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TAG arkitekter Trondheim 
Kjøpmannsgata 14 
7013 Trondheim

           

 

Dato: 10.01.2023 

Vår ref.: VBL 

 

SANNA ØSTRE 

OPPSUMMERING AV MERKNADER ETTER BEGRENSET HØRING MED TILSVAR 

 

Reguleringsplan 201901 ble høsten 2022 lagt ut på høring av Skaun kommune og sendt til berørte parter i saken 

med frist for å gi merknader og innspill 23.12.2022. 

Det er mottatt merknader fra følgende: 

02.12.2022 – Statens Vegvesen 

09.12.2022 – NVE 

14.12.2022 – Statsforvalteren i Trøndelag 

22.12.2022 – Trøndelag Fylkeskommune 

23.12.2022 – Øyvind Myhre 

 

OVERORDNEDE MYNDIGHETER / KOMMUMALE SAMARBEIDSPARTNERE / PRIVATE OG 

OFFENTLIGE ORGANISASJONER 

Statens vegvesen, brev av 02.12.2022 

Statens vegvesen registrerer at de foreslåtte endringene har marginal betydning for de hensyn de skal ivareta og har 

følgelig ingen merknader. 

 

NVE, brev av 09.12.2022 

NVE tar Multiconsults konklusjon etter supplerende grunnundersøkelser og nytt geoteknisk notat av 11.05.2022 til 

etterretning og har ingen innvendinger til reguleringsendringen. 

 

Statsforvalteren i Trøndelag, brev av 14.12.2022 

Statsforvalteren har ingen merknader til planendringen. 

 

Trøndelag Fylkeskommune, brev av 22.12.2022 

Fylkeskommunen har ingen merknader til omsøkte endring. Fylkeskommunen minner imidlertid om at dersom det 

skal gjøres tiltak som omfatter fylkesveg eller veggrunn der fylkeskommunen er vegeier, kreves det at det inngås en 

gjennomføringsavtale.  

Fylkeskommunen viser for øvrig til tidligere uttalelser til planen. 

 

Tilsvar:  

Tas til etterretning.  
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NABOER / PRIVATE ORGANISASJONER 

Øyvind Myhre, e-post av 23.12.2022 

 

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 

 

Tilsvar: 

TAG har henvendt seg til Multiconsult for å få faglig bistand til å svare ut denne merknaden. Vedlagt følger epost fra 

seniorrådgiver geoteknikk som har hatt saken på Sanna Østre datert 05.01.2023: 

Det legges til grunn at det er bekymring fra nabo datert 23/12-22 prosjektet trenger tilsvar til nå. I forhold til denne har 

Multiconsult følgende tilbakemeldinger;  

 Vår bistand i 2022 kommer som følge av engasjement fra TOBB, for å fremskaffe et underlag for videre 

byggesaksbehandling, samt planlagt utsetting av totalentreprise. Underlag for vår bistand i 2022 kommer frem av 

både datarapport og vurderingsnotat, som begge har vært del av avholdt høring.   

 

 I bekymring datert 23/12-22 omtaltes mulighet for setningsskader på bebyggelse i nordvest spesielt. Viser her til 

kap. 6.7.3 i vårt vurderingsnotat. Beregninger utført i forhold til det nærmeste nabobygget i dette delområdet, da 

det ble funnet å være dimensjonerende. Det vil ligge til detaljprosjekteringen å kontrollere samt detaljere utover 

dette, evt. gjennom supplerende undersøkelser. Som nevnt i kap. 7 er det tilrådd å etablere en plan for, samt 

gjennomføre, kontroll av rystelser, setninger og tilstand for nabobygg/-anlegg. 

 

 I vårt vurderingsnotat av 11/5-22 har vi omtalt hvilke løsninger vi vurderer gjennomførbare, i forhold til etablering 

av byggegrop (lokal stabilitet), fundamentering samt områdestabilitet. Herunder ligger også det vi i samråd med 

prosjektet har funnet vil være tilfredsstillende ivaretagelse av naboforhold.  

o Føringer for utførelse av de løsninger som til slutt velges (for å ivareta utfordringer som har blitt belyst), vil 

ligge til geotekniker ansvarlig for detaljprosjektering. 

o Som del av prosjekteringen må endelig klassifisering iht. Eurokode og PBL også gjøres. Dette vil angi 

type/omfang av uavhengig kontroll, både mtp. prosjektering og utførelse. Byggesaksbehandling hos 

kommunen har adgang til å legge selvstendige føringer i forhold til uavhengig kontroll. 

 

 Viser til NVEs uttalelse til begrenset høring datert 9/12-22. 

o Omtaler vurderinger mtp. områdestabilitet med tilhørende uavhengig kvalitetssikring, i henhold til NVEs 

retningslinjer. Tidligere innsigelse fra NVE trukket som følge av dette. 

o Viser spesifikt til vårt vurderingsnotat av 11/5-22 mtp. områdestabilitet, og gjeldende krav/føringer (NVEs 

veileder 1/2019). NVE tar vurderingen til etterretning og har ingen innvendinger til reguleringsendringen. 

 


