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Innledning 
 
I St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering 
for unge og vanskeligstilte oppfordres 
kommunene til å utarbeide lokale 
handlingsplaner for boligetablering. 
Husbanken har satt igang prosjektet ”Lokale 
boligsosiale handlingsplaner” for å stimulere 
og veilede kommunene i denne sammenheng.  
 
Som en oppfølging av dette vedtok Skaun 
kommunestyre den 7.2.01 å igangsette arbeidet 
med en Tomte- og boligplan for kommunen. 
Skaun kommune fikk på forhånd tilsagn om 
kroner 80 000,- fra Husbanken til å utarbeide 
en slik plan. 
 
Hovedmålsettinga med planarbeidet har vært 
å få fokus på kommunens tomte- og 
boligpolitikk.  
 
Tomte- og boligplanen inngår i kommunens 
planstruktur som en delplan i 
kommuneplanens kortsiktige del. Kapittel 2 - 
som består av mål, strategier og tiltak for 
kommende 4-årsperiode - innarbeides i 
kommuneplanens kortsiktige del med 
økonomiplan. 
 
Organisering 
Det ble opprettet ei styringsgruppe og 
prosjektgruppe med prosjektleder: 
Styringsgruppa har vært den samme som 
kommuneplanutvalget, og består av ordfører 
og lederne for Helse- og omsorgsutvalget, 
Oppvekst- og kulturutvalget og Plan- og 
miljøutvalget, samt rådmannen og 
kommunelederne.  
 
Prosjektleder for arbeidet har vært 
førstekonsulent ved avdeling Plan, Solvor 
Sundet. Sammen med prosjektleder, har 
sosialkurator Ella Willmann og ergoterapeut 
Toril Eid utgjort prosjektgruppa  
 
Prosjektgruppa fikk følgende mandat:  
1. Gi en beskrivelse og vurdering av 

generelle befolknings- og boforhold i 
kommunen. 

2. Utarbeide en oversikt over behovet for 
ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet.  

3. Kartlegge den kommunale boligmassen og 
vurdere utnyttelsen av denne. 

4. Vurdere utnyttelsen av boligarealer i 
kommunen.  

5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk 
av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger, samt organisering av 
Husbankrelaterte oppgaver. 

6. Gjennomgå og vurdere kommunens 
organisering av boligoppgavene. 

7. Lage en samlet plan for boligbygginga i 
kommunen, med særskilt vekt på 
framskaffelse av boliger og behov for 
booppfølging til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Dette medfører bl.a. en 
vurdering av mulighetene for ombygging, 
kjøp, salg og endret disponering av den 
kommunale boligmassen, samt forslag til 
eventuelle nybygg. 

8. Legge til grunn et langtidsperspektiv, 
tilrettelegge planen for rullering og 
ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 

 
Det er avholdt 12 møter i prosjektgruppa og 
planen har vært på sakslista 6 ganger i 
styringsgruppa. I forbindelse med 
kartlegginga av vanskeligstilte ble det også 
holdt orienteringsmøter med flere 
tjenesteenheter i kommunen. Til et møte ble 
også 3 interesseorganisasjoner invitert, men 
representanter fra kun 1 møtte. 
 
Rullering 
Avdeling Plan har ansvaret for at planen 
rulleres hvert år, første gang høsten 2002. 
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1. Sammendrag
 
Kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet (kapittel 4) 
Ulike tjenesteenheter i Skaun kommune har i 
vår foretatt en kartlegging av til sammen 76 
vanskeligstilte husstander på boligmarkedet. 
Kartlegginga viser følgende 
hovedutfordringer: 

• 27 av husstandene – hovedsakelig 
eldre/fysisk funksjonshemmede og 
psykisk funksjonshemmede - har 
behov for å flytte til en samlokalisert 
enhet med bemanning. 

• 19 - hovedsakelig økonomisk/sosialt 
vanskeligstilte og flyktninger – trenger 
en ordinær bolig uten oppfølging. 

• 17 (forskjellige målgrupper) trenger en 
bolig med oppfølging av 
hjelpeapparatet. 

 
Boligbehovet til ungdom i etableringsfasen er 
ikke blitt kartlagt, da dette ville ha krevd eget 
opplegg med bl.a. spørreundersøkelse. Ut ifra 
kjennskap til boligmarkedet i Skaun, vet en 
imidlertid at det er vanskelig for unge med lav 
inntekt å etablere seg i egen bolig. 
 
Utlendingsdirektoratet anmoder Skaun 
kommune om å ta i mot 20 flyktninger i 2002.  
En ser få muligheter for at de som allerede bor 
i flyktningeboligene flytter ut. Mottak av nye 
flyktninger i 2002 vil dermed utløse et behov 
for kjøp/bygging av 4 – 5 boliger. 
 
Virkemidler på boligområdet: 
 
1. Husbankordningene (kapittel 5) 
Ansvaret for søknader om kjøpslån og 
oppføringslån i Husbanken ligger på avdeling 
Plan.  
Sosialkontoret administrerer de øvrige låne- og 
tilskuddsordningene, som er bostøtte, 
etableringslån, boligtilskudd, utbedringslån og 
prosjekteringstilskudd. Lite samarbeid mellom 
avdelingene. 
 
 
 

Kommunen bør bli bedre til å utnytte låne- og 
tilskuddsordningene til Husbanken ved bl.a.: 

• samling av Husbankordningene til en 
enhet 

• bedre markedsføring / informasjon til 
publikum 

 
2. Kommunale utleieboliger (kapittel 6) 
Kommunen har totalt 103 utleieboliger fordelt 
på kategoriene trygde-/omsorgsboliger, 
boliger for psykisk utviklingshemmede, 
flyktningeboliger, presteboliger og ordinære 
utleieboliger/gjennomgangsboliger. 
 
Ansvaret for de ulike boligkategoriene ligger 
spredt på de ulike tjenesteenheter. 
Samarbeidet mellom enhetene fungerer 
forholdsvis godt, men en ser likevel et behov 
for økt samkjøring. 
 
Forbedringspotensiale på en rekke områder. 
  
Det diskuteres 2 alternativer for organisering 
av boligforvaltningen: 

• Fortsatt kommunal boligforvaltning 
med et boligkontor som administrerer 
utleie, husbankoppgaver, og lignende. 

• Kommunalt foretak hvor Skaun 
boligbyggelag forespørres om å ta 
administrasjonen. 

 
3. Tomteutbygging / Boligbyggeprogram         
For å nå målsettingen om 8000 innbyggere 
innen utgangen av 2012, planlegges det 
bygging av totalt 883 boliger i Skaun. 
Stordelen av økningen får man i Børsa og 
Buvika. 
 
Det legges opp til en sterk kommunal styring 
av tomteutbygginga. Hele 70 % av totalt 
utbyggingsareal skal selges via kommunen. 
 
For å kunne håndtere dette utbyggings-
omfanget og tempoet må avdeling Plan tilføres 
personellressurser, som forutsettes finansiert 
via avkastning av tomtefond og avanse ved 
tomtesalg.
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Oppsummering av kartlagt behov og foreslåtte tiltak (alternativ 1): 
Tabellen nedenfor viser kort oppsummert behovet som ble registrert ved kartlegginga, og de tiltak 
som foreslås iverksatt: 
 
 
 
Behov jfr. kartlegging 
(tall = antall kartlagte husstander) 

 
Tiltak 

 
Kommentar 

Ordinær bolig med/uten 
oppfølging 

36 

18 etableringsboliger i borettslag. 
4 psykiatriboliger. 
Tilrettelegging for bygging av flere 
mindre boliger / leiligheter.  
 

Universell utforming vektlegges. 
 
 
 

Samlokalisert enhet uten 
bemanning 

7 

Tilrettelegging for bygging av flere 
mindre boliger / leiligheter. 
 

Universell utforming vektlegges. 

Samlokalisert enhet m. 
bemanning 

27 

2 – 4 avlastningsleiligheter i 
tilknytning til Meieribakken. 
11 omsorgsboliger                            
(Tangen, trinn II) 
 

Universell utforming vektlegges. 
10 omsorgsboliger er under bygging i 
Buvika - innflyttingsklar våren 2002 
(Tangen, trinn I ) 

Tiltak i egen bolig 
6 

Plan for utbedring av boliger. 
Økt utnytting av 
Husbankordningene.  
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2. Handlingsplan for tomte- og boligområdet 2002 – 2005                             
Mål og tiltak 
 
Hovedmål for boligpolitikken i Skaun kommune: 
 
 
Skaun kommune vil tilby innbyggerne i kommunen et godt og variert boligtilbud. 
 
 
 
Strategier: 

• Sterk kommunal medvirkning i tomteutbygginga og tett samarbeid med grunneiere, 
utbyggere og boligbyggelag for å oppnå ønsket boligforsyning. 

• Bedre service til publikum med bolig- og husbankspørsmål. 
• Optimal utnyttelse av husbankordningene. 
 

 
Tiltak: 
 
Tomteområdet: 
2002 - 2005: Styring av tomteutbygginga etter 
føringer i vedlagte boligbyggeprogram.  
Ansvar for oppfølging: Avd. Plan 
Budsjett: Se nedenfor 
 
2002: Opprettelse av 1 – 1,5 stilling ved 
avdeling Plan med hovedansvar for 
tomteutbygging, reguleringsplanlegging, 
utbyggingsavtaler, tomtesalg, og lignende. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Plan 
Budsjett: Finansieres av avkastning fra 
tomtefond og avanse ved tomtesalg. 
 
Organisering av boligoppgavene: 
2002: Kommunens boligforvaltning skilles ut 
som eget kommunalt foretak.  
Forhandlinger med Skaun boligbyggelag om 
administrasjon av det kommunale foretaket og  
husbankoppgavene i kommunen. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Plan / 
Avdeling Helse og oppvekst 
 
2003: Utarbeidelse av kriterier for tildeling av 
ordinære utleieboliger.                                                                                          
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Helse og 
oppvekst.                                                                                                        
Budsjett: Inngår i ordinært driftsbudsjett 
 
 

 
Etableringsboliger: 
2003: Bygging av 7 etableringsboliger på tomt i 
Børsa vest 1. Prosjektkonkurranse i samarbeid 
med Husbanken. Organiseres som borettslag 
med klausul som hindrer fortjeneste ved 
videresalg. 
 
2004: Bygging av 4 etableringsboliger på 
kommunal tomt i Reina, Viggja. 
Prosjektkonkurranse i samarbeid med 
Husbanken. Organiseres som borettslag med 
klausul som hindrer fortjeneste ved videresalg. 
 
2005: Bygging av 7 etableringsboliger på tomt i 
Buvika. Prosjektkonkurranse i samarbeid med 
Husbanken. Organiseres som borettslag med 
klausul som hindrer fortjeneste ved videresalg. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Plan                                             
Budsjett: Kommunal subsidiering av tomt. 
Minimum 30 % tilskudd fra Husbanken og 
resten innskudd fra andelseiere. 
 
Omsorgsboliger 
2003: 2004-5: Bygging i regi av SBBL av 11 
omsorgsboliger i Buvika – Tangen trinn II. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Helse og 
oppvekst 
Budsjett: Innskudd, samt lån og tilskudd fra 
Husbanken 
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Flyktningeboliger: 
2002: Kjøp/bygging i regi av kommunalt 
foretak av 4 boliger i Børsa. 
 
2003: Kjøp/bygging i regi av kommunalt 
foretak av 4 boliger i Børsa. 
 
2004: Kjøp/bygging i regi av kommunalt 
foretak av 4 boliger i Børsa. 
 
2005: Kjøp/bygging i regi av kommunalt 
foretak av 4 boliger i Børsa. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Helse og 
Oppvekst 
 
Avlastningsleiligheter 
2004: Bygging i regi av kommunalt foretak av 2 
- 4 avlastningsleiligheter i tilknytning til 
Meieribakken. Må utredes. 
 
 
 
 
 
 

 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Helse- og 
oppvekst                                                              
Budsjett: Økning i kommunale driftskostnader 
er ikke beregnet. 
 
Psykiatriboliger 
2003: Kjøp i regi av kommunalt foretak av 2 
andeler i borettslag i Buvik sentrum I. 
2004: Kjøp i regi av kommunalt foretak av 2 
andeler i borettslag i Børsa vest I. 
 
Ansvar for oppfølging: Avdeling Helse- og 
oppvekst                                                                     
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3. Befolkning og boforhold  
 

Innbyggertall og 
befolkningssammensetning  
pr. 1.1.2001 er i Skaun kommune på 5 864.  
I siste tiårsperiode har folketallet økt med 
totalt med 290 innbyggere - dvs. 5,2 %. 
 
 

 
 
 
Tabellen nedenfor viser  fordelingen på ulike 
aldersgrupper (1999-tall):  
 
 

 
  0 – 5 år        513   
  6 – 13 år     728 
14 – 18 år     410   Andel av befolkninga 0 – 18 år:      28,3 % 
19 – 30 år     905   Gj.snitt for Sør-Trøndelag:           24,7 % 
31 – 35 år     457 
36 – 66 år  2 146   Andel av befolkninga 19 – 66 år:    60,0 % 
67 – 80 år     527   Gj.snitt for Sør-Trøndelag:           62,5 % 
81 år og eldre        157   67 år og eldre utgjør                         11,7 % 
     Gj.snitt for Sør-Trøndelag:                 12,8 % 
 
 
Vi ser at barn og ungdom utgjør en større 
andel av befolkningen i Skaun enn for øvrig i 
Sør-Trøndelag, mens andelen av folk som er i 
yrkesaktiv alder og pensjonsalderen er noe 
lavere.  

Flytting 
hvis en studerer flyttemønsteret inn til og ut av 
Skaun i årene 1996 – 99, ser en at netto 
innflytting har variert fra –21 til 10. Totalt 
antall personer som flytter både inn og ut 
ligger på mellom 250 – 300. 
 
Den delen av befolkninga som flytter mest er i 
aldersgruppa 19 – 30 år, og i denne gruppa er 
det flere som flytter ut av enn som flytter inn  
til Skaun. I Sør-Trøndelag for øvrig, hvor 
Trondheim har en stor andel, er det omvendt. 

Framskriving av innbyggertall  
Kommuneplanens langsiktige del har en 
målsetting om et innbyggertall på 8 000 i  

Skaun innen utgangen av 2012. Dette utgjør en 
befolkningsvekst, regnet fra utgangen av 2000, 
på  2 136 – totalt 36,4 %. 

Boliger og boforhold i Skaun 
Tall fra boligtellinga i 1990 sammenholdt med 
statistikk over fullførte boliger i årene 1991 – 
1999 viser at vi har ca. 2 200 boliger i Skaun.  
 
Tabellen nedenfor forteller at hovedtyngden 
av boligene i Skaun er eneboliger. 
Sammenlignet med gjennomsnittet for hele 
Sør-Trøndelag har Skaun en lav andel av 
borettslagsleiligheter.  
 
Etterspørselen etter borettslagsleiligheter er 
stor, og det har vært en betydelig prisøkning 
på disse boligtypene i Skaun. Ungdom vil ofte 
falle utenfor dette tilbudet, ikke bare pga. pris, 
men også pga. av for lav ansiennitet i 
boligbyggelaget. 
 

 
Boligtellinga i 1990 viste følgende eierforhold: 
 %-vis andel av alle boliger 

i Skaun 
%-vis andel av alle boliger i 

Sør-Trøndelag 
Private boliger 77 59 
Borettslagsleiligheter 2 19 
Leieboliger 21 22 
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4. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
 
Kartlegginga av vanskeligstilte på 
boligmarkedet i Skaun kommune omfatter i alt 
76 husstander - tilsammen 157 personer, herav 
32 barn under 18 år. Dette utgjør ca. 2,7 % av 
befolkningen i Skaun. Ifølge Husbankens 
opplysninger om gjennomførte kartlegginger i 
andre kommuner, er snittallet på ca. 1 %. Men 
tallet er høyere i små oversiktige kommuner. 
 
 
Følgende enheter har deltatt i kartlegginga, 
som foregikk i perioden 26. april – 15. juni -01: 

• Sosial- og barneverntjenesten 
• Åpen omsorg  
• Fysioterapitjensten 
• Psykiatritjenesten 
• Flyktningekonsulenten 
• Boligtjenesten 
• Skaun arbeids- og opplæringssenter 

 

Kartleggerne har gått gjennom de husstander 
som har vært i kontakt med kommunens 
tjenesteapparat de siste 6 måneder, og plukket 
ut de som en har vurdert som vanskeligstilt på 
boligmarkedet. Med vanskeligstilt menes i 
denne sammenheng de som har problemer 
med å etablere seg i eller bli boende i en bolig. 
 
Kartlegginga er basert på de ansattes 
vurderinger, både når det gjelder nåsituasjon 
og nødvendige tiltak framover. Dette er ikke 
nødvendigvis i samsvar med den enkelte sine 
ønsker. Det kan også være uenighet mellom de 
ulike profesjonene om hva som er det beste 
tiltaket.  

Hvem er de vanskeligstilte på 
boligmarkedet 
Figuren nedenfor viser kartlagte husstander 
fordelt på aldersgrupper:

 

 
 
Aldersgruppen 20-34 år og 80 + utgjør begge i 
underkant av 30 % av de kartlagte. 
Hovedtyngden av de vanskeligstilte er altså de 
som er i etableringsfasen og de eldste. 40 % av 
de kartlagte er enslige – 22 % er par uten 
(hjemmeboende) barn. 

Målgrupper 
Det kjennetegnet som er mest framtredende 
for husstandens boligbehov har vært 
avgjørende for plassering i de ulike 
målgruppene, som defineres under: 

 
• Økonomisk vanskeligstilt: økonomi er 

hovedårsaken til boligproblemet 

• Fysisk funksjonshemmet: må ha 
fysiske tilrettelegginger for å fungere i 
bosituasjonen 

• 1. gangs etablert flyktning: flyktning 
som kommunen har tatt i mot fra 
flyktningemottak 

• 2. gangs etablert flyktning: flyktning 
som har flyttet til kommunen på eget 
initiativ 

• Psykisk utviklingshemmet: psykisk 
utviklingshemming er hovedårsaken 
til boligproblemet 

• Psykiatrisk langtidspasient: person 
med langvarig psykisk lidelse, dvs. 2 
år eller mer. Personer som har vært i 
kontakt med tjenesteapparatet i mindre 

0
5

10
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20
25

< 16 20 - 34 35 - 49 50 - 66 67 - 79 80 +
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enn to år, er altså ikke plassert i denne 
målgruppa. 

• Rusmiddelmisbruker: person som har 
problemer med å 
etablere/opprettholde et stabilt 
boligforhold pga. rusproblemer 

• Sosialt vanskeligstilt: Personer som 
ikke hører inn under kategoriene over. 
For eksempel diskriminering på 
boligmarkedet pga. adferd/utseende. 

 

• Andre funksjonshemninger: andre 
funksjonshemminger enn det som er                                 
nevnt ovenfor, for eksempel autisme, 
aldersdemens, og andre diagnoser 
som ikke passer inne i kategoriene 
over. 

 
Figuren nedenfor viser fordelingen på de ulike 
målgruppene av vanskeligstilte på  
boligmarkedet: 

 

 
Hele 29 stykker av de kartlagte kommer inn 
under målgruppen fysisk funksjonshemmet, 
av disse er hovedvekten over 80 år. Den nest 
største målgruppen er de med annen 
funksjonshemming. 
 
16 av de kartlagte leier kommunal bolig og 16 
bor hos foresatte. Hele 27 eier egen bolig, og 
vil trolig ha egenkapital til å kjøpe annen bolig. 
De med egen bolig er enten fysisk 
funksjonshemmet eller har annen 
funksjonshemming.  

Inntekt 
De fleste av de kartlagte husstandene har ei 
inntekt som ligger under grensa for bostøtte, 
dvs. inntil ca. kr. 135 000,- for husholdninger 
med 1 til 2-person(er), inntil kr. 160 000,- for en 
4-persons husholdning (2000-tall). 
 
 

 
En har imidlertid ikke sikre opplysninger om 
inntekta til alle husstandene som ble kartlagt, 
så her kan det være en del anslag som er feil.  
 
Hovedtrenden er imidlertid klar: de fleste 
vanskeligstilte på boligmarkedet i Skaun er 
husholdninger med lav inntekt.  
 

Fysisk 
funksjonshemmet

38 %

Psykisk 
utviklingshemmet

8 %

Psykiatrisk 
langtidspasient

8 %

Rusmiddelmisbruk
er

5 %

Sosialt 
vanskeligstilt

7 %

Annen 
funksjonshemming

20 %

Økonomisk 
vanskeligstilt

9 %

Flyktning 1. 
gangsetablert

4 %

Flyktning tilflyttet
1 %
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Boligsituasjon og problemer: 
34 av de 76 kartlagte husholdningene bor i en 
bolig som er uegnet. 
 

 
 
Tabellen nedenfor viser hvorfor boligene ikke 
er egnet:

 
 

 
 

Mangler 
eget 

bad/WC

 
Trang-
bodd 

 
Ikke 

tilpasset 
bev.  

hemming

 
Bad lar 
seg ikke 
til rette 
legge 

 
Mang  
lende 

tilgjenge 
lighet 

 
Urimelig
høye bo 
utgifter 

 
Dårlig 

standard 
/tilstand 

 
Totalt 

Har bolig: Leier privat kortsiktig  2   2  1 5 

Har bolig: Leier privat langsiktig     1 1  2 

Har bolig: Leier kommunalt  2 1 1    4 

Har bolig: Eier egen bolig 1  15 1 3   20 

Har bolig: Bor hos foresatte   3     3 

Totalt 1 4 19 2 6 1 1 34 
 
 
25 av husholdningene har uegnet bolig pga at 
de ikke er tilpasset bevegelseshemmede eller 
har manglende tilgjengelighet som medfører 
isolasjon. Over halvparten av disse bor i egen 
bolig. 

Tiltak i nåværende bolig eller behov for 
annen bolig ? 
De som har kartlagt mener at hele 70 har 
behov for annen bolig. De resterende 6 – alle i 
målgruppen funksjonshemmet - trenger tiltak i 
egen bolig. Tiltakene som foreslås for dem er 
fysisk tilpasning av boligen, herunder 1 med 
oppfølging av hjelpeapparatet i tillegg.  

 
Her er det igjen viktig å presisere at det er de 
ansatte i tjenesteapparatet, og ikke den enkelte 
selv, som har vurdert behovene. Det kan være 
stor sprik i vurderingene her.  

Behov for annen bolig 
Figuren nedenfor viser at 25 % av de kartlagte 
husstandene trenger en ordinær bolig uten 
oppfølging. 22 % trenger en ordinær bolig med 
oppfølging av hjelpeapparatet. 9 % har behov 
for en samlokalisert enhet uten bemanning, og 
hele 36 % har behov for en samlokalisert enhet 
med bemanning.

 

Samlokalisert 
enhet med 

døgnbemanning
15 stk.

Ordinær bolig 
uten oppfølging

19 stk.

Samlokalisert 
enhet med 
dag/kveld 

bemanning
12 stk.

Samlokalisert 
enhet uten 
bemanning

7 stk.

Ordinær bolig 
med oppfølging 

fra 
hjelpeapparatet

17 stk.

 



 
                                                     Tomte- og boligplan for Skaun kommune                                         side 12  

19 husholdninger har behov for en ordinær 
bolig uten oppfølging. 
10 av disse er i målgruppene økonomisk eller 
sosialt vanskeligstilt, 3 er førstegangsetablert 
flyktning, 2 er fysisk funksjonshemmet, 3 
rusmiddelmisbrukere /annen 
funksjonshemming.  
 
9 er i aldersgruppen 20 – 34 år, 9 i 
aldersgruppen 35 – 66 og 1 er over 70 år. 
Nåværende bosituasjon varierer for disse, men 
hovedtrekkene er kortsiktig privat/kommunal 
leie eller at de bor hos foresatte. Kun 1 av disse 
eier bolig.  
 
17 husholdninger har behov for ordinær bolig 
med oppfølging av hjelpeapparatet. 
Målgrupper: 6 fysisk funksjonshemmet, 3 
psykiatriske langtidspasienter, 3 
rusmiddelbrukere, 2 økonomisk vanskeligstilt, 
1 flyktning tilflyttet og 2 annen 
funksjonshemming.  
8 er i aldersgruppen 20 – 34 år, 5 i 
aldersgruppen 35 – 66 og 4 i aldersgruppen 67 
og oppover. Flertallet leier kommunal/privat 
bolig eller bor hos foresatte. Kun 3 eier egen 
bolig.  
 
Det er bare noen få av de husstandene med 
behov for ordinær bolig med eller uten 
oppfølging, som eier sin egen bolig. Det er 
derfor grunn til å anta at de har lav 
egenkapital, og dermed dårlige muligheter for 
å skaffe seg en bolig på det ordinære 
boligmarkedet i Skaun.  
 
Samlokalisert enhet uten bemanning er 
foreslått som tiltak for 7 husstander.  
Målgrupper: 4 av disse er fysisk 
funksjonshemmet, 3 er i målgruppene annen 
funksjonshemming/ psykiatrisk 
langtidspasient.  
Alle er i alderen 68 – 87 år. 
 
2 av disse leier privat/kommunalt og 5 eier 
egen bolig. Flertallet i denne kategorien vil 
dermed trolig ha egenkapital til innskudd i 
borettslag evt. kjøp av bolig. 
 
12 husstander har behov for samlokalisert 
enhet med dag/kveld bemanning. 
 
Dette tiltaket er foreslått for følgende 
målgrupper:  

7 fysisk funksjonshemmet (alder: 1 under 20, 1 
på 20 - 34, 5 over 80 år) 
2 psykisk funksjonshemmet (alder: 20 - 34 år) 
3 annen funksjonshemming/psykiatrisk 
langtidspasient (alder: 67 år og eldre)  
 
2 leier kommunalt, 6 har egen bolig og 4 bor 
hos foresatte. Halvparten av denne gruppen 
kan altså ha egenkapital til å kjøpe seg inn i et 
evt. borettslag. 
 
Samlokalisert enhet med døgnbemanning er 
vurdert som beste løsning for de resterende 15 
husstander.  
Dette tiltaket er foreslått for følgende 
målgrupper:  
4 fysisk funksjonshemmet (alder: 1 under 20, 3 
over 80 år) 
4 psykisk funksjonshemmet (alder: 1 på 20 - 34 
år, 1 på 35 - 49, 2 på 50 - 66) 
7 annen funksjonshemming (alder: 1 på 35 - 49 
år, 1 på 50 - 66, 5 på 67 og oppover) 
 
7 av disse leier kommunal bolig (trolig 
trygdebolig), 6 bor i egen bolig og 2 bor hos 
foresatte. 
 

Behov for oppfølging 
Totalt 44 husstander har etter kartleggernes 
vurderinger behov for oppfølging i en eller 
annen form – alt i fra tilsyn/kontakt 1 gang pr. 
uke til kontinuerlig praktisk hjelp/miljøtiltak 
 
Kartlegginga sier ikke noe om hvor mye hjelp 
de ulike kartlagte får pr dags dato. Det er kun 
fokusert på hvor mye hjelp vedkommende har 
behov for.  
Det er derfor vanskelig å si noe om hvordan 
igangsetting av evt. tiltak vil innvirke på 
kommunens driftsbudsjett.  
 

Ungdom i etableringsfasen 
har ikke vært med i kartlegginga. Denne 
gruppa, som omfatter personer i alderen 18 – 
35 år, er nokså uensarta, og informasjon om 
deres boligproblemer er ikke samlet hos noen i 
kommunens tjenesteapparat.  
 
For å få statistikk på dette området måtte en ha 
foretatt en spørreundersøkelse, noe som ville 
ha blitt for omfattende med de ressurser dette 
prosjektet har hatt til rådighet. 
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Vi vet imidlertid at boligmarkedet i Skaun er 
ensidig, med eneboliger som den dominerende 
boligtypen. Disse boligene omsettes i sentrale 
strøk av kommunen for priser som ungdom 
med lav inntekt ikke har mulighet til å 
forsvare. Vi vet også at det har vært en 
betydelig prisøkning på borettslagsleilighetene 
i Børsa og Buvika, slik at disse nå er mest 
aktuelle for  ”seniorer” som ønsker seg bort fra 
eneboligen og plena. 
 
I kapittel 3 skrev vi om at det i aldersgruppa 19 
– 30 år er flere som flytter ut av Skaun enn inn. 
Mangel på egnede boliger kan nok være en 
medvirkende årsak til dette.  

Flyktninger 
De flyktningene som er registrert i 
kartlegginga er de som allerede er bosatt, hvor 
leiekontrakten med kommunen snart utgår. 
 
Utlendingsdirektoratet har kommet med en 
anmodning til kommunene om mottak av 
flyktninger for 2002. Etter den nye 
bosettingsmodellen anmodes Skaun kommune 
om å ta i mot 20 flyktninger i 2002.  
Dette vil utløse et boligbehov på ca. 5 boliger.  
En ser få muligheter for at de som allerede bor 
i flyktningeboligene flytter ut. Mottak av nye 
flyktninger i 2002 vil dermed utløse et behov 
for kjøp/bygging av 4 – 5 boliger. 
 
Tidligere flyktningekonsulent Opdahl skriver 
følgende i et notat til prosjektgruppa for 
Tomte- og boligplan:  
”For å kunne imøtekomme anmodningen fra UDI 
må det skaffes flere boliger til mottak av flyktninger. 
Leilighetene må ligge sentrumsnært i forhold til 
kommunikasjonsmidler, offentlige tjenester, butikk, 
skole og barnehage. Det bør bygges leiligheter både 

for leie og for eventuell salg til flyktninger som har 
midler til det. Størrelsen på boenhetene bør ligge på 
tre roms og oppover. ………. 
Antall boliger som bør bygges, må ses i 
sammenheng med eksisterende boligmasse og hva 
man eventuelt ønsker å selge ut. Det må i så fall 
gjøres en beregning på hva som vil  bli mest 
lønnsomt i forhold til å bygge nytt kontra 
rehabilitering av eksisterende boligmasse.” 

 

Hva sier andre kommunale planer om 
boligbehov 
Helse- og omsorgsplanen 2000 – 2020: 

• Befolkningen må i langt større grad ta 
ansvar for bygging av egne boliger 
som er tilpasset alderdommen. 

• Behovet for avlastnings-
/rehabiliteringsplasser er stort. Det må 
snarest etableres flere plasser, 4 
avlastnings- /rehabiliteringsplasser på  

• Rossvollheimen, og 2 ”lette” 
avlastningsplasser på Buvik 
aldersheim. 

• Hjemmeboende bør så langt det er 
mulig få lov til å bo i eget hjem med 
hjelp av pårørende og åpen omsorg. 

 
Psykiatriplanen 2001 – 2003:  

• Tiltak: Nye botilbud – flere 
omsorgsboliger. 

 
Rehabiliteringsplan 2001 – 2005: 

• Ser for seg økt etterspørsel etter 
avlastningsplasser og tilpassede 
boliger for funksjonshemmede. 
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5. Låne- og tilskuddsordninger i Husbanken  

Kort om de ulike låne- og 
tilskuddsordningene: 
Kjøpslån 
Lån til kjøp av bolig er behovsprøvd, og gis til 
unge i etableringsfasen, barnefamilier, 
funksjonshemmede, flyktninger og andre med 
svak økonomi. 
 
Oppføringslån 
er lån som skal gå til finansiering av nye 
boliger, og er den eneste husbankordninga 
som ikke er behovsprøvd.  
 
Søknader om kjøpslån og oppføringslån 
behandles av husbanken etter innstilling fra 
kommunene. 
 
Etableringslån 
er midler som kommunene låner i Husbanken 
for videre utlån.  Etableringslån er for de som 
har problemer med å skaffe seg lån i private 
banker, eller for finansiering av innskudd ved 
kjøp av borettslagsleilighet. 
 
Ordninga er behovsprøvd. Kommunen har 
egne retningslinjer for tildeling av 
etableringslån. I 2000 ble det delt ut kr. 
511.000,- i etableringslån i Skaun. Potten ble 
ikke brukt opp, og restbeløpet var ved årets 
utgang på kr. 1.577.000,-. For 2001 er det søkt 
Husbanken om kr. 1 million i etableringslån. 
 
Lån til utbedring 
Husbanken gir lån til utbedring for å gjøre 
gamle boliger bedre. Ordningen er i noen grad 
behovsprøvd, men alle husstander kan få lån 
til å utbedre boligen til livsløpsstandard.  
 
Det er kommunen ved sosialkontoret som 
sluttbehandler saker der lånet er kr. 100 000,- 
eller mindre. Større saker behandles i 
Husbanken. 
 
Boligtilskudd til etablering 
skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak 
økonomi med å få en nøktern og egnet bolig. 
Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner samt 
kommuner, selskaper, stiftelser, og lignende. 
Boligtilskuddet til etablering er sterkt 
behovsprøvd.  
 
 

 
 
 
 
Kommunene kan selv få overført midler som 
er øremerket boligtilskudd til etablering, for 
videretildeling, og dette er også gjort i Skaun 
nå. For 2001 har Skaun fått tildelt kr. 140.000,- i 
etableringstilskudd. 
 
Boligtilskudd til utbedring 
kan gis til husstander der minst ett medlem 
enten er funksjonshemmet, over 60 år eller har 
et særlig sosialt behov. Formålet med ordninga 
er å sørge for at eldre og funksjonshemmede 
får en bolig som over tid fungerer godt i 
forhold til bevegelsesvansker eller annen 
funksjonshemming, og kan gis til mindre 
utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av 
bolig, eller oppføring av garasje for 
funksjonshemmede. 
 
Restbeløp pr. 31.12.01 er på kr. 198.000,-.  
 
Kommunene kan sette av 20 % årlig av tildelt 
boligtilskudd som sikkerhet for tap på 
etableringslån.  
 
Prosjekteringstilskudd 
kan gis til funksjonshemmede og personer 
over 60 år når en bolig må tilpasses for at 
husstandsmedlemmer skal kunne bo der. 
Husbanken kan da gi inntil kr. 6 000,- i 
tilskudd til dekning av arkitekthonorar for 
maks. 15 timers arbeid, pluss omkostninger til 
reise og kopiering. Dette gjelder enten du skal 
bygge nytt, kjøpe bolig eller bygge om en 
bolig. 
 
Bostøtte 
Husbanken har også en ordning med støtte til 
dekning av boutgifter, som retter seg mot 
eldre, trygdede og barnefamilier med svak 
økonomi. Her er det visse krav til boligen: Den 
må enten være i et borettslag, være en 
kommunal utleiebolig, eller ha lån i 
Husbanken, Landbruksbanken eller gjennom 
kommunen. For enkelte grupper med lav 
inntekt/trygdede stilles det imidlertid ikke 
krav til boligen. Forholdet mellom inntekter og 
boutgifter avgjør om du får bostøtte.  
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I 2000 ble det innvilget kr. 2.150.000,- i bostøtte 
i Skaun. Dette kvalifiserer for en 14.-plass på 
Sør-Trøndelagslista når det gjelder bostøtte pr. 
innbygger. 
 

Utnyttelse av ordningene / organisering 
av oppgavene 
I tabellen nedenfor ser vi en sammenligning av 
flere kommuner i Sør-Trøndelag på hvordan 
en utnytter ordningene bostøtte, etableringslån 
og boligtilskudd (2000-tall, kr. pr. innbygger): 
 

 
 Snitt S-T Skaun  Tr.heim Hitra Orkdal Melhus Klæbu  Meldal 
Bostøtte pr. 
innbygger 

453 367 490 785 459 347 295 563 

Etableringslån 
 

406 87 462 Ukjent 156 337 673 143 

Boligtilskudd 
til tilpasning 

25 8 9 Ukjent 20 25 13 19 

 
 
Ved en sammenligning med gjennomsnittet for 
Sør-Trøndelag ser vi at Skaun utnytter disse 
Husbankordningene dårlig. Spesielt gjelder 
dette for etableringslån og boligtilskudd. Noe 
av årsaken kan være at vi markedsfører og 
informerer for lite, slik at publikum ikke får 
kjennskap til ordningene. 
 
En annen ting, som kan slå negativt ut for 
utnyttelsen av låne- og tilskuddsordningene, 
er at ansvaret for de ulike ordningene er delt 
på to avdelinger i kommunen, og at det ikke er 
noen som føler at de har husbankoppgaver 
som hovedoppgave.  
 
Ansvaret for søknader om kjøpslån og 
oppføringslån i Husbanken ligger på avdeling 
Plan. Kommunen har ikke selv noen 
myndighet til å avgjøre søknadene, men vi skal  

 
gi veiledning til kundene og gjennomgå 
søknadene før de sendes Husbanken.  
Sosialkontoret administrerer de øvrige låne- og 
tilskuddsordningene. 
 
Det er uheldig at ansvaret for Husbankens 
ordninger er delt på to avdelinger.                     
Kundene søker for eksempel ofte om 
etableringslån samtidig med at de søker om 
kjøpslån eller oppføringslån.  De er da nødt til 
å henvende seg til to saksbehandlere, og de to 
saksbehandlerne må begge bruke tid på 
veiledning og gjennomgang av opplysningene 
til en og samme person. Det er i dag lite 
samarbeid mellom avdelingene på 
Husbanksakene, og det er ingen som har den 
totale oversikten på dette området.  
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6. Den kommunale boligmassen 
 
Skaun kommune har totalt 103 boliger som er 
fordelt slik: 
 
Trygdeboliger 43 
Vennatunet  21  
PU-boliger 13 
Flyktningeboliger   9  
Ordinære utleieboliger 15 
Presteboliger   2  

Trygdeboliger/omsorgsboliger 
Trygdeboliger er boliger for alderspensjonister 
eller uføretrygdede under 67 år. Boligene 
ligger i Børsa, Buvika, Venn og Eggkleiva. I 
tillegg har kommunen 21 omsorgsboliger på 
Venn (Vennatunet). Ytterligere 10 
omsorgsboliger på Tangen i Buvika er nå 
under bygging i regi av Skaun boligbyggelag, 
og disse vil bli innflyttingsklare i april –02.  2. 
byggetrinn med 11 boligenheter er under 
planlegging. 
 
Tildelinga av disse boligene foretas av et 
administrativt utvalg bestående av styrer ved 
Rossvollheimen, sosialleder og leder for Åpen 
omsorg.  
 
Det er til enhver tid ca. 20 søkere til denne type 
boliger. Det er størst søknad til 
trygdeleilighetene ved sykeheimen i Børsa. 
Trygdeboligene i Kjerringdalen, Buvika og 
Eggkleiva har bakke og er mindre attraktive. 
 
Det er kun 2 leiligheter i Børsa samt de på 
Vennatunet som er tilpasset rullestol. 
I leilighetene for øvrig er bl.a. 
inngangsforholdene dårlige, med bl.a. 
manglende vedlikehold av asfalt, slik at det 
blir vanskelig å komme fram med rullestol 
eller rullator.  
 
Boligene er hovedsakelig finansiert med lån i 
Husbanken. For omsorgsboligene har 
kommunen også mottatt tilskudd fra 
Husbanken.  

Boliger for psykisk utviklingshemmede  
Skaun kommune har totalt 13 boliger for 
psykisk utviklingshemmede - alle  i Børsa. 
Beboerne i disse leilighetene er folk som 

tidligere bodde i institusjon eller heime hos 
sine foreldre/foresatte. 
 
 
Omfanget av hjelp og pleietilbud varierer. 
Svaktfungerende har både boveiledning og 
andre hjelpetiltak som hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie. Godt fungerende har kun 
litt boveiledning. 
 
Vi har nå avlastning i ulike enheter og dette er 
dårlig utnyttelse av de få fagpersonene som 
finnes i denne omsorgen. I Meieribakken deler 
to personer en leilighet, en av brukerne må 
sove på stua. Størrelse, tilgjengelighet og 
beliggenhet i avlastningsleilighet på 
Vennatunet er langt fra tilfredsstillende. Lita 
leilighet, isolasjon for både mottaker og 
personale pga beliggenhet.                     
 
Boligstandarden er bra i de fleste leilighetene. 
Vedlikeholdet er tilfredsstillende pr. d.d. 
Boligen er imidlertid over 10 år, og behov for 
renovering kan nok snart melde seg.  
 
De 4 boligene i Gullhauglia borettslag er 
fullfinansiert ved tilskudd. De øvrige boligene 
er finansiert med lån i Husbanken.  

Flyktningeboliger 
Skaun kommune har 9 flyktningeboliger - 1 i 
Buvika, 2 på Viggja og 6 i Børsa. Det er 
flyktningekonsulenten som tildeler boliger til 
flyktningene. 
 
Flyktningeboligene er finansiert med lån i 
Husbanken og statstilskudd. Husleia betales 
av kommunen (sosialkontoret), som får 
utgiftene dekt av statlige midler. De som er i 
arbeid, må betale husleia selv.  
 
Flyktningene er ikke spesielt fornøyde med å 
”bo på landet”. Viggja blir for avsides. Det er 
langt til butikk, skole og barnehage 
(flyktningbarna er samlet i Børsa), og 
flyktningene føler seg isolerte på Viggja.  
 
Boligstandarden på Viggja er god. De 
resterende boligene er preget av manglende 
vedlikehold. Gulvbelegg sprekker opp, 
vannlekkasjer mm. 
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Leietakerne i flyktningeboligene har i 
utgangspunktet en 3-årig leiekontrakt. 
Flyktningene har imidlertid problemer med å 
etablere seg på det ordinære boligmarkedet, 
slik at botiden i de kommunale boligene blir 
lengre enn 3 år for de fleste i denne 
målgruppa.  Ved evt. mottak av nye 
flyktninger blir det derfor behov for nye 
boliger, enten ved at kommunen kjøper, 
bygger eller leier hos private. 

Ordinære utleieboliger / 
gjennomgangsboliger 
Dette er boliger for vanskeligstilte forøvrig på 
boligmarkedet.  
 
Kommunen har 14 ordinære utleieboliger - 3 i 
Eggkleiva og 11 i Buvika. Kommunalt ansatte 
har fortrinnsrett ved tildeling av 9 av boligene, 
men de leies ut til andre når det ikke er 
kommunalt ansatte blant søkerne. 
 
Pundslibakken 13, 15 samt 17 er delvis 
finansiert med det som i 1987 ble kalt for 
utleielån, og for disse boligene ble det 
utarbeidet egne tildelingskriterier. For de 
øvrige gjennomgangsboligene mangler dette. 
 
Boligene er rimelig godt vedlikeholdt. 
Unntaket er Eggkleiva gamle skole, som har et 
vedlikeholdsbehov på ca. kr. 100 000,-. I stedet 
for en omfattende renovering, bør kommunen 
selge og bygge nytt på kommunale resttomter.  
 
Tildelingsmyndigheten for denne typen 
boliger ligger hos et administrativt utvalg 
bestående av sosialleder, leder for 
personalkontoret og saksbehandler på avd. 
Plan.  
 
De ordinære utleieboligene er gjennomgangs-
boliger med en leiekontrakt på kun 3 år. 
Kommunen har altså ikke noe tilbud til sosialt 
/ økonomisk vanskeligstilte som har et mer 
varig boligproblem. Dette bør vurderes ved 
utarbeidelse av tildelingskriterier for boligene. 
 
Vi bør bli flinkere til å veilede leietakere i 
gjennomgangsboligene om hvordan de kan 
skaffe seg en tilfredsstillende bolig når den 
kommunale leiekontrakten går ut. 
 
I denne boligkategorien er det til stadighet 
flere som har problemer med betaling av 
husleie, og det kan ofte gå flere måneder uten 
innbetalinger før problemet blir løst. Her har 

kommunen et stort forbedringspotensiale 
gjennom bl.a. gjennomgang av rutiner og økt 
samarbeid mellom avdelingene. Arbeidet med 
rutineforbedring er allerede igangsatt. 

Utnyttelse av boligene 
Det er sjelden at de kommunale boligene blir 
stående ledig, og inntrykket er at boligene 
utnyttes godt. Unntaksvis kan enkelte boliger 
bli stående ledig i påvente av oppussing. Dette 
skyldes ofte at behov for vedlikehold er meldt 
inn for seint til vaktmestertjenesten, slik at de 
ikke har ledig kapasitet til å foreta oppussing 
straks boligen blir ledig. På dette området kan 
vi nok også bli bedre. 

Alternativ organisering av 
boligoppgavene i kommunen 
Ansvaret for de ulike boligtypene er altså 
spredt på ulike enheter i kommunen. 
Inntrykket er at samarbeidet mellom de ulike 
utleieansvarlige fungerer forholdsvis godt.  
 
En bør likevel ha som mål å samle bolig- og 
husbankoppgavene for bl.a å oppnå: 

• økt kompetanse 
• bedre oversikt og samordning 
• bedre service til publikum 

 
Det sentrale spørsmålet blir da hvilken 
organisasjonsform som er den mest 
hensiktsmessige for både publikum og 
kommunen, og en kan se for seg ulike 
alternativer: 
 
Alternativ I: Kommunalt boligkontor 
med samling av alle husbankoppgaver og 
administrasjon av de kommunale boligene på 
et boligkontor. Dette innebærer flytting av 
oppgaver fra ulike enheter til boligkontor, og 
krever nærmere utredning med medvirkning 
fra aktuelle aktører. 
 
Dette er en løsning som vil gi en god utnyttelse 
av de kommunale boligene og Husbank-
ordningene. Det er mange kurante saker på 
dette fagområdet, som publikum nærmest kan 
få løst ”over  skranken”. Det er derfor aktuelt å 
vurdere opprettelse av et boligkontor i nær 
tilknytning til Servicekontoret.  
 
Alternativ II: Boligtjenestene settes ut til 
Skaun boligbyggelag (SBBL) 
Kommunens boligforvaltning skilles ut som 
eget kommunalt foretak. Kjøp av tjenester fra 
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SBBL slik at de administrerer det kommunale 
foretaket og overtar kommunens 
husbankoppgaver. 
 
Dette er et forslag som kom fra styringsgruppa 
svært seint i planprosessen. Vi har derfor ikke 
hatt mulighet til å utrede dette. Det er heller 
ikke sjekket om det er mulig å overføre 
administrasjonen av Husbankoppgavene til en 
enhet utenfor kommunen. 
 
Kommunestyret behandlet en sak om 
kommunens boligforvaltning for to år siden 
(sak 82/99). Vedtaket ble da følgende:  
”Kommunens boligforvaltning er fortsatt en del av 
kommunens administrasjon. Skaun kommune 
fortsetter dialogen med SBBL om mulige 
samarbeidsformer mht kommunal drift av 
kommunale boliger. Ordføreren får i oppdrag å 
innlede drøftinger med SBBL.” 

 
Rådmannen innstilte den gangen på at 
boligforvaltningen fortsatt skulle være en del 
av kommunens administrasjon. Opprettelse av 
kommunalt foretak og kjøp av tjenester fra 
SBBL var inn i bildet også den gangen. 
 
Rådmannens begrunnelser for fortsatt 
kommunal boligforvaltning gikk  i hovedsak 
på at en ikke så for seg aktører i Skaun som var 
egnet til å ta over driften, og at en dermed 
måtte flytte ansvaret for boligforvaltningen ut 
av kommunen. 
  
Dette er nok fortsatt en aktuell problemstilling. 
Skaun boligbyggelag har pr. dags dato ingen 
ansatte. De kjøper tjenester fra Orkdal 
boligbyggelag. Hvis de skal ta over 
kommunens boligforvaltning, blir de enten 
nødt til å utvide avtalen med Orkdal BBL eller 
å bygge opp en organisasjon nærmest fra 
bunnen.  
 
Spørsmålet blir da om en tror at denne 
organisasjonen er i stand til å forvalte boligene 
bedre enn det kommunen selv kan gjøre. 
 
Ved en evt. utsetting av boligoppgavene, må 
en også ta stilling til hva en skal gjøre med de 
kommuneansatte som pr. i dag jobber innen 
boligforvaltningen. I 1999 ble dette anslått å 
være ca. 1,3 årsverk, hvor lønn dekkes av 
leieinntekter. I tillegg kommer de som jobber 
med Husbankoppgavene. 

Uten en bemanningsreduksjon, vil overføring 
til SBBL medføre økte driftsutgifter for 
kommunen. 

Kostnadsdekkende husleie 
Kostnadene ved å eie og drive eiendommene 
er tilstede uansett eierform.  En får ikke en 
standardheving ved kun å endre 
organisasjonsform. Tilstrekkelig økonomiske 
midler er en betingelse. 
 
I rundskriv H-20/01 ”En solidarisk 
boligpolitikk” anbefaler Kommunal- og 
regionaldepartementet at kommunene 
benytter kostnadsdekkende husleie.  
 
Kostnadsdekkende husleie foreslås innført for 
de kommunale boligene f.o.m. 2003. Ved en 
evt. utsetting til et  kommunalt foretak vil nok 
dette også bli et faktum, i og med at det da må 
drives etter forretningsmessige prinsipper. 
 
Innføring av kostnadsdekkende husleie vil 
medføre en bevisstgjøring og synliggjøring av 
de reelle kostnadene knyttet til de kommunale 
boligene. Evt. subsidiering av leietakerne vil 
da skilles ut fra selve boligforvaltningen. 
 
En annen fordel er at det reelle 
vedlikeholdsbehovet blir beregnet dekt av 
husleia, noe som gir kommunen bedre 
mulighet til å foreta kontinuerlig vedlikehold 
av boligene, og dermed forhindre forfall og 
verdireduksjon.  
 
Dette kan imidlertid medføre at flere vil få 
behov for økonomisk bistand til å dekke sine 
boutgifter. Det er viktig å gi god informasjon 
om omlegginga, og at leietakerne får viten om 
statlig og evt. kommunal bostøtteordning. Ved 
innføring av kostnadsdekkende husleie vil ofte 
de statlige overføringene øke gjennom økt 
bostøtte til leietakerne.                                                                        
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7. Tomteutbygging / boligbyggeprogram 

Ledige kommunale tomter 
Pr. 15.10.01 har vi følgende byggeklare tomter ledig: 
 

Felt 
 

 Adresse 

Viggja – 3 stk. Kleivan 5, Reina 5 og 7 
Fosshaugen, Børsa – 2 stk. Fosshaugen 2, Tromveien 30 
Tillegg til Ilhaugen, Buvika – 1 stk. Åssvingen 11 
Eggkleiva – 6 stk. Sagberga 3, 5, 11, 15, 17 
 Saglykkja 12 

 

Forutsetninger som er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av boligbyggeprogrammet 
Vedlagte boligbyggeprogram er ment å være 
en videreføring av kommuneplanens 
langsiktige del med arealdel, som er vedtatt 
med et tidsperspektiv t.o.m. 2012. Boligbygge-
programmet er derfor utarbeidet for samme 
planperiode. 
 
I kommuneplanens langsiktige del har man en 
målsetting om et innbyggertall på 8 000 i 
Skaun innen utgangen av 2012. Dette utgjør en 
befolkningsvekst, regnet fra utgangen av 2000, 
på  2 136 – totalt 36,4 %.  
 
For å minimalisere kommunens behov for 
investeringer i kommunale anlegg 
konsentreres veksten de første 12 årene til 
Børsa og Buvika - hvor Børsa, som 
kommunesenter, er forutsatt å få størst vekst. 
Dette samsvarer også godt med Fylkesdelplan 
for transport og utbyggingsmønster for 
perioden 2002 – 2011, hvor det satses på en 
desentralisert konsentrasjon.  
 
Med utgangspunkt i disse kriteriene har en 
kommet fram til følgende fordeling av netto 
vekst mellom skolekretsene: 

• Børsa  52 % 
• Buvika  38 % 
• Viggja    8 % 
• Jåren / Råbygda    2 % 
• Venn    0 
 

En har forutsatt forholdsvis høg tetthet i 
sentrum av Børsa og Buvika, og romsligere 

tomter i de andre områdene. Tettheten angis 
her i antall boliger pr. dekar. Ved beregning av  
 
 
 
boliger pr. dekar tar en utgangspunkt i et 
boligområde som inkluderer alle 
”byggeområder med tillegg av friområder og 
fellesarealer, samt halvparten av tilstøtende 
veger og 25 m ut i tilstøtende friareal”          
(kilde: Veileder utgitt av Miljøverndep. Grad 
av utnytting). 1 bolig pr. dekar, gir oss dermed 
ikke ei tomt på 1 dekar, da deler av arealet (ca. 
300 m2) ”går bort” til vei, friområder og 
fellesarealer.           
 
Følgende er benyttet som mal for 
arealutnyttelsen  
(tall oppgitt i boenheter pr. dekar):        

• Sentrumskjerne     2 –  4        
• Tettsted    2             
• Arealet utenfor  0,5 – 1,5   

 
Eksempler på boligtetthet: 
Tradisjonshus sitt prosjekt i Elistranda i Børsa, 
hvor man har 15 boenheter på 12,3 dekar og 
dermed 1,2 boliger pr. dekar. Samme firma 
planlegger også et boligområde i 
Kjærringdalen i Børsa med 2 boliger pr. dekar.                        
 
Tabellen på neste side viser hvordan en ser for 
seg netto befolkningsvekst år for år, og 
hvordan dette gir seg utslag i behov for nye 
boliger (boligavgang er vurdert å være av så 
liten betydning at det ikke er tatt med i 
forutsetningene).  
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Når en forutsetter 2,4 personer pr. bolig      
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå) får man et behov 

for nye boliger på totalt 883 i planperioden 
2002 – 12:

 
År % økning Folketall ved årets 

utgang 
Netto 
befolknings 
tilvekst 

Behov for nye 
boliger 

2000   5 864     
(2001 0,3 5 880 16 7) 
2002 1,2 5 950 70 29 
2003 2,0 6 070 120 50 
2004 3,0 6 250 180 75 
2005 3,4 6 460 210 88 
2006 3,4 6 680 220 92 
2007 3,3 6 900 220 92 
2008 3,2 7 120 220 92 
2009 3,1 7 340 220 92 
2010 3,0 7 560 220 92 
2011 2,9 7 780 220 92 
2012 2,8 8 000 220 92 

Totalt boligbehov i perioden 2002 - 12 2 136 883 
 
I kommunens arealplan (vedtatt i november 
2000) er det avsatt nye boligområder på til 
sammen ca. 659 dekar. Disse områdene er listet 
opp i boligbyggeprogrammet.                            
Det er viktig å presisere at navnene som er 
brukt på de ulike områdene kun er foreløpige.  
 
Med bakgrunn i fordeling av vekst mellom 
skolekretsene og markedsvurderinger er 
områdene i Venn og Eggkleiva og størstedelen 
av områdene i Jåren / Råbygda ikke foreslått 
utbygd. Dette utgjør totalt 242 dekar.  
 
Gjenstående areal på 417 dekar er ikke 
tilstrekkelig for å gi plass til ca 883 boliger. Det  
er derfor satt opp en del nye områder for å vise 
behovet for ytterligere boligareal i Børsa, 
Buvika og Viggja. Dette bør tas i betraktning 
ved revidering av arealplanen. 
 

Kommunens styring av tomteutbygginga 
I boligbyggeprogrammet gir en også føringer 
for kommunens engasjement i tomte-
utbygginga. En har brukt 4 modeller for å 
beskrive ulike grader av kommunalt 
engasjement, og disse gjengis her: 
 
 
 
 

Modell A:  
Kommunen utarbeider reguleringsplaner, 
kjøper/eksproprierer boligarealer, og 
opparbeider vei, vann og kloakk før enten 
tomt for tomt eller hele arealet selges. 
Fordeler:  

• Gir kommunen stor mulighet til å 
styre etter vedtatt tomte- og 
boligpolitikk. 

• Viktig med såkalte selvbyggertomter 
som et alternativ til de store 
utbyggernes tomtetilbud. Gir 
mangfold mht bl.a. estetikk. 

• Salg av tomter direkte til husbygger 
gir trolig kommunen større fortjeneste 
enn ved salg til utbygger. 

• Kommunen får mulighet til å bygge 
opp egen kompetanse på området, noe 
som vi har et sterkt behov for med det 
utbyggingsomfanget og - tempoet vi 
nå ser for oss. 

Ulemper:  
• Krever kompetanse og 

personellressurser som kommunen pr. 
i dag ikke besitter.  

• Krever kapital til investeringer. 
Kommunen kan utsettes for kostbar 
kapitalbinding ved manglende 
videresalg. 
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Modell B:  
Kommunen utarbeider reguleringsplaner og 
kjøper/eksproprierer boligarealer, før hele 
arealet selges til privat utbygger. Fordeler og 
ulemper stort sett som for modell A. 
Forskjellen er at kommunen videreselger hele 
områder og ikke tomt for tomt. Modellen er 
bl.a. egnet for å sikre arealer til boligbyggelag.  
 
Modell C:  
Kjøp og salg av arealer foregår privat, men 
kommunen styrer tomteutbygginga sterkt 
gjennom utbyggingsavtaler og behandling av 
reguleringsplaner. 
Fordeler: 

• Krever ikke kapital til investeringer og 
kommunen fritas for tapsrisiko ved 
manglende videresalg.  

• Redusert arbeidsmengde på 
kommunen (men får da ikke 
økonomiske muligheter til å bygge 
opp kompetanse på tomteområdet) 

Ulemper: 
• Ingen kommunal styring av tomtepris, 

noe som trolig vil medføre stor 
konkurranse og høg pris på 

sentrumsnære arealer i Børsa og 
Buvika. 

 
Modell D: 
Ingen sterk kommunal styring. Private 
utbyggere bestemmer fullt ut. Kommunen får 
da ingen innflytelse på utviklinga innen 
tomteutbygging og boligbygging. 
 

Personellressurser 
I vedlagte boligbyggeprogram utgjør modell A 
og B ca. 70 % av alle boenhetene. Vi legger 
dermed opp til en sterk kommunal styring av 
tomteutbygginga i kommende 12-årsperiode. 
 
Dette forutsetter opprettelse av 1 – 1,5 stilling 
ved avd. Plan med ansvar for bl.a. 
tomteoppkjøp og tomtesalg, 
reguleringsplanlegging og utbyggingsavtaler. 
Utgiftene forbundet med denne stillingen 
finansieres av avkastning av tomtefond og 
avanse ved tomtesalg.  
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Eies pr. 
1.10.01 Ferdig boligprosjekt / innflyttingsklare boliger   

Ubeb. 
areal Kom. Private

Kom. 
engasje 

ment 

Antall 
boliger 

pr. 
dekar

Totalt 
antall 
boliger

Tomtefelt 

Dekar Dekar Dekar 
Mod 

A,B,C,D   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  
Fosshaugen 4 10,0 10,0  A 1 10                    10
  11,9 11,9  A 1  11                  11
Fosshaugen 5 15,0 15  A 0,9    13                13
  15,0 15  A 0,9      13              13
Kjærringdalen 7,9  7,9 C 2  16                  16
Kirkeområdet 7,7  7,7 A 2  7 8                15
Børsa vest 1 32,0 13,6 18,4 B 2  7 7 7 31 12          64
Børsa vest 2 18,0  18 A 1        10 8          18
  17,0  17 C 1          9 8        17
Børsa øst 37,0  37 B 2            19 19 18 18  74
Ny:Børsa vest 3 25,0  25 A 1            13 12      25
  25,0  25 C 1              13 12    25
Ny: Sentr.kjernen 52,5  52,5 B 3,0    15 15    15 15 15 40 43 158

Sum Børsa 274,0                          459
Ilhaugen II 47,0 47  C 0,9 12 10 10 10              42
Hammerhaugen 22,0  22,0 C 0,5    3 3 2            8
Buvik sentrum I 17,0  17 B 2  12 12 10              34

  17,0  17 C 2      14 10 10          34
Stugarden 18,0  18 A 1                9  9 18
  18,0  18 C 1            9 9      18
Haugen 30,0  30 C 1,5        11 22 12        45
Snøfugl 11,1  11,1 C 0,9            5 5      10
Ny: Sentr.kjernen 38,5  38,5 B 3,0   10 10 10 12  12 23 20 22 119

Sum Buvika 149,6               328
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Lereggen  9,0 x x C 0,8      4 3            7
Dråggåskurden 19,4  19,4 C                         0

Sum Lereggen 28,4            7
Viggja boligfelt 10,0 10  A 1  5 5                 10
  11,0 11  B 2        12  10        22
Gammelveien 13,1  13,1 C 0,8          5  5      10
NY:Viggja I 36,5  36,5 C 0,8               10 10 9 29

Sum Viggja 70,6            71
Eggkleiva sør 12,4 12,4                           0
Eggkleiva nord 56,6  56,6                           0

Sum Eggkleiva 69,0            0
Lefstad/Jåren 52,0  52                           0
Melbygjerdet 10,3  10,3                           0

Sum Jår./Råb. 62,3   C 0,8 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18
Kattem 69,2  69,2                           0
Venn sentrum 3,0  3                           0
Krokstad 41,8  41,8                           0

Sum Venn 114            0
Totalt 767,9       23 69 84 87 91 80 93 92 89 90 85 883
 
 


