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Sametingets uttalelse til høring - Reguleringsplan for Sæther
Vestre, Indre Fosen kommune
Vi viser til deres brev 20.11.2020.
Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter
vi dialog med reindriftsforvaltninga og gjeldende reinbeitedistrikt.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene.
Vi foreslår følgende tekst:

•

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av
kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8
annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige kulturminnehensyn viser vi til egen
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver
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Fylkeskommunens uttalelse til høring/offentlig ettersyn av
reguleringsplan for Sæther Vestre, planid. 50542020001. Indre
Fosen kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 20.november, og til våre tidligere innspill i saken
datert 23.mars og 20.mai 2020.
Planen har til hensikt å regulere to områder til fritidsbebyggelse med i alt 7 tomter med
tilhørende vegadkomster, samt et nautsområde. Området er sjønært og sørvendt, med
flott utsikt mot Trondheimsfjorden.
Det er for 2 av fritidseiendommene satt byggegrense mot sjø, slik at ny bebyggelse ikke
skal kommer nærmere sjø enn eksisterende. Tomt BFF_6, er i underkant av 1,3 daa og
har tomtegrense 17 meter fra strandlinjen. Vi kan ikke se at bebyggelsen på
eiendommen 307/17 skal være premissgivende for at ny bebyggelse kan oppføres like
nært strandsonen. Vårt faglige råd er at tomta reduseres slik at et større areal i
strandsonen framstår som et fellesareal for de som allerede er etablert i området og for
de som skal etablere seg.
Arealet langs sjøen har stor rekreasjonsverdi, spesielt for hytteeiere og beboere i
området i dag. For allmennheten er tilgang til sjønære arealer et viktig, da områdene
ofte benyttes til leik og opphold. Strandsonen er også et svært viktig oppvekstområde for
spesielle planter- og dyrearter i tillegg til at den har landskapsmessige verdier.
Naust
Trøndelag fylkeskommune forutsetter at naustene får en tradisjonell utforming, at det
ikke innredes til bolig/fritidsformål, og at det ikke gjerdes inn eller på annen måte er til
hinder for allmenn ferdsel i strandsonen.
Eldre tids kulturminner
Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner, og har derfor som kulturminnemyndighet ingen særskilte
merknader til planforslaget.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et
automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein),
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
Vi foreslår at teksten som er satt inn i reguleringsplanens generelle bestemmelser
utelater punkt b) da planen ikke berører sjø-arealer. Punkt a) er en god bestemmelse
vedrørende kulturminner.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner og viser til
egen uttalelse fra Sametinget.
Fylkesveg
I planområdet er det planlagt 2 avkjørsler fra fv. 755. Begge disse avkjørslene eksisterer
i dag. Avkjørselen som ligger lengst øst (Drakestranda) gir adkomst til en del
eksisterende fritidsboliger, naust og til et kloakkrenseanlegg. Det er planlagt en ny
fritidsbolig og flere naust tilknyttet denne adkomsten.
Til den vestlige avkjørselen planlegges det 6 nye fritidsboliger i tillegg til 4 eksisterende
fritidsboliger og ei småbåthavn som ligger utenfor planområdet.
Vi gir følgende tilbakemelding:
• Avkjørselen lengst vest har en unormert utforming. Den må utbedres slik at
avkjørselen kommer tilnærmet vinkelrett mot fv. 755. Geometrien må også
ivaretas (se vedlagte skisse).
• Sikthindrende vegetasjon må ryddes vekk i begge avkjørslene.
•

Følgende setning tas inn i reguleringsbestemmelsene til planen:
Før det gis brukstillatelse til nye hytter skal avkjørselen være utbedret
iht. til fylkeskommunens krav
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal

Med vennlig hilsen
Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver
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Statens vegvesen sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan for Sæther Vestre i Indre Fosen kommune
Viser til deres oversendelse datert 20. november 2020.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer 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 faglige råd:


Sikttrekantene bør vurderes på nytt.



Fjerning av sikthindrende vegetasjon i begge avkjørslene.



Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at adkomst lengst vest (Skv 1) skal være
utformet i tråd med N100 før det gis brukstillatelse.

Bakgrunn:
Hensikten med planen er å detaljregulere to områder for etablering av i alt 7 tomter for
fritidsboliger. I tillegg kommer naustområde og tilhørende vegadkomst. Adkomst blir via to
eksisterende avkjørsler fra fv. 755. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan Indre Fosen
kommune.
Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet «Vegstrategi Trøndelag», hvor fv. 755 har
funksjonsklasse B – Regional hovedveg. Strekningen langs planområdet har generell
fartsgrense (80 km/t). Trafikkmengden, årsdøgntrafikken (ÅDT), er 800 biler, herav 11 %
lange/store biler (tall fra 2019). Det er ikke registrert ulykker i tilknytning til adkomstvegene
siste 10 år.
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Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
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Fakturaadresse

Byavegen 48

Statens vegvesen

7715 STEINKJER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesens merknader:
Som statlig sektormyndighet har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å koordinere
trafikksikkerhetsarbeidet for å bedre sikkerheten i vegtransporten, og i lys av dette være en
pådriver for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger. Vi har
følgende kommentarer til planforslaget:
Ved varsel om oppstart hadde vi ingen vesentlige merknader.
Fv. 755 vil komme inn under betegnelse «øvrige hovedveger, Hø1». Jf. håndbok N100.
Adkomst inn til planområdene er planlagt via to eksisterende avkjørsler fra fv. 755. Det er i
plankartet målsatt sikt på 4 x 100 meter. Legges N100 til grunn og med generell fartsgrense
(80 km/t), er 4 x 115 meter riktig, forutsatt at ÅDT for adkomstene er mindre enn 50
biler/døgn. Dette bør sjekkes ut. Det vil også være nødvending med fjerning av
sikthindrende vegetasjon i begge avkjørslene.
Geometrien vil være utfordrende i begge avkjørslene da det er bratt, særlig adkomst lengst
mot øst. Adkomst (Skv 1) lengst mot vest (som også er adkomst til ei småbåthavn) har en
unormert utforming. Adkomsten betraktes som et kryss og må utformes i tråd med N100,
kapitel D 1.1. Dette må etter vårt syn være på plass før det gis brukstillatelse for de nye
hyttene. Vårt faglige råd:


Sikttrekantene bør vurderes på nytt.



Fjerning av sikthindrende vegetasjon i begge avkjørslene.



Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at adkomst lengst vest (Skv 1) skal være
utformet i tråd med N100 før det gis brukstillatelse.

Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Transportforvaltning midt 1
Med hilsen

June Stubmo
Seksjonsleder

Sturla Leirvik
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Høringsuttalelse til detaljplan for Sæther vestre hyttefelt - Indre Fosen
kommune
Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Statsforvalterens ulike fagområder:
Samfunnssikkerhet
I ROS-analysen står det at naustene skal bygges og dimensjoneres for stormflo, havnivåstigning, vind
og bølgepåvirkning, og at dette er ivaretatt i planbestemmelsenes § 3.1.4 C. Vi ser ikke at dette
punktet er med i planbestemmelsene og fremmer derfor, med hjemmel i plan- og bygningslovens §
5-4 jf. Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen pkt. 4 nr.2 (mangelfull oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen) innsigelse
inntil dette er tatt med.
Statsforvalteren i Trøndelag har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til
planforslagetStatsforvalterens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:
Statsforvalteren i Trøndelag fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 jf.
Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen pkt. 4 nr.2 (mangelfull oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen) fremmer
Statsforvalteren i Trøndelag innsigelse inntil dette er tatt med.
Med hilsen
Frank Jenssen (e.f.)
statsforvalter

E-postadresse:
sftlpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding
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direktør
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sæther Vestre
- Planid. 50542020001 - Indre Fosen kommune
Det vises til brev av 20.11.2020, samt NVEs innspill til oppstart i brev av 4.3.2020. Hensikten med
planen er å legge til rette for etablering av fritidsboliger.

NVE har følgende merknader til planforslaget:

Generelt
NVE skrev i innspill til oppstart 4.3.2020 at vi ikke hadde merknader til planarbeidet. Vi skrev bl.a. at
«etter det vi kan se av de tilsendte plandokumentene synes planområdet å være lokalisert på områder
med lite løsmasser over berg/fjell. Vi kan heller ikke se at området er utsatt for skred fra bratt terreng
eller at en kommer i berøring med vann eller vassdrag eller høyspent overføringslinjer.»
Plangrensen ble utvidet i nytt varsel av 18.05.2020. Dessverre førte kapasitetsproblemer hos oss til at vi
ikke fikk sendt innspill til det nye varselet. Dette innebærer ikke at planområdet (med hensyn til skred
og flom) er avklart for utbygging av NVE, slik en kan få inntrykk av når en leser ROS-analysen vedlagt
planforslaget.
Vi minner i denne forbindelse om at det er forslagsstiller, og kommunen som plan- og
byggesaksmyndighet, som må gjøre en selvstendig vurdering av om området anses skred- og flomutsatt.

Geoteknikk og grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense, og består av marine avsetninger. Det er lagt inn et
rekkefølgekrav i bestemmelsene (5.1) om at «før utbygging av feltet må geotekniker foreta en kontroll
av grunnforholdene i H2».

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Vi mener at det blir feil planteknisk å henvise til et felt (H2) i kommuneplanens arealdel. Området som
skal inngå i en geoteknisk vurdering må i tillegg være stort nok til at det er mulig å konkludere i forhold
til områdestabiliteten i området. Den planlagte atkomstvegen, SKV_4, ligger ifølge løsmassekart fra
NGU (jfr. NVE Atlas) på marine strandavsetninger, og dersom det skal gjøres tiltak på eksisterende veg
(grave- eller fyllingsarbeider), vil det være naturlig å inkludere også dette området i en geoteknisk
vurdering.
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/2018 «Planlegging og samfunnssikkerhet
i planlegging og byggesaksbehandling» presiserer departementet (jfr. s. 12) at forholdet til sikkerhet må
avklares gjennom selve arealplanarbeidet og ikke utsettes til byggesak. For å kunne vurdere om
planforslaget vil være gjennomførbart, anmoder vi derfor om at geoteknisk vurdering gjennomføres i
forbindelse med planarbeidet.
Det forutsettes at en geoteknisk vurdering gjøres av geoteknisk fagkyndig, og at vurderingene er av en
slik kvalitet at det oppfyller kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 kap. 7.

Flom, havnivåstigning og stormflo
Det forventes større utfordringer med flom og erosjon i små vassdrag som følge av klimaendringer og
mer intens nedbør. Flomvannføringen i små nedbørfelt og kystvassdrag langs kysten av Trøndelag er
forventet å øke med 10-30 %, og en bør være spesielt oppmerksom på de mindre, brattere vassdragene
hvor en kan forvente rask vannstandsøkning med skadeflom som resultat.
Deler av tomt foreslått til naust ligger innenfor aktsomhetsområde flom (jfr. NVE Atlas). Tomta, samt
eksisterende naust, ligger i tillegg utsatt til for økt havnivå og stormflo (jfr. sehavniva.no). For Indre
Fosen kommune er f.eks. 200-års stormflo med havnivåstigning (gitt fortsatt høye CO2-utslipp) stipulert
til kote 2,76 meter mot slutten av dette århundret (uten bølgepåvirkning). Eksisterende naust ligger på
ca. kote 2,2 meter (mot sjøsiden).
Aktsomhetsområde flom, samt område som inngår i 200-års stormflo med havnivåstigning, bør tas inn
som hensynssone flom i plankartet til reguleringsplanen. Dersom det planlegges nye tiltak innenfor
hensynssonen, må det gjøres en vurdering av om området kan være utsatt for flom og økt
havnivåstigning. Nye byggeområder skal normalt plasseres sikkert mot en 200-årsflom (sikkerhetsklasse
F2), jfr. TEK 17 § 7-2. Faresoner og eventuelle behov for risikoreduserende tiltak må innarbeides i
plankart og bestemmelser.

Klima og overvannshåndtering
Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil føre til økte skader fra overvann og større utfordringer med
overvannshåndteringen. Endring av avrenningsveier og -mønster kan øke flom- og skredfaren for andre.
I ROS-analysen står det at detaljert vurdering av overvannshåndtering behandles i byggeplan. Vi kan
ikke se at dette er stilt som krav i bestemmelsene til planen.
NVE anmoder om at overvannsberegninger utføres og dokumenteres i forbindelse med planarbeidet, slik
at de vil danne grunnlag for arealutnyttelsen og plassering av ulike tiltak innenfor området. Det bør
vurderes behov for lokale klimatilpasningstiltak i henhold til tretrinnsstrategien (infiltrasjon, fordrøyning
og sikker bortleding av overflatevann).

Side 3

Allmenne interesser i vassdrag
Vassdrag utgjør viktige landskapselementer og opplevelsesverdier, bidrar til å redusere flomfare dersom
disse holdes åpne og er viktige for å kunne ivareta biologisk mangfold.
Det er regulert inn et nytt naustområde nært vassdraget. Vi anmoder om at det før sluttbehandling av
planen, gjøres en vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot Seterbekken.

Med hilsen

Kari Øvrelid
regionsjef

Steinar Lillefloth
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Saksbehandler, innvalgstelefon
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Vedrørende innsigelse til detaljplan for Sæther vestre hyttefelt
Det vises til deres henvendelse av 23.3.2021 der dere ber om ny vurdering av tidligere fremmet
innsigelse på bakgrunn av ny inntatt planbestemmelse.
Saken er forelagt aktuelle fagavdeling som etter en vurdering har følgende merknader:
Samfunnssikkerhet
Statsforvalteren i Trøndelag fremmet i brev av 12.01.2021 følgende innsigelse til ovennevnte plan:
«Statsforvalteren i Trøndelag fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 jf. Retningslinjer for
Fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen pkt. 4 nr.2
(mangelfull oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen) innsigelse inntil dette er tatt med.»
I epost av 23.03.2021 legger Indre Fosen kommune frem ny bestemmelse 3.1.3 c som sier:
«Naust skal bygges og dimensjoneres for stormflo, havnivåstigning, vind og bølgepåvirkning»
Dette punktet imøtekommer innsigelsen på en god måte, og forutsatt at bestemmelsen tas inn i
planen vurderes innsigelsen som imøtekommet og planforslaget kan vedtas.

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

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
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