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Fylkesvegg 6644,, fylkesvegg 66466 ogg europavegg 399 ii Skaunn kommunee -- 
Uttalelsee till begrensett høringg avv mindree reguleringsendringg -- Gnr.. 99 bnr.. 222 
-- Sannee Østre

Viser til deres brev av 23.11.2022.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. Statens 
vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar 
for at trafikksikkerhet, klima- og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag 
som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale 
og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Statens vegvesen registrerer at de foreslåtte endringene har marginal betydning for de hensyn 
vi skal ivareta og følgelig har vi ingen merknader.

Transportforvaltning midt 1
Med hilsen

Helge Stabursvik
seksjonsleder Jan-Kristian Janson
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Skaun kommune
Postboks 74
7353 BØRSA

Vår dato: 09.12.2022
Vår ref.: 201402287-22  Oppgis ved henvendelse

Saksbehandler: Finn Herje,  
91672589, fhe@nve.no

Deres ref.: 22/1729-7/OLGARIAB   

NVEs uttalelse til begrenset høring - mindre reguleringsendring 
Sanna Østre - gnr. 9 bnr. 22 - Skaun kommune

Vi viser til brev datert 23.11.2022.

Formålet med planarbeidet er flytting av foreslått (tidligere regulert) bebyggelse grunnet nye 
geotekniske vurderinger, noe som fører til justering av byggegrenser og boligformål samt 
parkeringsformål over og under bakken.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom 
kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

NVEs konkrete uttalelse

Bakgrunn

Reguleringsplanen ble egengodkjent den 16.09.2021. I ettertid har Multiconsult gjennomført nye 
kontrollmålinger som avdekket at høydene i terrenget lagt til grunn for gjeldende plan ikke var i 
samsvar med de nye kontrollmålingene. Dette innebærer at planlagt bebyggelse må forskyves mot 
øst. Dette er i strid med gjeldende plan og kommunen har krevd at endringene utføres som en 
mindre reguleringsendring og ikke som dispensasjon.

Sikkerhet mot skredfare

NVE har tidligere hatt innsigelse til opprinnelig planforslag grunnet manglende avklaring av 
skredfare, men trakk innsigelsen i brev av 04.08.2021 på bakgrunn av nye geotekniske vurderinger 
fra Multiconsult samt uavhengig kvalitetssikring av Rambøll av 27.04.2021. 
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I forbindelse med reguleringsendringen har Multiconsult gjennomført supplerende 
grunnundersøkelser og har utarbeidet et nytt geoteknisk vurderingsnotat av 11.05.2022. I notatet 
konkluderer Multiconsult med at:

Planområdet og naboarealene har de senere årene vært gjenstand for omfattende 
grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med planleggingen av 
boligområdene innenfor og utenfor planområdet. En har derfor over tid opparbeidet seg god 
kunnskap om grunnforholdene i området og Multiconsult har vært mye involvert i disse. Vi tar 
derfor Multiconsults konklusjon til etterretning og har ingen innvendinger til reguleringsendringen.

Ytterligere informasjon 
Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, 
https://www.nve.no/arealplanlegging/. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke uttømmende. For 
å få en fullstendig oversikt viser vi til Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere 
gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 
reguleringsplanen. Dersom dere har spørsmål, eller det er noe i uttalelsen her som er uklart, kan 
dere ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Kommunens ansvar
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, uttalelse, eller innsigelse til saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner

Mottakere:
Skaun kommune
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26
Skaun kommune
Postboks 74
7358 BØRSA

Uttalelse til begrenset høring - mindre reguleringsendring - Sanna Østre - 
Skaun kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsendring til uttalelse. Statsforvalteren har ut fra 
sine ulike fagområder ingen merknader til planendringen.

Med hilsen

Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Postboks 74
7358 BØRSA

  
  

Vår dato: 22.12.2022 Vår referanse: 202000232-21 Vår saksbehandler:
Deres dato: 23.11.2022 Deres referanse: 22/1729-

7/OLGARIAB
Oddveig Hovdenak

Fylkeskommunens uttalelse til begrenser høring 
for reguleringsendring - Sanna Østre - Kunngjøring 
Eiendommen - 9/22 - Skaun kommune - frist 23.12
Vi viser til brev datert 23.11.2022 om begrenset høring av mindre reguleringsendring 
for Sanna Østre. 

Endringene fører til justeringer av byggegrenser for boligformål og parkeringsformål 
over og under bakken. 

Eldre tids kulturminner
Har ingen nye merknader.

Vegfaglig uttalelse
Fylkeskommunen har ingen merknader til omsøkte endring. Vi minner imidlertid om at 
dersom det skal gjøres tiltak som omfatter fylkesveg eller veggrunn der 
fylkeskommunen er vegeier, krever vi at det inngås en gjennomføringsavtale. For 
utarbeiding av gjennomføringsavtale, ta kontakt med postmottak@trondelagfylke.no, og 
merk henvendelsen med «Vegforvaltning/Gjennomføringsavtale”.

Vi viser for øvrig til tidligere uttalelser til planen.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan                    Oddveig Hovdenak
seksjonsleder                                rådgiver      
  

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur
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Saksbehandlere:
Areal- og samfunnsplanlegging: Oddveig Hovdenak
Eldre tids kulturminnevern: Ingvild Sjøbakk
Miljø og Støy: Ina Catharina Storrønning
Fylkesveg, planforvaltning: Tone Wikstrøm

  

Kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED



Fra: Øyvind Myhre [myhre.oyvind@gmail.com] 
Til: Postmottak Skaun kommune [postmottak@skaun.kommune.no]; info@tobb.no 
[info@tobb.no]; sftlpost@statsforvalteren.no [sftlpost@statsforvalteren.no] 
Kopi:  
Sendt: 23.12.2022 16:00:43 
Emne: Merknad vedrørende begrenset høring Sanna Østre. 201901 
Vedlegg: Klage detaljreguleringsplan Sanna Østre, eiendommen gnr_bnr 9_22 m.fl..eml; 
New-Doc-2020-01-03-21.06.14.pdf 

Hei  
 
Ifm kunngjøring datert 23.11.22 der det henvises til oppdatert planmateriale har vi noen 
merknader. 
 
Viser til min tidligere klage av 19.10.21 der jeg er bekymret for grunnforholdene mtp 
parkeringskjeller ifm utbygging av Sanna Østre der jeg fikk avslag grunnet Multiconsult sin 
rapport. Nå ser det ut til at bygget skal flyttes på grunn av «geoteknisk utfordrende forhold og 
avstand til bebyggelse til naboeiendom i vest.» Det gjøres etter vår bekymring for 
grunnforholdene som vi fikk avslag på.  
 
Etter vår beregning vil vårt bygg på vestenden ligge ca 3 meter lenger unna enn bygget dere 
nå endrer avstanden til som etter vår vurdering vil tilsi samme område. Har det blitt gjort 
tilsvarende undersøkelser om setningsskader på bebyggelse i nordvest? Det går ikke fram av 
planbeskrivelsen. 
 
Vår bekymring til store setningsskader grunnet utgraving til parkeringskjeller er fortsatt 
tilstede. Viser forøvrig til tidligere merknader vedlagt. 
 
Grunnet usikkerhet om hvem adressaten til denne merknaden er, sender jeg til TOBB, 
kommune og statsforvalter. 
 
Mvh 
 
Øyvind Myhre 
 
91753151 
 

 
 



From: Øyvind Myhre <myhre.oyvind@gmail.com> 
Sent on: Tuesday, October 19, 2021 2:22:12 PM 
To: Postmottak Skaun kommune <postmottak@skaun.kommune.no> 
Subject: Klage detaljreguleringsplan Sanna Østre, eiendommen gnr/bnr 9/22 m.fl. 
    
 
Hei 
29.04.21 mottok jeg et brev fra Skaun Kommune om "Detaljreguleringsplan Sanna Østre - kunngjøring 
av vedtatt reguleringsplan Eiendommen gnr/bnr 9/22 m.fl..» 
Jeg ønsker å uttrykke min bekymring angående grunnforholdene i området spesielt med tanke på 
parkeringskjeller som er tegnet inn i reguleringsplanen. Vi i Krokuslia og Saltnes Park har allerede 
kommet med merknader om dette direkte til Tobb, og også til kommunen i forkant av vedtatt 
reguleringsplan. 
30.09.21 ble det lesset av store steinblokker på Tobb-tomten, uvisst fra hvor, som førte til store 
rystninger i grunnen over hele området. En nabo lenger bort i gaten sprang ut i gaten i den tro at en bil 
hadde kjørt inn i enden av rekkehuset. Hele huset vårt ristet, glassene i skapet klirret og tv`n som 
hang på veggen rørte seg synlig. Mange naboer i området ble bekymret og redd. 
Om en så «liten» aktivitet skal få så mye bevegelse i grunnen frykter vi setningsskader på våre boliger 
og det som verre er når man skal begynne med spunting ifm parkeringskjeller. 
- I 2017 satt jeg opp en bod på min eiendom. I forbindelse med dette brukte jeg jordbor for å grave ut 
til fundamenter. I øverste lag borret jeg meg gjennom leire som var hard som asfalt, men etter ca 70 
cm forsvant jordboret under meg. Jeg hadde kommet til blå leire som var bløt og lite hold i.  
- En nabo forteller at han under en besiktigelse av tomten når de begynte å bygge i Krokuslia skulle gå 
inn på tomten de akkurat hadde gravd ut. Han fikk beskjed om å holde seg unna av 
gravemaskinføreren da «han kunne synke gjennom og forsvinne.»  
De to 4 etasjer store byggene med tilhørende parkeringskjeller vil etter mitt skjønn få store inngripen i 
området, noe som også Multiconsult og Rambøll bemerker i utredninger og uavhengig kvalitetsikring. 
Noterer også at NVE har kommet med flere innsigelser. 
Jeg frykter for at planen med to 4 etasjer store bygninger med parkeringskjeller på denne grunnen rett 
ved våre boliger vil få store konsekvenser for stabiliteten i nærområdet fordi vi ligger over kvikk og bløt 
leire. Ifm arbeidet med parkeringskjeller frykter jeg for setningsskader på våre hus og vi har også 
selvsagt Gjerdrum friskt i minnet.. 
Ber kommunen om å utrede konsekvenser og tiltak som gjør at naboene i området føler seg trygge på 
kommunens vedtak. 
Mvh 
Øyvind Myhre 
Langekra 20 
7350 Buvika 
917 53 151 










