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Vår dato: 11.05.2020 Vår referanse: 202011275-7 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Heidi Beate Flatås 

     

Fylkeskommunens uttalelse til nytt varsel om oppstart av 

reguleringsplan for Haugen - 232/11. Indre fosen 
kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 22.april 2020. 

 

Vårt faglige råd om at planområdet burde utvides for å legge til rette for 

gående og syklende langs fv 755 er nå imøtekommet. Vi minner om krav til 

avstand mellom veg og GSV ved 50 km/t er 1,5 meter. Annen løsning krever 

fravik. 

 

Kulturminner eldre tid 

Vi viser til våre innspill datert 1.april 2020.  

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner, og har derfor 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. Vi 

foreslår at følgende tekst settes inn i reguleringsplanens generelle 

bestemmelser:  

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander 

eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 

melding sendes fylkeskommunen og/eller Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 

forutsetter at dette pålegget videreformidles til dem som skal utføre selve 

arbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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Uttale til ny varsling om oppstart av reguleringsplan for Haugen - utvidet 
planområde - Indre Fosen kommune 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ny melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Landbruk  
Hensikten med utvidelsen av planområdet er å legge til rette for gående og syklende langs fv 755. 
Utvidelsen berører et lite areal med dyrka mark. I det videre arbeidet blir det derfor viktig å 
minimere evt. beslag av dyrka mark. For øvrig viser vi til vår forrige uttalelse datert 30.03.2020. 
 
Klima og miljø 
Utvidelsen av planområdet strekker seg vestover mot Krobrua og Innerelva. Eventuelle tiltak må ta 
hensyn til miljøkvalitetene i vassdraget og kantvegetasjonen. Forøvrig viser vi til tidligere uttalelse og 
har vi ingen merknader til utvidelse av planområdet.  
 
Helse og omsorg 
Viser vår uttalelse datert 30.03.2020. Utvidelsen av planområdet for å legge til rette for trafikksikker 
adkomst for gående og syklende langs FV 755, er svært positivt for folkehelsa. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad til utvidelse av planområdet. 
 
Fylkesmannen har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene 
som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse 
når planen sendes på høring.  
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 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 
Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tor Sæther (e.f.) 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74 
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 20/59386-5    30.04.2020 

     

      

Fylkesveg 755 i Indre Fosen kommune - Tilbakemelding på ny varsling om 

oppstart av planarbeid Haugen - gnr. 232 bnr. 11 - Utvidet planområde - 

Leksvik 

Viser til deres brev av 22.04.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer 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 har ingen merknader til utvidet planområde og viser til uttalelse fra 

Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde. Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bi-

stå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk. 

  

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

 

June Stubmo 

seksjonsleder Jan-Kristian Janson 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

INDRE FOSEN KOMMUNE, Rådhusveien 13, 7100 RISSA 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



  

   
 

Mattilsynet 
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og 
Fosen 
 

 
 

Saksbehandler: Tove Marie Hervik 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
SVAR PÅ NY VARSLING OM OPPSTART AV PLANARBEID HAUGAN, 
GNR. 232 BNR. 11 MED FLERE I INDRE FOSEN KOMMUNE- UTVIDET 
PLANOMRÅDE 
 
Mattilsynet mottok varsel om endring av oppstart av planarbeid Haugan, Gnr. 232 Bnr. 11 m.fl. i 
Indre Fosen kommune- Utvidet planområde. 
 
Frist for å gi svar er satt til 15.05.2020. 
 
Det har kommet inn innspill som gikk ut på at planområdet burde utvides for å legge til rette for 
gående og syklende langs FV. 755. 
 Dette følges opp med at planoppstart varsles på nytt med utvidet plangrense. 
 
Mattilsynet har gitt svar tidligere, se saks nr. 2020/56015 dato: 24.03.2020. 
De nye opplysningene fører ikke til at Mattilsynet har noe å tilføye på svar som er gitt tidligere. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tove Marie Hervik  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
Kopi til 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Landsem Eiendom AS Roliveien 315 7120 LEKSVIK 
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Org.nr: 985 399 077  

 



Til 

Kystplan  

Postb 4 

7239 Hitra 

 

 

Vedr planarbeid for Haugen, gnr 232, bnr 11 

Vedr plassering av gangvei, så er vi uenig i plasseringen. 

Gangveien vil krysse innkjørselen til industriområde, garasje og gangvei til 

bolighus. Pga høydeforskjeller mellom gangvei og avkjørsler, vil adkomsten bli 

dårligere. Gangveien vil også ta  mye av området på 232/68. 

Utkjørselen fra garasjen er uoversiktlig, så gangveien blir mere trafikkfarlig enn 

om den blir lagt på sør side av Rv 755. Det blir også umulig å kjøre ned veien fra 

garasjen og ned til industriområdet (232/68), uten å inn på Rv 755. 

Hvor er fotgjengerovergangene tenkt å være? 

 

Med hilsen 

Anne Marie Elverum og Norvall Ramdahl 

Leksvikveien 11 

7120 Leksvik 


