Planp rosessen
Ved oppst art av planarbeidene ble det avklart med kommunen at planendringen kunne
gj ennomføres som en mind re vesent lig end ring.
Naboer ble t ilskrevet med brev og sekt ormy ndighet er ble varslet via epost.
Innkom ne forhåndsutt alelser fra sekt ormyndighet er er vurdert under. Ingen naboer har kommet
med utt alelser t il saken.
Innspill fra

ts

Hovedmomenter innspill

Vurdering i plan

26.10.2021

Har ingen merknader t il
end ringen.

Tas t il o rient ering.

Trøndelag
fylkesko mm une Seksj on ko mm unal

15.11.2021

Har ingen merknader t il
end ringen.

Tas t il o rient ering.

Statsforvalteren i
Trøndelag

25.10.2021

Minner o m m ulig het en for
samle parkering på ett sted for
unngå kj øring i hele
plano mrådet.
Påpeker at ROS-analysen må
oppdateres når planen end res,
ønsket end ring må reflekteres i
analysen.
Viser t il at planom rådet ligger
på marine avset ninger.
Forutsett er at NVE sine
ret ningslinj er og anbefalinger
blir hensyntatt i det videre
arbeidet med planen.

NVE

17.11.2021

Skriver at det ikke ser ut til
være samsvar mello m vedtatt
om rådeplan og om rådeplanen
so m var på høring i 2020.
Viser t il at planom rådet ligger
under marin grense og at det i
folge MML-kart fra NGU er sto r
sannsynlig het for finne marin
leire i dett e om rådet.
Ifølge NVE At las ligger
plano mrådet også innenfor
aktso m hetso mråde for
snøskred.
Kan ikke se at t id ligere
gj ennomførte geotekniske
undersøkelser og
skredfarevurderinger omfatt er
om rådet so m nå søkes
om regulert.
Forutsett er at det foreligger
do kumentasj o n på at
sikkerhet en er ivaretatt og at
t ilt aket er gj enno mførbart før
det fatt es reg uleringsvedtak.

Statens vegvesen

a

a

a

a

Det gj øres ingen end ringer av
regulert ad komstvei opp i feltet.
Parkering er planlagt ved hvert
enkelt leilig het sbygg, da vi
mener dette er den beste
løsningen for dett e o mrådet.
Oppdatert ROS-analyse er
utarbeidet.
Geotekniske undersøkelser og
v urderinger er gj ennomført.

Geotekniske grunnundersøkelser
for om rådet so m o mfatt es av
reguleringsend ringen ble utført i
uke 6/ 2022. Videre er
geotekniske vurderinger og
flo m-/ skredfare f ulgt o pp i notat
datert 03.06.2022 -utarbeidet av
Dr. Techn. Olav Olsen AS.
Notatet følger so m ved legg t il
planforslaget.

