
Innspill høringsuttalelse:  

 

Under oppsummerer jeg hovedmomentene i de innspill som har kommet. Alle innspill er 

vedlagt i sin helhet som PDF.  

 

Hovedmoment: 

Grunn må vurderes, ev. undersøkes. (NVE) 

Aktsomhet ift kulturminner. (Same/Utvikl.avd FYNT) 

Arealkrav og høyder/preg i regplan må tilfredsstilles. (FYNT) 

Tilgjengelighet og universell utforming. (FYNT miljøavd./utvikl FYNT) 

Støy må vurderes. (FYNT) 

Nettanlegg må avklares, vurderes. (NTE) 

 

1. NVE  
Dato 2012-11-23 

Mottatt 2012-11-26 

Momenter: 

Ikke i berøring med kjente fare-/aktsomhetsområder. 

Usikkerhet om tomt: krav om goteknisk vurdering iht TEK 10s §7-3/PBL §28-1  

Fagkyndig må bestemme om det kan finnes "Mulig skredfarlig kvikkleireforekomst". 

Vurd. baseres på kjente forhold i området. 

Hvis konklusjon om usikkerhet, fare, må grunnundersøkelser gjennomføres. 

Utføres primært ifb regulering 

Som rekkefølgebestemmelse hvis under prosjektering. 

 

2. Sametinget 
Dato 2012-11-29  

Mottatt 2012-12-06 

Momenter: 

Ikke kjente kulturminner i området. 

Hvis kulturminner avdekkes under arbeid må arbeid umiddelbart stanses, funn varsles 

Sametinget. 

Utførende må gjøres kjent med dette på forhånd. 

 

3. Fylkesmannen i NT 
Dato 2012-12-10 

Mottatt 2012-12-21 

Momenter: 

Landbruksavdelingen 

Arealutnytting for lav. Krav om 1800 m2 BRA. 50% BYA 

Hevder at kun bygningsmasse inngår i beregningsgrunnlaget for BRA. 

Forutsetning for frigivelse: Høy utnytting. Sammenheng med omgivelsene. "Bymessig". 

Vil fortsatt kreve dette: "Høg og bymessig utvikling, og en utnytting opp mot maks 

utnytting, herunder mht byggehøyder. 

Mener grunnlag for frigivelse ikke er fulgt opp. 

Innsigelse vil fremmes mot planen hvis ikke dette følges opp innenfor gjeldende 

bestemmelser. 

Foreslår å bygge for boligformål i høyden. 

 

Miljøvernavdelingen 



Konsekvenser for barn, unge og funksjonhemmede må vurderes. Spesielt mhp tilgjengelighet. 

Sier at planprosessen skal org. slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram. 

Støy: Grenseverdier må overholdes. 

 

Kommunalavdelingen 

Samfunnsikkerhet, tilpasning til endret klima skal vurderes.  

 

4. Regional Utviklingsavd, Fylkestinget NT 
Dato 2012-012-14 

Mottatt 

Momenter: 

Sikre tilstrekkelig stort og egnet uteareal.  

Universell utforming kreves. 

Anbefaler at alle boliger skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet. 

Kulturminner: 

Området er avklart imht kulturminner. 

Aktsomhet-/meldeplikt må overholdes. 

Pålegg må formidles til utførende. 

 

5. NTE 
Dato 2012-12-18 

Mottatt 

Momenter: 

Nettanlegg innenfor området må ivaretas. 

Ønsker å kontaktes for å avklare ev. nødvendige tiltak på eksisterende nettanlegg, synliggjøre 

tiltakets behov i planen. 

 

6. Statens vegvesen 
Dato 2012-12-21 

Mottatt 2012-12-21 

Momenter: 

Inngen innspill. 

 
med vennlig hilsen 
Henning Larsen 
sivilarkitekt 
 
ARKIPLAN AS 
Innherredsveien 7B 
7014 Trondheim 
 

+47 951 46 919 
henning.larsen@arkiplan.no 
www.arkiplan.no 
 
Spar et tre - trenger du skrive ut denne E-posten? 
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