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REGULERINGSPLAN FOR HALTVEIEN, NY VEG OG GANG- OG SYKKELVEG. 
GNR/BNR 185/14 M.FL. 
NYTT VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 
 
Det vises til tidligere varsel om oppstart, datert 28.10.2019. Med bakgrunn i innkomne merknader fra 
naboer og nye vurderinger i prosjektet, er det besluttet at utvidelse av vegarealet skal skje sørover, 
og ikke nordover mot boligbebyggelsen som omtalt i tidligere varsling. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det herved på nytt om igangsatt 
detaljreguleringsplan langs Haltveien (fv. 6390), gnr/bnr 185/14 m.fl., på Stadsbygd i Indre Fosen 
kommune. Hensikten med planen er å etablere ny veg og gang- og sykkelveg, for å oppnå økt 
trafikksikkerhet for gående og syklende langs strekningen. Planforslaget utarbeides for Indre Fosen 
kommune. Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider under «Kunngjøringer» og på Indre 
Fosen kommune sin nettside.  
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Planforslaget 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny veg og gang- og sykkelveg på strekningen 
mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien. Strekningen er på ca. 800 meter. Det foreslås å etablere ny 
gang- og sykkelveg i dagens trase for fv. 6390. Som følge av dette etableres ny trase for fv. 6390 sør 
for dagens veg. Utvidelse av vegarealet vil i hovedsak skje sør for dagens fv. 6390. Gang- og sykkelveg 
planlegges med en bredde på 3 meter. Ny veg planlegges med en vegbredde på 4 meter. I tillegg 
etableres to møteplasser langs strekningen, som innebærer at vegen her får en vegbredde på 6 
meter.  
   
Området er i dag regulert til bolig og LNF-område. Aktuelle formål vil være gang- og sykkelveg, 
kjøreveg og annet vegareal med tilhørende anleggsbelte. Tiltaket vil berøre tilgrensende 
eiendommer, både i anleggsfase og i ferdig opparbeidet situasjon.  
 
Det er i samråd med Indre Fosen kommune vurdert at det ikke skal utarbeides planprogram og 
konsekvensutredning for planen. 
 
Hensikten med varselet 
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt 
med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med 
innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til 
innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller 
avbøtende tiltak som bør vurderes. For å lage en best mulig plan er det viktig å ha god lokalkunnskap 
om området.  
 
Kontaktinfo 
Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes innen fredag 31.01.2019 til Ingrid B Sæther i 
Asplan Viak på epost: ingridb.sather@asplanviak.no. Kunngjøringsannonse ligger på Asplan Viaks 
nettside: www.asplanviak.no/kunngjøringer/   
 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til undertegnede.  

 

Vennlig hilsen 
Asplan Viak AS 

Ingrid B Sæther 
Byplanlegger 

T: 412 15 275 
E: ingridb.sather@asplanviak.no 

mailto:ingridb.sather@asplanviak.no
http://www.asplanviak.no/kunngj%C3%B8ringer/

