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SAKEN GJELDER: 
Vedtak av mindre endring av reguleringsplan - Sanna Østre Eiendommen gnr/bnr. 9/22 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

1. Plan- og miljøutvalget vedtar mindre endringer i reguleringsplan for Sanna Østre, planID 
201901, som vist på plankart datert 06.08.2020 - sist revidert 17.06.2022 og 11.11.2022 
og bestemmelser sist revidert 11.11.2022.  

2. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring av vedtak i henhold til Plan- og 
bygningsloven §1-9. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

00 Planbeskrivelse for mindre reguleringsendring, sist revidert 11.11.2022 
01 Plankart, datert 06.08.2020, sist revidert 17.06.2022 og 11.11.2022 
02 Planbestemmelser, sist endret 11.11.2022 
03 Prinsipiell illustrasjonsplan og kvalitativt uteareal, datert 11.11.2022 
04 Illustrasjonsmateriale reguleringsendringer, datert 11.11.2022 
05 ROS-analyse, datert 17.06.2022 
06 Geoteknisk datarapport, datert 09.02.2022  
07 Geoteknisk vurderingsnotat, datert 11.05.2022 
08 Referat fra avklaringsmøte med Skaun kommune 28.04.2022 
09 Brannkonsept, datert 10.12.2021, sist revidert 21.06.2022 
10 Støyberegning, sist revidert 03.06.2022  
11 Tidligere vedtatt bestemmelser, 04.11.2021 
12 Tidligere vedtatt plankart på grunn, 16.09.2021 
13 Tidligere vedtatt plankart under grunn, 16.09.2021   
14 Følgebrev   
15 Høringsuttalelser til begrenset høring 
16 Oppsummering av merknader etter begrenset høring med tilsvar, datert 10.01.2023 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Saken gjelder 
Mindre endring av eksisterende reguleringsplan vedtatt i 2021.  
Endringene er i hovedsak flytting av foreslått bebyggelse på grunn av hensyn til geotekniske 
forhold og avstand til eksisterende bebyggelse på naboeiendom i vest. Dette fører til justering av 
byggegrenser, boligformål, samt parkeringsformål over og under bakken.  
 
Fakta opplysninger 
Gjeldende plan: Detaljregulering Sanna Østre bruk – PlanID 201901 
Tiltakshaver: Boligbyggelaget TOBB 
Hjemmelshaver: Boligbyggelaget TOBB (gnr/bnr. 9/22) 
Plankonsulent: TAG arkitekter AS 
 
 
BAKGRUNN  
Avklaringsmøte med Skaun kommune om mindre reguleringsendring ble avholdt 28.04.2022. Fra 



23.11.2022 til 23.12.2022 var planen med endringer ute på begrenset høring, før den nå legges 
frem for Plan- og miljøutvalget. 
 
I forbindelse med oppstart av detaljprosjektering i mai 2022 inn mot rammesøknad og 
utarbeidelse av geoteknisk vurderingsnotat, gjennomførte geoteknisk rådgiver hos Multiconsult 
nye kontrollinnmålinger. Det ble da avdekket at høyder i terreng lagt til grunn i gjeldende 
regulering, ikke var i samsvar med de nye kontrollinnmålingene. Høyder fra terrengmodell 
tilknyttet gjeldende regulering er fra 2014, og det har skjedd terrengendringer på tomta i ettertid, 
spesielt i den vestre delen. Disse endringene er nå lagt til grunn i gjeldende terrengmodell. 
Geoteknisk rådgiver forutsetter at terrenget utenfor planlagt bebyggelse ikke kan være høyere 
enn dagens terreng med hensyn til stabiliteten.  
 
Planlagt bebyggelse forutsettes utført med kompensert fundamentering (kjeller), slik at det ikke 
blir noen tilleggslast i forhold til dagens terrengsituasjon. En mulig grunnvannssenkning er 
vurdert å medføre setninger i størrelsesorden 2,5 cm og differansesetninger på 1 cm på 
nabobygget i vest. Det er samlet sett vurdert at tiltaket kan utføres uten setningsskader på 
nabobygg vest for planområdet, men endelige løsninger og eventuelle tiltak må vurderes i 
detaljprosjekteringen.  
 
ENDRINGSFORSLAGET 
TAG arkitekter har vært i dialog med kommunen om flere mindre dispensasjonsforhold i 
forhold til gjeldende regulering. Dette har handlet om flytting av foreslått bebyggelse på grunn av 
hensyn til geoteknisk utfordrende forhold og avstand til eksisterende bebyggelse på 
naboeiendom i vest. Dette fører til justering av byggegrenser, boligformål, samt parkeringsformål 
over og under bakken. 
 
Reguleringsendringen fører til følgende endringer i plankartet (på grunnen): 

 Endring av byggegrenser innenfor felt B 
 Endring av formål bakkeparkering f_P og felt B 
 Endring av formål o_GS og f_KV 

 
Plankart på grunn 

 

 

Gjeldende reguleringsplan Figur 1. Illustrasjonen over viser justeringer av 
plankart på grunnen. Rosa linjer viser 
formålsgrenser og byggegrenser slik de ligger i 
gjeldende regulering. Svarte linjer viser forslag 
til formålslinjer og byggegrenser som følge av 



denne reguleringsendringen. 
 
 
Reguleringsendringen fører til følgende endringer i plankartet (under grunnen): 

 Endring av parkeringskjeller formål f_P 
Plankart under grunn 

 
 

Gjeldende reguleringsplan Figur 2. Illustrasjonen over viser 
justeringer av plankart under grunnen. 
Rosa linjer viser formålsgrenser og 
byggegrenser slik de ligger i gjeldende 
regulering. Svarte linjer viser forslag til 
formålslinjer og byggegrenser som følge 
av denne reguleringsendringen. 

 
Bestemmelser 
Reguleringsendringen fører til disse endringene i bestemmelsene: 

 §1: Bestemmelsen er supplert med informasjon om totalt planområde. 
 §2: Bestemmelsen er supplert. Det er lagt inn frisiktsoner i plankart, samt bestemmelse. 
 §3.1: Bestemmelsen er justert. Det skilles mellom krav om overordnet utomhusplan til 

søknad om tiltak (rammetillatelse) og krav til detaljert utomhusplan til søknad om 
igangsettingstillatelse.  
Krav til terrengsnitt er supplert. 
Krav til lekeplass utenfor støysone er tatt inn i bestemmelsen.  

 §3.2: Bestemmelsen er oppdatert. 
 §4.2: Bestemmelse er justert slik at minimumskrav er satt til 2 700 m2 BRA. Gjeldende 

reguleringsplan har i bestemmelse § 4.2 krav om samlet bruksareal innenfor felt B på 
minimum 2 870 m2 BRA og maksimum 3 500 m2. 

 §4.6: Bestemmelsen er oppdatert med krav til lekeplass. 
 §4.8: Bestemmelsen er oppdatert: Boenheter i 2.etg. eller høyere skal ha tilgang til heis.  
 §5.5: Bestemmelsen er oppdatert. 

Krav om sykkelparkering i kjeller tatt ut av bestemmelsen. 
 §6: Dette er nytt kapittel: Hensynssoner. 
 §6.1: Ny bestemmelse om sikringssone, frisikt. 
 §7: Tidligere var §6 
 §7.1: Tidligere var §6.1 Bestemmelsen er supplert med krav til terrengsnitt. 
 §7.2: Tidligere var §6.2 
 §7.3: Tidligere var §6.3 Bestemmelsen er oppdatert med Multiconsults vurderingsnotat 

10240199-RIG-NOT-001, datert 11.05.2022. 
 §7.4: Tidligere var §6.4. Bestemmelsen er supplert med krav til tiltak. 



 §7.5: Tidligere var §6.5 
 §7.6: Tidligere var §6.6 
 §7.7: Tidligere var §6.7 
 §7.8: Tidligere var §6.8 
 §8: Tidligere var §7 
 §8.1: Tidligere var §7.1 
 §8.2: Tidligere var §7.2 
 §8.3: Tidligere var §7.3 
 §8.4: Tidligere var §7.4 
 §8.5: Ny bestemmelse om renovasjon, vann og avløp. 

 
Prinsipiell illustrasjonsplan  
Prinsipiell illustrasjonsplan var oppdatert iht. endringer beskrevet over (se kap. 3.2 i 
planbeskrivelsen). 
Viser til vedlegg 03, 04 og 06. 
 
Grad av utnytting 
Gjeldende reguleringsplan har i bestemmelse § 4.2 krav om samlet bruksareal innenfor felt B på 
minimum 2 870 m2 BRA og maksimum 3 500 m2. 
På grunn av justeringen av boligbebyggelsen er det nå en samlet BRA på om lag 2 733 m2. Dette 
gir en utnyttelsesgrad på ca. 77% BRA av felt B. 
Bestemmelse § 4.2 er justert slik at minimumskrav er satt til 2 700 m2 BRA. 
 
Antall boliger, leilighetsfordeling 
Antall leiligheter er justert fra 35 til 31. Leilighetstypene er varierte, men med hovedvekt av 3-
roms leiligheter på mellom 55-80 m2. Leilighetsstørrelsene for begge blokkene varierer fra 38-95 
m2. 
 
Parkering 
Forslag om 1 parkeringsplass per boenhet i kjeller opprettholdes, dvs. antallet justeres tilsvarende 
endring i antall leiligheter. På bakkeplan legges det opp til sykkelparkering med over to 
sykkelparkeringsplasser per enhet. Krav om sykkelparkering i kjeller tatt ut av bestemmelse § 5.5. 
Viser til vedlegg 03 og 04. 
 
Uteoppholdsareal, MUA 
I henhold til. bestemmelse § 4.6 skal MUA være tilsvarende 30% av BRA for boliger, noe som i 
dette tilfellet er 820 m2. Som vist i vedlegg 03 er det nå totalt 1 150 m2 uteoppholdsareal 
(omfatter felles og private areal), og kravet møtes med god margin. Støyutsatt areal er ikke 
medregnet som en del av uteoppholdsarealet. 
Viser til vedlegg 03 og 10, støyrapport. 
 
Geotekniske vurderinger 
Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser og vurderinger av Multiconsult. Utførte 
grunnundersøkelser viser at løsmassene generelt består av middels fast leire over kvikkleire. Mot 
vest blir mektigheten av den middels faste leira i toppen mindre, og overgang til kvikkleira tolkes 
lokalisert helt vest på tomta å ligge kun ca. 1-2 m under terrengnivå. Det er ikke påtruffet berg 
eller noen vesentlig faste løsmasselag i dybden (inntil 44 m under terreng) i noen borhull. 
Installerte poretrykksmålere viser at grunnvannet er lavere i øst (ca. 5,6 m under terreng) enn i 
vest (ca. 2,9 m under terreng).  
 



Tiltaket vil tilfredsstille kravene i NVE veileder 1/2019, forutsatt at tiltaket ikke medfører 
forverring av områdestabiliteten. For å oppnå «ikke forverring» er det en forutsetning at total 
vekt av planlagt leilighetsbygg er mindre enn utgravd masse for kjeller. Bestemmelse §7.3 
(tidligere var §6.3) var oppdatert. 
Viser til vedlegg 06 og 07. 
 
ROS- analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er oppdatert etter reviderte geotekniske undersøkelser og 
brannkonsept. 
Viser til vedlegg 05, 06 og 07. 
 
Forhold til gjeldende regulering og nytt planvedtak 
Plankart og bestemmelser erstatter gjeldende reguleringsplan for Sanna Østre. 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING 
Det vurderes at saken er i henhold til mindre endring etter plan og bygningslovens § 12-14 andre 
ledd. 
 
Endringene forslaget innebærer vurderes å være en forbedring og i tråd med intensjonen i vedtatt 
plan. Endringer av formålsgrenser og byggegrenser, justering av boligformål, samt 
parkeringsformål over og under bakken, minimale endringer i linjen tilknyttet gang- og sykkelveg 
og kjøreadkomst vurderes å ha mindre konsekvenser. 
Ny lokalisering av bebyggelsene i B gir bedre hensyn til geoteknisk utfordrende forhold og 
avstand til eksisterende bebyggelse på naboeiendom i vest.  
 
I tillegg bidrar justering av parkeringsformål til å unngå farlige situasjoner for alle trafikanter: 
kjørende, syklister og fotgjengere (med et spesielt fokus på eldre, barn og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne). Løsningen gir muligheter for å være fysisk aktive og ferdes tryggere. 
 
Ingen av innspillene/merknadene i høringen har medført behov for endring av planforslaget. 
Oppsummert vurderes endringene å være en positiv oppdatering av reguleringsplanen. 
På grunnlag av ovenstående vurderinger anbefaler kommunedirektøren at mindre endring av 
eksisterende reguleringsplan vedtas.  
 
Innkomne innspill i høringen 
Etter begrenset høring (23.11.2022 – 23.12.2022) er det kommet innspill fra følgende parter: 
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, fra aktuelle 
beboere i Langekra. Innspillene er kommentert av forslagstiller i sammendrag høringsuttalelser 
med tilsvar begrenset høring og hensyntatt i utarbeidelsen av planforslaget så langt det synes 
rimelig. Se vedlegg 16. 
 
Uttalelser til endringsforslaget har ingen nye momenter til planendringen. Derfor er det ikke 
gjennomført noen endring i planen i samsvar med innkommende innspill etter begrenset 
høringen. 
 
 
Omfang av utbyggingen 
Totalt er planområdet på 4977,6 m2. Samlet bruksareal innenfor felt B skal minimum være 2700 
m2 BRA og skal ikke overstige 3500 m2 BRA. Areal helt eller delvis under bakken, samt bil- og 
sykkelparkering skal ikke medregnes i BRA. Det skal etableres minimum 4 boenheter per dekar 



innenfor felt B. Dette er sikret i planbestemmelse § 4.2. Forslagstiller har valgt å sette antall 
boenheter til 31. Antall leiligheter var justert fra 35 (tidligere vedtatt reguleringsplan) til 31(se 
kap. 3.4 i planbeskrivelsen). Areal kjeller er ca. 1358 m2. Iht. bestemmelse § 4.6 skal MUA være 
tilsvarende 30% av BRA for boliger, noe som i dette tilfellet er 820 m2. Det er totalt 1 150 m2 
uteoppholdsareal (omfatter felles og private areal) nå. 
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 
Den generelle aktsomhetsplikten: Ivaretatt ved bestemmelse § 3.2 som var oppdatert.. 
Omsøkte endringer vil ikke berøre kjente kultur-/forminner. 
 
Bebyggelse 
For plankart på grunnen foreslås byggegrenser lagt 1,0 m ut fra fasade både på bygg 1 og 2, med 
unntak av fasade i vest på bygg 1 hvor byggegrenser trekkes ut 0,5 m. På grunn av justeringen av 
boligbebyggelsen er det nå en samlet BRA på om lag 2 733 m2. Dette gir en utnyttelsesgrad på 
ca. 77% BRA av felt B. 
 
Maks tillatt byggehøyde for bebyggelse videreføres fra gjeldende regulering. Det er kotehøyde 
C+39.50. Oppbygg over heis og tekniske installasjoner som for eksempel solceller, kan overstige 
angitte kotehøyder med inntil 1,0 meter, og må ligge minimum 1 meter fra gesims. Dette er sikret 
i planbestemmelse § 4.4. Antall leiligheter er justert fra 35 til 31. 
 
Formål f_P, som vist på plankart på grunnen, utvides i tråd med oppdatert planforslag med flere 
parkeringsplasser på bakken. Dette utgjør en utvidelse på ca. 140 m2 til regulert parkeringsareal. 
Dette arealet omfatter imidlertid også en andel av sykkelparkering (inkludert sykkelvogn og 
transportsykkel). En utvidelse av formål f_P betyr også at formålsareal innenfor felt B blir noe 
mindre, og er nå på 3 558 m2. 
 
Felt f_P på plankart under grunnen blir også justert og avgrenses i flukt med byggegrense på 
bygg 1 i vest og bygg 2 i øst. Forslag om 1 parkeringsplass per boenhet i kjeller opprettholdes, 
dvs. antallet justeres tilsvarende endring i antall leiligheter. Det etableres 1 HC-plass i 
parkeringskjeller. Det blir i tillegg 3 gjesteparkeringsplasser, 2 beboerparkeringer og 1 HC-
parkering for gjester på bakkeplan. Det legges opp til sykkelparkering på bakkeplan med over to 
sykkelparkeringsplasser per enhet. Det er plassert sykkelparkering, inkl. sykkelvogn og 
transportsykler, tilknyttet inngangsparti, samt et eget areal for overbygd sykkelparkering. 
Disse endringene er en positiv oppdatering av reguleringsplanen. 
 
Landbruk 
Omsøkte endringer ikke berør dyrket- eller dyrkbar mark. 
 
Trafikksikkerhet 
Planforslaget skal bidra til å realisere programmene for nasjonal sykkelstrategi, gåstrategi, strategi 
for tilrettelegging for gående, tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 og er i tråd med 
Miljøpakken-prosjektet.  
 
Det er gjort noen minimale endringer i linjen tilknyttet gang- og sykkelveg o_GS og kjøreatkomst 
f_KV fra Fv801. Det er som følge av optimaliseringer i tegning av veggeometri. 
Gang- og sykkelvei o_GS skal være offentlig og opparbeides i henhold til plan og Statens 
vegvesen håndbok N100 og godkjennes av Trøndelag fylkeskommune. Dette er sikret i 
planbestemmelse § 5.3. 
 



Atkomst 
 
Trafikksikkerhet er et viktig tema, og er tatt hensyn til trafikken i krysset Snøfuglvegen/ 
atkomsten. For å unngå farlige situasjoner for alle trafikanter (kjørende, syklister og fotgjengere 
med et spesielt fokus på eldre, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne) i krysset 
Snøfuglvegen/atkomsten og ved inngangen/utgangen til/fra p-kjelleren, skal 
sykkelparkeringsplasser anlegges på bakken innenfor felt B som vist på illustrasjonsplan. Derfor 
er det ikke planlagt og prosjektert sykkelparkering i kjeller. Dette er sikret i planbestemmelse § 
5.5: Bestemmelsen var oppdatert. Krav om sykkelparkering i kjeller tatt ut av bestemmelsen.  
Kommunen mottok «Notat trafikkforhold frisikt i avkjørsel og siktforhold i rundkjøring» og 
«Sporingsanalyse». Sporing utkjøring fra avkjørsel-personbil viser sporing som bekrefter at 
svingradius ut fra p-kjeller og oppstilling for bil før kryssing av gang- og sykkelveg er tilstrekkelig. 
f-KV trenger ikke justering. 
 

Figur 3. Illustrasjonen over viser sporing utkjøring fra avkjørsel-personbil 

 
Hensyn til trafikken i rundkjøringen 
 
I frisiktsonen terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon. Dette er sikret i 
planbestemmelse § 6.1. 
Frisiktlinjer og frisiktsone tatt inn i plankart for å hensynta trafikk i fundkjøringen, at terrenget i 
o_VG holdes fritt for sikthindrende vegetasjon. 
Bestemmelsen § 2 var supplert. Det var laget inn frisiktsoner i plankart, samt bestemmelse. 
§6: Dette er nytt kapittel: Hensynssoner. 
§6.1: Ny bestemmelse om sikringssone, frisikt. 
Felt o_GS skal være opparbeidet før brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelsen kan gis. 
Dette er sikret i planbestemmelse § 8.2. 
 
Endring av formål bakkeparkering f_P og felt B, endring av formål o_GS og f_KV og endring 
av parkeringskjeller formål f_P vil ikke være til ulempe for allmennhetens ferdsel i området, vil 
ikke være negative for trafikanter: kjørende, syklister og fotgjengere (med et spesielt fokus på 
eldre, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne). 
 
Utomhusplan, terrengsnitt og uteoppholdsareal 
Bestemmelse § 3.1 var justert. Det skilte mellom krav om overordnet utomhusplan til søknad om 
tiltak (rammetillatelse) og krav til detaljert utomhusplan til søknad om igangsettingstillatelse. 



Krav til terrengsnitt var supplert. Krav til lekeplass utenfor støysone tatt inn i bestemmelsen. 
Bestemmelse §4.6 var oppdatert. 
Bestemmelse §7.1 (tidligere var §6.1) var supplert med krav til terrengsnitt. 
Omsøkte endringer skal ha en positiv innvirkning på tidligere vedtatt plan. 
 
Universell utforming 
Uteoppholdsarealet skal ha universell utforming. Dette er sikret i planbestemmelse § 4.6. som var 
oppdatert. Dette gjør at både eldre og mennesker med redusert forflytnings- og orienteringsevne 
kan besøke disse områder samt tilgang til renovasjon og parkeringsplasser.  
Dekke og stigning skal være innenfor gjeldende krav til universell utforming. 
Adkomst til alle boliger (og balkonger) skal være trinnfri. Dette er sikret i planbestemmelse § 4.5. 
Boenheter i 2.etg. eller høyere skal ha tilgang til heis. Dette er sikret i planbestemmelse § 4.8 som 
var oppdatert. 
Utformingen skal bidra til å forhindre fysisk inaktivitet og ensomhet hos eldre og mennesker 
med nedsatt funksjons- og orienteringsevne. Omsøkte endringer skal bidra til dette. 
 
Renovasjonsanlegg, vann og avløp 
Ivaretatt ved bestemmelsene § 7.6 og 7.7. 
Bestemmelsen § 8.5 om renovasjon, vann og avløp er ny som sikret at renovasjonsløsning, vann- 
og avløpsløsning med traseer skal være etablert før brukstillatelse gis. 
Når det gjelder brannvannkapasitet: Ivaretatt ved bestemmelsene § 8.3.  
Omsøkte endringer berører ikke tidligere vedtatt plan. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser og vurderinger av Multiconsult. 
I planbestemmelsen §7.3 sikres at geoteknisk prosjektering skal være ferdig før 
igangsettingstillatelse kan gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for 
geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. For hele planområdet skal tiltak 
følge råd og anbefalinger i Multiconsults vurderingsnotat 10240199-RIG-NOT-001, datert 
11.05.2022. 
 
I denne vurderingsnotat står at: «Tiltaket vil tilfredsstille kravene i NVE veileder 1/2019, forutsatt at 
tiltaket ikke medfører forverring av områdestabiliteten. For å oppnå «ikke forverring» er det en forutsetning at 
total vekt av planlagt leilighetsbygg er mindre enn utgravd masse for kjeller».  
 
I Multiconsults vurderingsnotat står det videre at: «… Med forutsetningene vil skråningslaget nå inn på 
naboeiendommer i nord (rekkehus) og naboeiendommen i sør (fv.801). Byggegropen vil berøre hagene til 
rekkehusene og fortauet ved fv. 801. Videre må det utføres en geoteknisk prosjektering iht. Eurokode for 
tiltaket». 
 
I notatet kap. 6, n. 6.7.5 av Multiconsult, står at: «… anleggsarbeider som medfører rystelser kan påvirke 
nabokonstruksjoner, samt at anleggsarbeidene fører til at eksisterende skader på nabokonstruksjoner blir 
avdekket i forbindelse med økt årvåkenhet. Det tilrådes derfor at eventuelle eksisterende skader dokumenteres 
gjennom bygningsbesiktigelse før anleggsstart». Og videre i kap. 7 står at: «Det må også vurderes å utarbeide 
plan for og gjennomføring av kontroll av rystelser, setninger og tilstand for nabobygg og naboanlegg som kan bli 
påvirket av byggearbeidene». 
 
Kommunedirektøren støtter informasjonen som ble mottatt fra TAG arkitekter (se vedlegg 16). 
Bestemmelse §7.3 (tidligere var §6.3) var oppdatert. 
 
Dersom det er behov for tredjepartskontroll, må denne være gjennomført og godkjent før 



igangsettingen av tiltaket. Dette er sikret i planbestemmelse § 8.4 og følger av krav i TEK17 samt 
NVEs veileder 2019. 
 
Solforhold 
Konklusjon Sol- og skyggediagrammene i forhold til uteoppholdsareal tatt inn i planbeskrivelse § 
4. 
Solforhold for eksisterende nabobebyggelse blir relevante uendret, sammenlignet med situasjon i 
gjeldende reguleringsplan.  
Sol- og skyggeforhold på uteareal er betinget av byggenes plassering og størrelse. Plassering av 
byggene er med hensyn til støyskjerming og avstand til eksisterende nabobebyggelse i nord. 
Støykilden kommer fra sør og byggenes plassering vil derfor ikke være optimale for solforhold på 
uteareal. 
Minste uteoppholdsareal og lekeplass skal ha gode sol- og lysforhold. Dette er sikret i 
planbestemmelse § 4.6. 
 
Støy og støv 
Forskriftene T-1520 og T 1442/216 som er lagt til grunn i gjeldende reguleringsplan er videreført 
i planendringen, og er ivaretatt ved bestemmelsene § 7.4. Bestemmelse §7.4 (tidligere var §6.4) er 
supplert med krav til tiltaket i byggesøknaden. 
Luftkvalitet: Ivaretatt ved bestemmelsene § 7.5. 
I planbestemmelser § 3.1 og § 4.6 er lekeplass sikret utenfor støysone for vegtrafikkstøy. 
 
ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er oppdatert etter supplerende geotekniske undersøkelser og 
brannkonsept. 
 
Den samlede vurderingen i ROS-analysen er at planområdet er egnet for planlagt 
utbyggingsformål og gir akseptable endringer for fremtidige forhold. Tilstrekkelige tiltak for å 
forebygge/forhindre uønsket hendelse for permanent fase der det er behov er sikret i 
planforslaget og i tråd med TEK17 samt NVEs veileder: Sikkerhet mot kvikkleirskred 2019. 
 
Skole og barnehage kapasitet 
Buvika skole og tilstøtende barnehager har god nok kapasitet til dekke behovene i forhold til 
realisering av planendringen. Forventet ferdigstilling innen 3 til 4 år. 
 
Utbyggingsavtale 
Kommunen har ikke sett behov for utbyggingsavtale for å sikre eksempelvis: friområde, veg, 
vann eller avløp. 
 
OPPSUMMERING 
Kommunedirektøren mener mindre endringer i reguleringsplan for Sanna Østre, planID 201901, 
som vist på plankart datert 06.08.2020 - sist revidert 17.06.2022 og 11.11.2022 og bestemmelser 
sist revidert 11.11.2022 framstår som et godt bidrag til videre utvikling av området..  
 
Totalt er planområdet på 4977,6 m². 
Samlet bruksareal innenfor felt B skal minimum være 2700 m2 BRA og skal ikke overstige 
3500m2 BRA. 
 
Endringene består av følgende: 
I plankartet (på grunnen): 

 Endring av byggegrenser innenfor felt B 



 Endring av formål bakkeparkering f_P og felt B 
 Endring av formål o_GS og f_KV 

 
I plankartet (under grunnen): 

 Endring av parkeringskjeller formål f_P 
 

I bestemmelsene: 
 §2: I bestemmelsen er det laget inn frisiktsoner i plankart, samt bestemmelse på dette. 
 §4.2: Bestemmelse er justert slik at minimumskrav om samlet bruksareal innenfor felt B 

er satt til 2 700 m2 BRA. Gjeldende reguleringsplan har i bestemmelse § 4.2 krav om 
samlet bruksareal innenfor felt B på minimum 2 870 m2 BRA og maksimum 3 500 m2.  

 §4.8: Bestemmelsen er oppdatert: Boenheter i 2.etg. eller høyere skal ha tilgang til heis. 
 §6.1: Ny bestemmelse om sikringssone, frisikt. 
 §7.3: Bestemmelsen er oppdatert med Multiconsults vurderingsnotat 10240199-RIG-

NOT-001, datert 11.05.2022. 
 §8.5: Ny bestemmelse om renovasjon, vann og avløp. 

 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Illustrasjonsplanen er revidert og lekeapparater ligger utenfor gul støysone. Lekeplass er plassert 
med hensyn til gode solforhold samtidig som at avstand til naboer fra lekeplass er hensyntatt 
med en buffersone. Den delen av eiendommen som har mest sol gjennom døgnet, ligger i 
nordvest. Revidert planforslaget viser at lekeplassen plasseres ikke så langt nord da den vil 
komme for nært naboer og deres private uteareal. I planbestemmelser § 3.1 og § 4.6 sikres 
lekeplass utenfor støysone for vegtrafikkstøy og med tilfredsstillende sol/skyggeforhold. 
Korte avstander til både bussholdeplass (kollektivtransport), skole, barnehage, matbutikker og 
servicetilbud gjør området godt egnet for myke trafikanter. 
 
Omsøkte endringer vil ikke være til ulempe/ha betydning for allmennhetens ferdsel i området, 
være negative for barn- og unges interesser. 
 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Planområdet kan i dag karakteriseres som en ubebygd slette med lav vegetasjon. Det er ikke 
registrert forekomster av vernede eller truede arter i planområdet. Det er heller ingen 
naturvernområder, registrerte naturtyper eller utvalgte naturtyper innenfor eller rundt 
planområdet.  
Omsøkte endringer er ikke i strid med Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Etablering av ladeinfrastruktur vil bidra til å nå nasjonale strategier. Av bestemmelsene § 5.5 
fremgår det at bilparkeringsplasser skal være tilrettelagt for etablering av ladepunkter for elbil. 
Dette innebærer tilstrekkelig kapasitet og plass i sikringsskap for egen kurs og trekkrør frem til 
hver enkelt plass. Planleggingen skal bidra til å styrke gange og sykkel som transportform og skal 
bidra til å realisere målene med Miljøpakken-prosjektet. Det skal avsettes minimum 2 
sykkelparkeringsplasser per leilighet. Det skal tilrettelegges for parkering for sykkelvogner og 
transportsykler. Bruk av elbiler og sykler som transportform er et positivt poeng for både miljøet 
og folkehelse. 
 
Revidert planforslag viser at Sanna Østre skal utvikles som et attraktivt, livskraftig og 



miljøvennlig område med en balansert, rasjonell og effektiv bruk av arealet. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant 
 
 


