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Sakens bakgrunn og innhold: 
 

Forslagsstiller er Leksvik kommune. Sweco Norge AS er engasjert som plankonsulent.  
 

Planformål  

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av svømme- og flerbrukshall, forbedre 

parkeringskapasitet og forbedre adkomst til skole- og idrettsanlegg.  
 

Planstatus  

Fylkeskommunale planer: Regional plan for arealbruk, pkt. 2.4, som har retningslinjer for 

kvalitet i planleggingen.  

Kommunedelplan for Blankbygda: Kommuneplanens arealdel viser samme arealbruk som 

gjeldende reguleringsplan. 

 



Gjeldende reguleringsplaner: Området er tidligere regulert. Planen erstatter i sin helhet 

reguleringsplan 1984001 – Vinnahaugen, vedtatt 26.1.1984.  

Deler av området er senere omregulert i reguleringsplan 2013001 – Vinnahaugen boligfelt, 

vedtatt 27.3.2014. Også denne planen blir erstattet av ny plan.  

Planområdet ligger ovenfor Leksvik sentrum, med utsikt utover Trondheimsfjorden. Plan-

området strekker seg over en haug (Vinnahaugen) med både skole, idrettsanlegg, boliger og 

landbruksareal. Se planbeskrivelse (vedlegg) for mer informasjon.  

Arealutvalget i Leksvik kommune behandlet sist saken den 26.09.2017, sak 37/17, der det ble 

vedtatt at planforslaget skulle legges ut til begrenset andregangshøring.  

Denne høringsperioden var 27.09.2017- 27.10.2017. Det kom inn fire uttalelser. Innhold i 

uttalelser og kommentar/forslag til løsning vises nedenfor: 

 

 

AVSENDER 

 

UTTALALSE MED MULIG 

SAMMENDRAG 

 

KOMMENTAR TIL 

UTTALELSE 

FORSLAG TIL 

LØSNING/BEHANDLING 

 

NORD TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE, 

12.10.2017 

 

 

1: Planfaglig uttalelse 
Vårt krav ved 1. gangs høring om å legge inn 
hensynssone i områder med påviste automatisk 
fredete kulturminnene er fulgt opp i planforslaget. 
Det er ikke gjort andre endringer i arealbruken 
etter 1. gangs høring og vi har ingen merknader til 
framlagt endringsforslag. 
 
2: Kulturminnefaglig uttalelse 
Vi viser til tidligere innspill til denne saken, og våre 
arkeologiske påvisningsundersøkelser. Det er tatt 
hensyn til kulturminnene på plankart. Vi ber om at 
hensynet til kulturminnene som er registrert også 
blir nevnt i planbestemmelsene under avsnitt om 
hensynssoner. Forslagsvis med følgende tekst:  
 
«I hensynsone d) SOSI kode H_730 er det registrert 
flere kulturminner som ikke er synlige over 
markoverflaten. Dette er stolpehull og kokegroper 
som er vitnesbyrd om boplassaktivitet i forhistorisk 
tid. Kulturminnene er automatisk fredet i hht. 
Kulturminnelovens §3. For å ivareta hensikten med 
KML §§3 og 6 reguleres området til hensynsone d). 
Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje 
inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av 
masse eller annen form for graving. Det må heller 
ikke oppføres bygg av noe slag i området.» 
 
3. Forøvrig henvises til Kulturminnelovens 
bestemmelser. Vi vil videre minne om aktsomhets- 
og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom 
noen treffer på kulturminner under det videre 
arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. 

 

1: Tas til orientering 

 

 

 

 

2: Etterkommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Tas til orientering 



Dette pålegget må videreformidles til de som skal 
foreta arbeidet. 
 

 

JAHN, K WINGE, 

GRUNNEIER GBNR 75/141, 

17.10.2017  

 

1: Av planforslaget framgår at dersom 

planforslaget skulle bli vedtatt av kommunestyret, 

vil min private tennisbane bli regulert til 

«friluftsformål». Dette innebærer at 

reguleringsformålet ikke vil være forenlig med 

dagens private bruk av tennisbaneanlegg. Dvs. at 

planen legger opp til at min private tennisbane ikke 

lenger vil kunne brukes i samsvar med dagens bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Med min uttalelse til Leksvik kommune til 

Reguleringsplan for Vinnahaugen anføres at jeg er 

reell eier av tomtegrunn som mitt tennisbaneanlegg 

er etablert på, på bakgrunn av den «avtale» som 

ble inngått mellom meg og kommunen i 1989. Fra 

kommunen er det heller ikke i ettertid protestert på 

at banen er anlagt på kommunal eiendom 75/146. 

Hvis planforslaget blir gjennomført og vedtatt, 

 

1: Tas til orientering 

Gjeldende reguleringsplan viser til 

tennisbanen som «offentlig 

friområde- tennisbane tilknyttet 

eiendommen gbnr. 75/141. I forslag 

til ny plan er området gitt formålet 

«Lekeplass» der «lekeplassen skal 

være til allmenn bruk for 

eiendommene innenfor planområdet 

og for øvrige beboere i nærliggende 

boligområder.» Leksvik kommune 

ønsker med ny plan å opprettholde 

området som offentlig, i likhet med 

dagens plan gjennom 

reguleringsbestemmelser. Sånn sett 

forstås ikke argumentasjon med at 

«det ikke vil være forenlig med 

dagens private bruk av 

tennisanlegg». Tennisbanen anses å 

ligge på kommunal grunn, og for 

Leksvik kommune er det viktig at 

området er tilgjengelig for 

allmenheten. Videre refereres det til 

sammendrag av saksgang fra 23 okt. 

1989 (se vedlegg).  

 

2: Tas til orientering 

Formannskapet behandlet saken om 

et makebytte mellom kommunen og 

Jahn Winge i sak 201/89, hvor det 

ble vedtatt at makebyttet skulle 

inngås. Det må her påpekes at 

formannskapet kun innstilte et 



forutsettes jeg full erstatning for 

tennisbaneanlegget av kommunen.  
forslag til vedtak og at det var 

kommunestyret som måtte avgjøre 

om kommunen ville avstå grunnen. 

Av ukjente årsaker ble saken aldri 

behandlet i kommunestyret. Det er 

derfor ikke riktig å si at kommunen 

har inngått noen «avtale» om 

makebytte.  

I sak 118/89 besluttet den gang 

bygningsrådet å anmelde Jahn Winge 

til politiet for ulovlig igangsatt 

byggearbeid i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Det er derfor ikke 

riktig å si at kommunen ikke har 

protestert på at banen er anlagt på 

kommunal eiendom. 

Til tross for at de nødvendige 

tillatelsene ikke forelå, ble det i 1991 

avholdt kart- og delingsforretning 

over parsellen. Grensene ble merket 

og målt inn, men målebrev ble aldri 

utstedt. Hvorfor forretningen ble 

avholdt og målebrev ikke utstedt, er 

ikke kjent. Utover dette anses den del 

av innspill fra grunneier å være et 

privatrettslig forhold som ikke er en 

del av plansaken.  

 

 

FYLKESMANNEN I NORD 

TRØNDELAG, 26.10.2017 

 
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, og 

vi har ingen merknader til det foreslåtte 

endringene.  

 

Tas til etterretning 

 

IRENE WINGE, 

PÅRØRENDE/VERGE FOR 

JOHN MARTIN WINGE, 

 

1: Av planforslaget framgår at et areal like inntil 

og vest for eiendommen 75/141 blir regulert til 

«uteoppholdsareal». Arealet ligger på eiendommen 

75/1. Av reguleringsplan for Vinnahaugen fra 1984 

 

1: Etterkommes 

 

 



GRUNNEIER GBNR 75/1, 

26.10.2017 

framgår at arealet den gang ble regulert LNF- 

formål. Eier av eiendommen 75/1 har fortsatt et 

ønske om at dette fortsatt/primært skal være 

planstatus for det aktuelle areal.  

 

2: Eier av eiendommen gnr. 75/1 finner sekundært 

grunn til å be kommunen vurdere å la det aktuelle 

areal (uteoppholdsareal)blir regulert 

boligbebyggelse. Dette vil være et 

reguleringsformål som eier av 75/1 mener vil være 

hensiktsmessig og ønskelig, i forbindelse med 

pågående planprosess.  

 

 

 

 

2: Avvises 

Det vises til planens mål og 

prioriteringer, noe som ikke 

inkluderer grunneiers ønske om 

omgjøring til boligformål. Dette er 

en vurdering som hører hjemme i 

arbeidet med ny kommunedelplan 

for Blankbygda. Det vil da gjøres en 

helhetlig vurdering på 

arealdisponeringer, med følgende 

tilrettelegging/omdisponering av 

boligområder.  

 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Leksvik kommune ny 
reguleringsplan Vinnahaugen med følgende endringer:  
a) Følgende tekst tas med inn i planbestemmelser under avsnitt om hensynssoner:  

«I hensynsone d) SOSI kode H_730 er det registrert flere kulturminner som ikke er synlige over 
markoverflaten. Dette er stolpehull og kokegroper som er vitnesbyrd om boplassaktivitet i 
forhistorisk tid. Kulturminnene er automatisk fredet i hht. Kulturminnelovens §3. For å ivareta 
hensikten med KML §§3 og 6 reguleres området til hensynsone d). Av hensyn til kulturminnene 
må det ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for 
graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området.» 

b) Eiendom gbnr 75/1 opprettholder gjeldende planstatus i ny plan. Formålet 
«uteoppholdsareal» tas derfor bort i sin helhet.   

 
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-14 oppheves følgende 

reguleringsplaner: 
a) Reguleringsplan 1984001 – Vinnahaugen, vedtatt 26.1.1984. 
b) Reguleringsplan 2013001 – Vinnahaugen boligfelt, vedtatt 27.3.2014. 

 
Saksprotokoll i Arealutvalget Leksvik - 16.11.2017  
 
Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Endelig vedtak: 



 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Leksvik kommune ny 

reguleringsplan Vinnahaugen med følgende endringer:  
a) Følgende tekst tas med inn i planbestemmelser under avsnitt om hensynssoner:  

«I hensynsone d) SOSI kode H_730 er det registrert flere kulturminner som ikke er synlige over 
markoverflaten. Dette er stolpehull og kokegroper som er vitnesbyrd om boplassaktivitet i 
forhistorisk tid. Kulturminnene er automatisk fredet i hht. Kulturminnelovens §3. For å ivareta 
hensikten med KML §§3 og 6 reguleres området til hensynsone d). Av hensyn til kulturminnene 
må det ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for 
graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området.» 

b) Eiendom gbnr 75/1 opprettholder gjeldende planstatus i ny plan. Formålet 
«uteoppholdsareal» tas derfor bort i sin helhet.   

 
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-14 oppheves følgende 

reguleringsplaner: 
c) Reguleringsplan 1984001 – Vinnahaugen, vedtatt 26.1.1984. 
d) Reguleringsplan 2013001 – Vinnahaugen boligfelt, vedtatt 27.3.2014. 

 
 
 
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 07.12.2017  
 
Behandling: 
 
Enstemmig som arealutvalgets innstilling. 
 
 
Endelig vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Leksvik kommune ny 
reguleringsplan Vinnahaugen med følgende endringer:  
a) Følgende tekst tas med inn i planbestemmelser under avsnitt om hensynssoner:  

«I hensynsone d) SOSI kode H_730 er det registrert flere kulturminner som ikke 
er synlige over markoverflaten. Dette er stolpehull og kokegroper som er 
vitnesbyrd om boplassaktivitet i forhistorisk tid. Kulturminnene er automatisk 
fredet i hht. Kulturminnelovens §3. For å ivareta hensikten med KML §§3 og 6 
reguleres området til hensynsone d). Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje 
inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for 
graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området.» 

b) Eiendom gbnr 75/1 opprettholder gjeldende planstatus i ny plan. Formålet 
«uteoppholdsareal» tas derfor bort i sin helhet.   

 
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-14 oppheves følgende 

reguleringsplaner: 
e) Reguleringsplan 1984001 – Vinnahaugen, vedtatt 26.1.1984. 
f) Reguleringsplan 2013001 – Vinnahaugen boligfelt, vedtatt 27.3.2014. 

 
 
 


