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Statens vegvesen sin uttalelse til høring av reguleringsplan - Naustgjerdet - 

gnr. 174 bnr. 4 i Skaun kommune  

Vi viser til oversendt planmateriale mottatt 05.09.2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Kort om planforslaget 

Planforslaget for Naustgjerdet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 08.03.2017 til 

02.05.2017. Etter en del høringsinnspill er planforslaget nokså endret og kommunen ønsker 

at forslaget høres på nytt før sluttbehandling. 

 

Vurdering av planforslaget 

Statens vegvesen ser at det bearbeidede forslaget har tatt inn endringer som innfrir så godt 

som alle våre innspill til planen som ble satt til offentlig ettersyn i vårt brev datert 

07.04.2017. Dette synes vi er veldig positivt. Før 2. gangs høring av planforslaget er vi blitt 

forespurt om hva vi synes om forslaget om å regulere inn et område for Park and Ride i 

forbindelse med planforslaget. Statens vegvesen ser ikke at det er behov for et Park and Ride 

anlegg her da det vurderes at brukerne av denne holdeplassen i hovedsak er innenfor gang- 

og sykkelavstand til holdeplassen. Vi er derimot veldig positive til at det nå er satt av plass 

til sykkelparkering ved holdeplassen 

 

Vi mener fortsatt at det burde ha vært jobbet mer med å gi bestemmelser for hva som skal 

hensyntas i anleggsperioden. Dette gjelder ikke bare støy, minst like viktig er hvordan det 
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tilrettelegges for myke trafikanter i forbindelse med anleggsarbeidet.  Under er et eksempel 

til en slik bestemmelse hentet fra Trondheim kommunes eksempelsamling: 

«Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen 

skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, 

renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 

bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 

anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-

1442/2016, tilfredsstilles.» 

 

Det fremgår ikke av pdf-kartet om byggegrensen videreføres i formålsgrensen til område for 

renovasjon f_R. Dersom det ikke er satt byggegrense i formålsgrensen gjør vi oppmerksom 

på at det vil være i strid med reguleringsplanen å sette opp konstruksjoner innenfor dette 

området. 

 

 

 

Vi ber forslagstiller om å ta kontakt med oss så raskt som mulig om tekniske planer som 

skal ligge til grunn for eventuelle gjennomføringsavtaler med vegeier. Dette må være 

godkjent før arbeidet igangsettes. 

 

Faglige råd 

 Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse med krav om plan for beskyttelse av 

omgivelsene i anleggsperioden. 

 Dersom det ikke er satt byggegrense i formålsgrensen til renovasjon anbefaler vi at 

dette tas inn før sluttbehandling av planen. 

 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for hvordan 

faglige råd er tatt inn og/eller vurdert. 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

Seksjonssjef Jenny L. H. Skjellnes  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 


