde gravd ut tomten i 2012, rettet han en henvendelse til daværende 
styreleder i velforeningen og ba om å få flytte tomta si mot nord -vest i retning av friområdet mellom 
sin tomt og velforeningens tomt. Han ønsket en del av friområdet (34/36) mellom 34/33 og 34/32, og 
tilbød Velforeningen tilsvarende areal på andre siden (34/35). Styret i 2012, stilte seg den gang og 
foreløpig velvillig innstilt til forslaget siden det allerede var foretatt utgraving utover hans tomt og 
ønsket derfor å gjøre det beste ut av situasjonen, dog med visse vilkår.   
 
Dette skjedde i juli 2012, og deretter skjedde det ingenting. Saken ble ikke behandlet på 
medlemsmøte i Velforeningen, den stoppet opp og det ble aldri utført noen overskjøting til eier av 
34/33. Innstilligen den gang var på bakgrunn av en konkret byggesak ( bygging av enebolig) med en 
konkret situasjon som i ettertid ble trukket. 
 
Rasfaren på tomta: 
I årene etter dette, er det ikke gjort noe forsøk på å sikre tomten fra Sivertsen, og tomta har i løpet av 
årenes løp sklidd ut og medført risiko for fare, samt vesentlig ulempe for beboerne i Nordlykkja.  
Nordlykkja har i alle disse årene, siden 2013, dvs. i nærmere 10 år, flere ganger henvendt seg skriftlig 
til både grunneier og Skaun kommune og bedt om sikring av tomten, uten at noe har skjedd. Den 
sikringen som er utført er det stort sett velforeningen selv som har stått for, for å unngå alvorlige 
skader på mennesker og infrastruktur. Tomten er en farlig rastomt.  
 
Nordlykkja Velforening har flere ganger bedt kommunen om å utstede pålegg om sikring, og ilegge 
eier løpende tvangsmulkt frem til området blir forsvarlig sikret. Dette er noe vi har argumentert for 
som en uavhengig sak, fra tidligere søknad og nå rammesøknaden for å bygge tomannsbolig på 
eiendommen. 
 
Vi merker oss at PLAN arkitekter i denne høringen, nå bruker rasfaren som argument for planendring, 
og skriver bla følgende ;« at det snarest er behov for å sikre tomten, hvor grunnen er ustabil «. Videre 
skriver PLAN arkitekter; «at det foreslåtte prosjektet ivaretar disse hensynene, men er i strid med 
enkelte bestemmelser i gjeldende regulering». Videre « et tilsvarende bygg er tidligere nabovarslet 
som byggesak med dispensasjoner, men er i samråd med kommune ble saken trukket og fremmes nå i 
stedet, som plansak». Velforeningen stiller seg undrende til at dette ikke har blitt ivaretatt tidligere av 
eier av tomten og/eller kommunen, og helt uavhengig av en byggesak.  
 
Tidligere byggesak for gnr/bnr. 34/33:  
I mai 2022 mottok Nordlykkja velforening nabovarsel til søknad om oppføring av tomannsbolig med 
søknad om dispensasjon fra arealplaner og avvik fra flere bestemmelser om utforming og volum. Den 
gangen var argumentene for å bygge tomannsbolig istedenfor enebolig jf. dagens reguleringsplan, 
terrengform, tomtestørrelse og grunnforhold, angitt som årsak. Nabovarslet ble svart opp av 
velforeningen den 19.05.2022. 
 
I vårt tilsvar til nabovarselet, viste velforeningen til gjeldende reguleringsplan, velforenings vedtekter 
og til velforeningens tidligere klagesak for gnr. 34/29 og 34/30, som omhandlet søknad om 
dispensasjon fra regulerings-planen om nettopp bygging av flermannsbolig i Nordlykkja.  
Velforeningen fikk i nevnte sak fullt ut medhold i sin klage med det utfall at kommunen ikke kunne gi 
dispensasjon med tillatelse for bygging av flermannsbolig for gnr. 34/29 og 34/30. Velforeningen viste 
også til at Nordlykkja 7 gnr/bnr. 34/22, fikk avslag på sin dispensasjonssøknad om bygging av 
tomannsbolig i Nordlykkja.   
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I september 2022 ble velforeningen kontaktet av Tormod Osen hos PLAN arkitekter via epost, der han 
ønsket et forhåndsuttalelse fra velforeningen knyttet til evet. ny søknad. Velforeningen svarte som 
følgende; « Styret i Nordlykkja Velforening har ikke endret standpunkt i saken ad. bygging av 
tomannsbolig på 34/33, og i den forbindelse viser vi til vårt tidligere svar på nabovarsel til byggesak 
sendt den 19.05.2022. Svaret gir en bred redegjørelse for vårt standpunkt og vi ser ikke behov for å 
legge til noe ytterligere utover det som kommer frem av svaret. Og som nevnt i samme svar, så kan vi 
ikke se hvorfor det skal være mer krevende å prosjektere en enebolig, gjerne med utleiedel, enn for en 
tomannsbolig, det bør snarere være motsatt. Vi viser også til at tomten er så å si ferdig utbygd og 
ferdig utgravd.  Videre; « Velforeningen ser nødvendigheten av å sikre egne interesser til tross for at vi 
forstår at det vil være mere lønnsomt for Graver å bygge tomannsbolig, men lønnsomheten til Graver 
kan nødig være velforeningens ansvar».   
 
Vedlegg 1: Svar på nabovarsel av 19.05.2022 samt epost til Tormod Osen av 22.11.2022  
 
Juridisk grunnlag ved forenklet prosess: 
Reguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. 
For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven        
§ 12-14.  
Dette gjelder endringer som: 

 i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
 ikke går utover hovedrammene i planen, 
 og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
Det skal imidlertid i den konkrete vurderingen, tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 
interesser som blir berørt. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker 
som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, skal det slik vi har tolket loven, 
heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. En endring som berører viktig 
infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen inneholder, vil også kunne falle utenfor. 
 
Første forutsetning:  
Nordlykkja velforeningen mener at forslaget til planendring i stor grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig. Det var fra dag en lagt til grunn at årsaken til at det kun skulle tillates eneboliger i 
Nordlykkja, som er en kort vegstrekning med bare noen få boenheter, var på bakgrunn av strøkets 
karakter, miljøet og omgivelsene for øvrig.  Naboenes interesser og områdets helhetlige hensyn skal 
ivaretas, og planendringen vil bla. kunne medføre at de andre boligene blir mindre verdt på bakgrunn 
av at strøkets karakter og miljø vil endres negativt.  
 
Andre forutsetning: 
Nordlykkja velforening mener at forslaget til planendring i stor grad vil gå utover hovedrammen i 
dagens plan. Området er dimensjonert for eneboliger, og infrastrukturen er lagt opp for det samme, 
både med hensyn til veg, vann, kloakk, parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser. Den nye 
planendringen vi gå på bekostning av dette. I tillegg vil planen endre dagens 4 meters regel, noe 
velforeningen motsetter seg og redegjør ytterligere for nedenfor.  
 
Tredje forutsetning:  
Nordlykja velforening mener at forslaget til planendring absolutt vil berøre hensynet til natur og 
friluftsområde. Planen vil vanskeliggjøre og hindre adkomsten til velforeningens tomt , med 
lekeplassen og friområdet.  
 
 
 



4 
 

4 meters grensen:  
Vi viser til plan – og bygningslovens § 29-4 annet ledd som sier; « Hvis ikke annet er bestemt i plan 
etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som 
minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter». Avstandskravet er fastsatt av 
branntekniske hensyn, men er også begrunnet i andre forhold, blant annet hensynet til at bebyggelse 
på naboeiendommer sikres lys, rom og utsikt.  
 
Nordlykkja velforening har flere planer for bruken av sin tomt med tanke på bofellesskapet, miljøet og 
trivselen til dagens beboer i Nordlykkja. Den foreslåtte planendringen vil bla. medføre at lekeplassen 
ikke vil bli brukt som forutsatt da planen vil vanskeliggjøre tilkomsten til denne. I planen om 
reguleringsendring kan vi ikke se at det kommer frem noen fordeler som klart overstiger 
velforeningens ulemper ved en interesseavveining, og som ligger innenfor rammene av loven.  
 
Argumenter for at det ikke er nok grunnlag for å bygge tomannsbolig istedenfor enebolig jf. 
nåværende reguleringsplan :  

 De øvrige beboerne i Nordlykkja har måttet forholdt seg til dagens reguleringsplan, men har 
likevel greid å sette opp fine eneboliger, noen med utleiedel, og uten å bygge arealer utover 
det som er vedtatt.  

 
 Velforeningen legger til grunn at det ikke blir mere stabilt med en tomannsbolig enn å sette 

opp en enebolig på tomten, snarere tvert imot. Tomannsboliger innebærer større inngrep, 
større mål- trykk, større utgravinger i et rasfarlig område, og dermed fare for større ras og 
mindre stabilitet. 

 
 Det vil kunne skape presedens for å sette opp flere flermannsboliger i Nordlykja, og det har 

ikke boligområdet infrastruktur til. 
 

 Derimot, ved å sette opp en enebolig, gjerne med utleiedel, så vil det medføre til 
overholdelse 4 meters grensen til naboeiendommer.   

 
 Ved å bygge tomannsbolig ivaretas ikke det helhetlige hensynet til områdets karakter og 

strøket for øvrig.  
 

 Grunnflaten kan ved en enebolig være mindre, eller den samme. Vi kan heller ikke se noe 
grunnlag for at det skal være mer krevende å prosjektere en enebolig enn tomannsbolig.  

 
 Skaun kommune har tidligere selv foreslått at det kan bygges enebolig gjerne med utleiedel 

på tomten.   
 
Infrastruktur:  
Vi kan ikke se at tomannsboligen gir et mere rasjonelt arealbruk enn en enebolig og vi legger til at en 
tomannsbolig krever større grad av infrastruktur enn en enebolig. Nordlykkja har ikke infrastruktur i 
form av veg ,parkering, gjesteparkeringer, og bæreevne til å bygge flermannsboliger. Vi kan heller ikke 
se at terrengform, tomtestørrelse og grunnforhold gjør at en tomannsbolig mer egnet enn en 
enebolig. 
 
Konklusjon: 
Slik vi ser det har søker kun økonomiske motiv for å kreve reguleringsendring. Eier av tomten har 
allerede begått alvorlig inngrep på naboens eiendom, og vi mener det er urimelig å nå be 
velforeningen på nytt om å lide for tidligere inngrep ved å akseptere å reguleringsendring og godta 
bygging av flermannsboliger i Nordlykkja.  
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I dag består Nordlykkja kun av eneboliger. Dersom søker får medhold vil det kunne skape presedens 
for nye byggesaker i den stille og rolige gaten som Nordlykkja, og som ikke har infrastruktur og 
bæreevne til flermannsboliger.  Velforeningen legger til grunn at det går fint an å sette opp en 
enebolig på tomten, gjerne med utleiedel, og med det respektere dagens reguleringsplan og samtidig 
sørge for tilfredsstillende sikring.   
 
Til slutt vil vi legge til at fordelene for utbygger med denne planendringen, er etter vår mening 
vesentlig mindre enn ulempene er for dagens beboere, ved en total interesseavveiing. En 
godkjennelse av reguleringsendring vil bety brutte forutsetninger for de som allerede har etablert 
seg, bygget og innrettet seg etter dagens reguleringsplan.  
 
 
Vennlig hilsen  
Styret i Nordlykkja velforening  
 
Grethe Marie Selven 
Styrets leder  


