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Hei.
Med utgangspunkt i kart over ny trase forbi Vinjeøra ser det ut som vår hytte i
Vinjefjordsveien 282 (135/42) blir liggende svært nær alternativ 2. Hvis dette alternativet blir
valgt vil bruksverdien for oss bli så drastisk redusert at vi ønsker at hytta blir innløst.
Mvh Jens Fjelnset og Geir Fjelnset
Get Outlook for Android
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Tore størset <tstorset@gmail.com>
20. mai 2021 10:34
Firmapost; daniel.lossius@heim.kommune.no
E 39 Stormyra Barhals

Kategorier:

Anne Margrete

I forbindelse med forslag til ny trase,vil det være mest fornuftig og sannsynlig og
kostnadsbesparende å videreføre veien oppe i lia og legge den ned mellom Haukvika og
Grønset. Ved befaring av området vil man se at det er en naturlig trase( Skogsvei) for store
deler av strekningen. Denne trasering ligger over all dyrka mark. Denne løsningen vil være
besparende både for miljøet og den psykiske belastningen det vil påføre alle som blir rammet
av nåværende forslag. Å ikke utrede vei oppe i lia vil være totalt uforståelig.
Tilbake til forslag til ny trase Stormyra Barhals. Hvor undertegnede blir direkte berørt ved
eiendom 5055-136/5. Hvis dette trase forslaget blir valgt,(Forøvrig et bedre alternativ enn det
opprinnelige forslaget) er vi svært opptatt av å få støyskjerm / støyvoll som opprinnelig
planlagt fra veiforslag i 2012. Dette på grunn av at vi har en multihandikappet datter som er
svært støyømfintlig. I tillegg vil en støyskjerm støyvoll gjøre veien mindre synlig nå som all
vegetasjon blir fjernet. støyskjerming er svært viktig for oss med tanke på økt trafikk og
høyere fart. vi observerer at det bygges støyvoller flere steder,også hvor det ikke er
bebyggelse.
Hilsen Tore Størset Vigdis Fagerheim Oda Størset Fagerheim
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NVEs uttalelse til varsel om oppstart Reguleringsplan - E39 Stormyra Barhals - Heim kommune - Trøndelag
Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart med tilhørende forslag til planprogram.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:
I forbindelse med forslaget til reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset var vi i dialog med Statens
vegvesen på telefon, via e-post og i Teamsmøte og vi uttalte oss til planforslaget i brev av 26.03.2021.
Ovennevnte planforslag omfatter nærområdene til planforslaget for E39 Vinjeøra-Staurset og berører i
stor grad de samme problemstillingene og utfordringene som en ser i dette planforslaget. De foreslåtte
utredningstemaene synes relevante i forhold til våre interesser og vi ser det derfor ikke som nødvendig å
komme med en egen uttalelse til ovennevnte planforslag men henviser til vår uttalelse av 26.03.21.
Vi opplevde dialogen med Statens vegvesen i forbindelse med E39 Vinjeøra-Staurset som god og vi har
forventninger om at vegvesenet legger opp til en tilsvarende god samarbeidsprosess også i denne saken.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
seksjonssjef

Finn Herje
senioringeniør

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord
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Region Vest
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Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG
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Uttalelse - Oppstartvarsel med planprogram - Reguleringsplan E39 Stormyra Barhals - Heim kommune - Trøndelag fylke
Viser til oversending 03.05.2021
Varselet gjelder oppstart detaljregulering med konsekvensutredning av delstrekning E39.
Planen utarbeides i samarbeid med Heim kommune. Forslag til planprogram følger
varslingen til uttalelse.
Kart med 2 ulike traseer følger vedlagt, og omfatter i hovedsak landareal, men også noe
kantareal i/ved sjø på sørsiden av Vinjefjorden. Formålet med planleggingen er å avklare
trasevalget forbi Vinjeøra ved å sette alt.1 opp mot nytt alt.2. Sistnevnte trase vil gå sør for
Vinjeøra og innebære flatere veg med kun 30-40 promille stigning, halvering av brulengde
på strekningen, unngå behovet for å legge om flere av kraftlinjene samt at 5-6km kan
dimensjoneres for 90km/t.

Den nye vegen skal bygges som 2-feltsveg med en vegbredde på 9 meter som gir bedre
framkommelighet, økt trafikksikkerhet og bedre bomiljø for de som bur langs dagens E39
forbi Vinjeøra. Dette blir særlig ivaretatt ved at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra
randbebyggelsen som ligger inntil dagens E39. I tillegg skal vegen bygges med en
horisontal og vertikal kurvatur som er i samsvar med dagens vegnormal.

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766

Innspill/merknader
Kystverket har ut i fra vårt ansvarsområde etter havne og farvannsloven ikke avgjørende
innspill/merknader til de alternative traseene. De forventes ikke å ha innvirkning på
ferdsels- og navigasjonsmessige forhold for den allmenne sjøtrafikken i fjorden.
Alternativ 1 vil kunne berøre etablert småbåthavn, et forhold som naturlig vil avklares
gjennom reguleringsplanen, både vedrørende eventuell innskrenkninger, erstattende
areal/konstruksjoner og /eller endrede avkjørsel/avkjørselsforhold.
Kystverket ser imidlertid klare samferdselsmessige fordeler med trase etter alternativ 2,
med gode stigningsforhold og hovedsaklig god avstand til det meste av bebyggelse på og
forbi Vinjeøra.
Dette, ikke minst av betydning for storbiltrafikken som trafikkerer strekningen til alle
døgnets tider.
Med mindre det i den videre prosessen dukker opp avgjørende forhold som tilsier at alt. 2
må skrinlegges, vil dette etter vår mening være det mest framtidsretta valget av de 2
alternative vegtraseene. Da, både i et lokalt perspektiv og i forhold til hovedhensikten med
oppgraderingen av E39 som transportåre fra sør til nord langs vestlandet.
Ellers ikke andre innspill/merknader.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Oddbjørn Sæther
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten påførte signeringer
Eksterne kopimottakere:
HEIM KOMMUNE

Trondheimsveien 1

7200

KYRKSÆTERØRA
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Annlaug Fjelnsetnes <annlaug.fjelnsetnes@live.no>
6. juni 2021 21:08
Firmapost; Firmapost
daniel.lossius@heim.kommune.no
Eventuell ny veitrase E-39 , alternativ 2 grønn linje. strekningen Barhalsen
- Stormyra, . Heim kommune.

Planprogram med konsekvensanalyse - brev av 03.05 2021
Kommentarer og merknader.
Først noen ord om grunnundersøkelsen.
Viser i den sammenheng til brev av 19.04. 2021 med vedlegg .
Vedlegget er av så dårlig kvalitet at det er umulig å se annet enn punkt for grunnboring
Skissert vei og det som skal gå fram av kart og flyfoto er umulig å tyde. Alt bærer preg av
hastverksarbeid, da de tikke lar seg gjøre å se hvor skissert vei blir liggende i forhold til mitt bolighus
(135/2 )Nærmeste nedsatte stikke for grunnboring er nærmere enn 10 meter fra mitt hus, i min hage
sør for bolighus., noe som ble gjort uten å ta kontakt med meg.
Kan dermed anslå at en eventuell fyllingsfot vil komme ca 15 meter fra mitt hus.
Vegføring med fyllingsutslag er nærmere bestemt under merknader/ kommentarer til planprogram
med konsekvensutredning. Det er etter mitt syn behov for en nærmere gjennomgang på stedet før
grunnboring gjennomføres. Dette også på grunn av vannledning.
Planprogram med konsekvensutredning
Skissert planprogram bærer preg av liten tid( hastverk) for gjennomføring.
En rimelig tid for denne planprosessen fram til godkjent reguleringsplan anslås
til 3 år.
Konsekvensutredning/ analyse må inneholde en rekke punkter som må behandles.
1, Bruk av private veier under eventuell anleggsdrift må forutsette at disse veier forsterkes og utvides
for trafikk med tunge anleggsmaskiner. Veiene må istandsette etter at eventuell anleggsdrift er
fullført.
2 Det beskrives at 4 – 5 kilometer ny E -39 kan trafikkeres med en hastighet på 90 km/t
Sone.
Ved og legge ny E -39 oppover lia øst for Grønset -føres over og sør for Haukvika og Barhalsen,
knyttes til «grønn linje» overfor småbåthavna på Vinjeøra, kan 90 sone dobles.( fra Grønset til Søa
bru.)
En vil med dette forslaget spare hus ,hytter og naust i Haukvika
Å spare randbebyggelsen i Haukvika var et innspill som førte til alt. 2» grønn linje» - det nye
planforslaget.
Altenativ2 (grønn linje) medfører status for innløste hus på Vinjeøra med unntak av ett fritidshus på
Vinjeøra.
I tillegg kan anleggsdriften gjøres vesentlig kortere, mer effektiv, da en slipper plunder og heft ved en
utviding av eksisterende vei og kompliserte kryssløsninger. Hvis det foretas trafikkssikkerhetsrevisjon
på E-39 Staurset – Renndalen med nødvendige tiltak som avkjørselsannering kan 90 sone forlenges.
Hvis veien oppgraderes mellom Lervika og Hestnes, kan E -39mellom Søa bru og Hestnes tillates for
en hastighet på 90km/t.
3 Terrenginngrep på min eiendom 135/2, 36 vil bli betydelig ved valg av « grønn linje» Eiendommen
deles nærmest diagonalt i to .Konsekvensen av det i sidebratt terreng er omfattende fyllinger og

store og høye skjæringer. Vegbredde på 9 meter, utvidelse for rekkverk i meter og grøft 3 meter
totalt 13 meter.
Vann i kilder, gammel jordbruksdrenering og overflatevann er store under flom og snøsmelting.
Vannet vil bli samlet opp og konsentrert i veigrøft. Det må legges inn tilstrekkelig med godt
dimensjonerte stikkrenner. Vann som føres gjennom veien må videreføres i rør til sjøen.
4 Terrengbehandling i sidebratt terreng i jord/ løsmasse blir en utfordring. Det kan bli aktuelt med
terrassering .Oppfylling av mindre dalsøkk og utplanering av bakketopper.
Overskuddsmasser, jord, leire morene, grus og myr må fylles på egnede steder og planeres for
innvinning av landbruksareal.
5 Estetisk blir min eiendom vesentlig rasert av høye og omfattende skjæringer og fyllinger .
Tiltak er nødvendig og blir etter mitt syn en stor utfordring for landskapsarkitekter., Jeg ser for meg
en vesentlig verdiforringelse av min eiendom 135/2,366 «Grønn linje» vil deleeiendommen i to, søndre del må sikres med kjørbar tilkomst av tilfredstillende
kvalitet7 Støyforhold i mitt bolighus vil bli betydelig ved 3% stigning i en nærliggende europavei. Det kan
oppstågenerende vibrasjoner, som følge av nærføringer av trafikk. Bolighus er fundamentert på
delvis jord og fjell.
Dessuten kan snøbrøyting påføre skader.
8 En konsekvens av «grønn linje» er endret status på eksisterende E -39. Den vil bli nedkvalifisert til
fylkesvei eller trolig kommunevei. Derfor må det belyses nødvendige tiltak før en nedklassifisering.
Det gjelder bæreevne, dekke, grøfter, stikkrenner ,rekkverk, parkeringsplasser, kryss, avkjørsler og
bru over Fjelna samt andre TS- tiltak.
Behov for «etterbruksmidler» til oppgradering vil være et behov for en detaljert plan for tiltak på og
ved gamle E- 39 over Vinjeøra om « grønn linje « velges-Konsekvensanalysen er svært viktig å belyse
rett valg av alternativ for E – 39 Staurset – Søa bru.
Under møtet på Teams ble vi som grunneiere oppfordret til og ta godt imot representanter fra
Statens Veivesen. Min oppfatning av dette er at dem ikke trenger å bli tatt imot, for uten og varsle
var det satt ned stikker for grunnboring på min eiendom. Den eneste orienteringa jeg hadde om en
ny trase var det jeg kunne lese i lokalavisa på lørdag. Ble noe paff da jeg kom hjem og fikk se
stikkene. Ringte til prosjektleder og ble bare møtt med at du var vel bortreist da. Fikk så beskjed om å
ta kontakt med ansvarlig, for det som var utført. Forventet at han tok kontakt, noe som skjedde etter
hvert.
Vinjeøra 05.06. 2021
MED HILSEN
Annlaug Irene Fjelnsetnes
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Merknad til ny E39- trase forbi Vinjeøra
CamScanner 06-13-2021 14.08_1.jpg

Hei!
Ønsker dialog med vegvesenets planleggere om plassering av kulvert for eksisterende
skogsbilvei på vår eiendom Gnr: 135 bnr: 1 på Vinjeøra. Ønsker at den blir flyttet lenger vest
enn på de første utkastet vi har mottatt, til den posisjonen der ny E39 vil krysse eksisterende
skogsbilvei. Kulverten må dimensjoneres for tømmerbiler og eventuelt store kjøretøy i
forbindelse med kraftstasjon tilhørende Nordkraft som ligger sør for traseen. Da kan det
bygges en avlingsveg til dyrka mark nord for vegen, mens det kan brukes eksisterende veg til
kraftstasjon sør for vegen. Legger ved bilde av kart hvor ønsket plassering er merket. Forøvrig
er det en brønn på eiendommen som ligger i vegtrasseen. Har krysset av ca posisjon på kartet.
Mvh: Ingrid Fjelnset og Arild Sættem
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Ivar Ole Mittet
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Reguleringsplan E39 Stormyrs-Barhals
Statens vegvesen.docx

Statens vegvesen
Utbygging

Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals – innspill vdr. Planoppstart
Jorunn Sætten; eier av gardsnr. 135 bruksnr. 32 ønsker å komme med innspill ang.
vegtraseen forbi min eiendom. Vegen kommer ganske sikkert til å krysse gardsbrønnen for
Fjelnset gard – der også jeg har min vassforsyning. Denne brønnen har godt, sikkert og rikelig
vatn. Og har eksistert i flere hundre år. Ved oppgradering av vassledninga ble uthola trerør
funnet og utskifta.

Ønsker at alt blir gjort for at vi kan beholde brønnen vår.

Ellers har jeg ingen innsigelser til trasevalget-

Med hilsen
Jorunn Sættem

Kopi
Ivar Ole Mittet
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for
reguleringsplan for E39 Stormyra - Barhals - Heim kommune
Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Landbruk
Det pågår bygging av ny E39 langs Vinjefjorden «E39 Betna-Stormyra». Strekningen som nå er på
høring er omtalt som delparsell 3 og utgjør strekningen fra Barhals til Stormyra. Strekningen
omfattes av tidligere vedtatte reguleringsplaner for E39 Stormyra – Vinjeøra, vedtatt i 2015, og
reguleringsplan for Vinjeøra – Haukvika vest, vedtatt i 2013. Man ønsker nå å utrede på nytt for å
finne bedre løsninger enn det som er valgt i vedtatte reguleringsplaner.
Eksisterende veg forbi Vinjeøra har ikke en standard som er tilfredsstillende sett i forhold til
trafikksikkerhet og framkommelighet. Det er en målsetting å ivareta framtidig vegtrafikk på E39 samt
ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig måte. Dette inkluderer også jord- og
skogbruksressurser. Allerede regulert vei gjennom Vinjeøra betegnes som alternativ 1 og nytt forslag
til trase lenger unna bebyggelse og dyrka mark betegnes som alternativ 2. Prosessen skal gi
grunnlag for å beslutte valg av det alternativet som kommer best ut.
Vegen skal bygges med 9 meters bredde og fartsgrense 80 km/t for alternativ 1. For alternativ 2 vil
en større del av strekningen planlegges for fartsgrense 90 km/t. Planavgrensningen omfatter både
alternativ 1 og 2 samt arealet mellom. Dette for at prosessen skal bidra til en optimal veglinje for
alternativ 2. Det er også behov for avklaring knyttet til utforming og plassering av kryss ved Stormyra
(E39/Fv 680 mot Kyrksæterøra) og plassering og utforming av kollektivknutepunkt/næringsareal som
planlegges i samme område. Ved valg av alternativ 1 vil dagens E39 mellom Vinjeøra og Barhals bli
erstattet av ny veg. Ved valg av alternativ 2 vil dagens E39 bli lokalveg – og koples til ny E39 ved
Barhals.
Ny E39 - alt 1- vil gå gjennom Vinjeøra der det er bosetting og gårdsbruk med det resultatet at man
får oppsplitting og tap av dyrka mark. Alternativ 2 vil gi mindre beslag av dyrka mark, men gir mer

E-postadresse:
sftlpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.statsforvalteren.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/6

direkte arealbeslag og oppdeling av skogteiger. Det framgår av planprogrammet at det er en konkret
målsetting å ta mest mulig hensyn til bl.a. jord- og skogbruksressursene. Dette er positivt.
Vi viser til våre tidligere uttalelser i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for alternativ 1 gjennom
Vinjeøra. Jf. innskjerpede nasjonale føringer for jordvernet forutsetter vi at jordvern er en premiss i
planleggingen og at det søkes løsninger som fører til minst mulig omdisponering av dyrka mark. Alle
eventuelle endringer knyttet til alternativ 1 må utredes på lik linje med utredninger for alternativ 2,
inkludert kollektivknutepunkt/service og næringsområde på Stormyra. Det må fremgå hvor mye
dyrka mark som foreslås omdisponert, både midlertidig og permanent. Videre må virkningen knyttet
til arronderingsmessige forhold, adkomst til arealene og eventuelle beiteinteresser vurderes.
Avbøtende tiltak for jordbruket må framgå av planen. Når det gjelder rigg-, anleggs- og
deponiområder er det viktig å finne andre arealer enn dyrka og dyrkbar jord og produktiv skog. Hvis
det blir overflødig veiareal på tidligere landbruksareal som følge av valg av trasè, må bestemmelsene
sikre at disse tilbakeføres til landbruksareal jf. det som er gjort for en del reguleringsplaner for E6.
Når det gjelder konsekvenser for skogbruket og karbonbinding i skog må følgende tema utredes for
begge alternativ:
Hvor stort skogareal avskoges midlertidig og permanent?
Hvordan fordeler avskoga areal seg på ulike treslag, boniteter og hogstklasser?
Hvordan påvirkes adkomsten til skogarealene? Hvilke kompenserende tiltak, som f.eks.
bygging av nye skogsbilveger, lastelommer eller liknende planlegges for å sikre tilgjengelighet
til skogarealene?
Anslag over den negative klimaeffekten av avskogingen, både som følge av at karbon lagret i
eksisterende vegetasjon og skogsjord blir frigitt, men også som følge av at man går glipp av
framtidig karbonopptak i skogen? Hvilke avbøtende tiltak planlegges?
Statsforvalteren vil særlig peke på at det framgår av «Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning» at det bør iverksettes avbøtende tiltak slik at tapt
karbonopptak kan kompenseres med økt opptak på andre skogareal. Retningslinjene skal legges til
grunn ved kommunal, regional og statlig planlegging etter plan- og bygningsloven, og i enkeltvedtak
som kommunale, regionale og statlige organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen
lovgivning.
Statsforvalteren ber også om at det lages en plan for tilplanting av midlertidig avskoga områder som
sikrer at skogen kommer raskt opp igjen. Dette bør gjøres for å minimere den negative effekten av
tiltaket for skogbruket og karbonbinding i skog, siden skog som kommer som følge av naturlig
gjengroing kommer seinere, er mye mindre økonomisk verdifull, og binder mindre karbon enn
kulturskog. I områder som er egna for det, bør det plantes gran, som er det treslaget som er mest
økonomisk lønnsomt og som binder mest karbon.
Klima og miljø
For Statsforvalteren som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap og
friluftsinteresser være sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensning blant
annet i form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig for Statsforvalteren som
miljømyndighet.
Alternativ 1 følger i stor grad eksisterende trase, og berører mye av de samme naturverdiene som
eksisterende trase, bortsett fra i sentrum. Alternativ 2 ligger lenger sør i et mer uberørt område.
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Når det gjelder konsekvensutredning på fagområdet klima- og miljø anbefaler vi å benytte
Miljødirektoratets digitale veileder i dette arbeidet.
(www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/)
Lysforurensning
Lysforurensning er i ferd med å bli et problem for miljøet også utenfor de største byene. Alle
levende organismer påvirkes av lysets naturlige variasjon gjennom døgnet og året. På samme måte
påvirkes de av kunstig belysning. Ved planlegging og utforming av belysningsanlegg bør det også tas
hensyn til at for kraftig belysning eller lysforurensning kan medføre flere miljø- og naturutfordringer.
Det bør tas inn i bestemmelsene at gatebelysning planlegges og etableres på en måte som
minimerer lysforurensingen fra lysanlegget.
Støy og støv
Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er vurdert både i anleggs- og driftsfase, jf.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må legges til grunn for
planforslaget. Både anleggs- og driftsfase er relevant. Temaene må inngå i konsekvensutredningen.
Naturmangfold
Alternativ 1 kommer i berøring med to kartlagte forekomster av naturtype; stor elveør som er
klassifisert som viktig, og ei kystmyr, som er en blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr. Denne er
også klassifisert som viktig. «Kystmyr» er betegnelsen etter håndbok 13, mens etter NiN-systemet er
disse myrene betegnet som blant annet atlantisk høgmyr, som er vurdert til sterkt truet på rødlista
for naturtyper, og kanthøgmyr (nært truet på rødlista). Myrene må kartlegges slik at det kan fastslås
hvilken type mye som eventuelt blir berørt.
Alternativ 2 krysser flere bekker. Planområdet ligger under marin grense, og noen av disse vformede bekkedalene kan dermed være landformen «leirravine» som er sårbar på rødlista for
naturtyper.
Traseen krysser/tangerer noen myrområder som er avmerket i kart som «potensiell rikmyr».
Traseen må NiN-kartlegges slik at kunnskapsgrunnlaget blir godt nok til å gjennomføre en
konsekvensutredning.
Både alternativ 1 og 2 berører et leveområde for hjort og trane. Trasealternativ 2 er ikke systematisk
kartlagt, og det må gjennomføres en kartlegging med hensyn på dyre- og plantearter i tillegg til
naturtyper (NiN-kartlegging).
Det må altså undersøkes hvilket naturmangfold som kan påvirkes av tiltaket, og effekten av
påvirkningen må vurderes, jf. naturmangfoldloven (NML) § 7. Se Veileder til naturmangfoldloven
kapittel II (T- 1554).
Konsekvenser for landskapet må utredes i konsekvensutredningen.
Klima og klimatilpasning
Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Utslipp av klimagasser må konsekvensutredes.
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Overvann
Håndtering av overvann må vurderes i planarbeidet. Overvann bør fortrinnsvis løses gjennom
naturlige løsninger som bekker, tjern og myrdrag. God overvannshåndtering er viktig både for å
sikre robuste anlegg som kan håndtere forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og –
mengde. Det bør vurderes å gjenåpne bekker i og nært planområdet.
Massebalanse
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset skal vurderes i
planprosessen. Statsforvalteren viser til faktaark M-1243/2018 fra Miljødirektoratet som viser til at
overskytende jord- og steinmasser normalt vil være å anse som næringsavfall som skal leveres
godkjent avfallsmottak.
Fremmede arter
Området er lite kartlagt med tanke på arter og naturtyper og det bør vurderes om det også skal
gjennomføres en kartlegging av fremmede arter langs begge de alternative traseene. Noen av de
fremmede, skadelige artene er på lista over arter det ikke er lov å spre ut ifra nåværende voksested,
jf. forskrift om fremmede organismer § 9. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som sier at
området skal kartlegges og at eventuelle fremmede, skadelige organismer skal fjernes på forsvarlig
vis før anleggsarbeider settes i gang.
Det må utvises stor forsiktighet for å unngå at fremmede, skadelige arter etablerer seg i området.
Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som sier at masse som fraktes inn i området skal være
uten frø og plantedeler av fremmede, skadelige arter. Videre bør det settes bestemmelser om at det
ikke skal plantes eller sås fremmede arter i planområdet.
Friluftsliv
Begge de alternative traseene kommer i konflikt med kartlagte friluftslivsverdier. For alternativ 1 er
det stort sett der hvor trasen ikke er i nærheten av eksisterende trase at det er størst
konfliktpotensiale. Konsekvensene for friluftslivet må utredes for begge traseene.
Vassdrag
E39 krysser elva Fjelna enten alternativ 1 eller 2 velges. Fjelna er et anadromt vassdrag, som det må
tas spesielt hensyn til ved kryssing og nærføring.
Alternativ 1 følger i stor grad eksisterende trase, og berører i stor grad de samme vassdragene som
eksisterende trase bortsett fra i sentrum hvor Fjelna krysses på et annet sted enn eksisterende
trase. Alternativ trase 1 har i dette området nærføring til en bekk som er delvis lukket. Det bør
vurderes om tidligere lukkede vassdrag kan åpnes, både av hensyn til naturmangfold og med
hensyn til klimatilpasning.
Ved kryssing av vassdrag må tiltaket ikke forringe kvaliteten på vannforekomsten ved at det blir gjort
tiltak i vassdraget eller i kantskogen.
Helse og omsorg og Barn og unge
Avklaring av linjevalg for E39 på strekningen har stor betydning lokalt. Flytting av veien ut av sentrum
av Vinjeøra vil markant endre stedskarakteren, og redusere ulemper knyttet til trafikken som går der
i dag. De viktigste er risiko for ulykker og støy. Samtidig kan ny veglinje også gi ulemper. For
folkehelse og barn og unge er trolig det viktigste tema om muligheter for friluftsliv endres ved
endringer i landskapet og ved at ny vei blir en barriere.
Planprogrammet beskriver på en ryddig og utdypende måte de tema som skal konsekvensutredes
og det er vist til relevante retningslinjer. Det er ingen innvendinger til valg av tema. Vi vil under
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nærmiljø og friluftsliv trekke frem et positivt fokus på stedsutvikling/tilhørighet, barn og unges
interesser og mulighetene for fysisk aktivitet.
Selv om ny veilinje i alternativvurderingen vil legges i et mindre bebygd område, kan det bli store
endringer for de som får ny vei nærmere boligen. Særlig av hensyn til disse er det vesentlig at
planforslaget godt beskriver fremtidig situasjon når det gjelder trafikk, støy og ved illustrasjoner
hvordan ny vei vil tre frem i landskapet/nærmiljøet. For støy må utredning beskrive forventet
støynivå med framskrevet trafikk og endringen fra dagens nivå. Effekt av avbøtende tiltak må
vurderes og beskrives som en del av utredningen. Beboere i berørt støyfølsom bebyggelse må ved
eksponering for støy fra ny vei sikres en øvre grense for støy på støyeksponert fasade, tilgang til
stille side og tilgang til stille egnet uteoppholdsareal iht. retningslinjen for behandling av støy i
arealplanlegging 1442/2021. Bestemmelsene må sikre at avbøtende tiltak etableres. Plangrep som
valg av linjeføring bør prioriteres først, deretter skjerming ved kilden før eventuelt skjerming på de
enkelte eiendommer/boliger. Innendørs støynivå er for nybygg sikret gjennom TEK17, men ikke ved
etablering av ny støykilde. Bestemmelsen må derfor også stille krav om tillatt innendørs støynivå.
Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og
bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(2017). Se også ny sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige
regelverk. Statsforvalteren vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er
å anse som en ROS-analyse.
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Se mer
informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi
viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROSanalysen.
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre
måter.
Statsforvalteren vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å godkjenne
ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3.
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig
kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av eventuelle
fareområder viser vi til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og
flom.
Når det gjelder ROS-analyse, må gjerne konklusjonen av denne fremstilles som del av KU. Det må
imidlertid ligge et analysearbeid til grunn som vurderer alle faktorer som kan påvirke risiko og
sårbarhet i de områdene som planlegges utbygd, eller som vil bli påvirket av ny arealplan. Denne
analysen må beskrives enten tekstlig eller i tabell som et vedlegg til planen/ innledning til KU eller
synliggjøres på andre måter, slik at vi ser hva som er vurdert av risiko- og sårbarhetsfaktorer.

Videre arbeid
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene
som fremkommer av oppstartsvarselet. Statsforvalteren vil komme tilbake med en endelig uttalelse
når planen sendes på høring.
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Statsforvalteren ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige
regionale interesser. Statsforvalteren 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 Statsforvalterens 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 epost: plantrondelag@kartverket.no

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

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Heim kommune
Trøndelag fylkeskommune

Trondheimsveien 1
Fylkets hus, Postboks 2560

7200
7735
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Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for
reguleringsplan E39 Stormyra- Barhals i Heim kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. mai 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Hensikten med planen er å bygge ny E39 slik at dårlige vegstrekninger får en
europavegstandard. Dette innebærer at flere strekninger må forbedres. Denne planen
tar for seg strekningen Stormyra – Barhals. Målsetningen med forbedringen er å:







Få god trafikkflyt på framtidig E39
God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter.
Framtidsrettet og sikker trafikkløsning.
Redusere miljøulempene
Lav barriereeffekt
Ta mest mulig hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold,
landskapsverdier, kulturminner og naturressurser.

Uttalelse fra DMF
Ut i fra ressursdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger det fire
grusforekomster innenfor planområdet. I to av forekomstene har det vært masseuttak,
DMF har ingen informasjon om at det er drift i uttakene.
Grusforekomsten Fjelnset1

1

Grusforekomsten Fjelnset:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=108623

Ut i fra oversendt plankart ser det ut som det er vegtrasé 1 som i hovedsak berører
denne forekomsten. NGU har vurdert grusressursen til å ha lokal betydning. I 2002 var
det et masseuttak i den nordlige delen av forekomsten. NGU opplyser at det kan være
viktig byggeråstoffressurs for framtiden i denne forekomsten.
Grusressursen Tårmyrholtan2
Trasé 2 kommer i berøring med grusressursen Tårmyrholtan. NGU har vurdert denne
som liten viktig byggeråstoff, men at området må undersøkes nærmere for å få en
detaljert oversikt.
Vinje grusressurs3
Trasé 2 kommer også i berøring av grusforekomsten Vinje. Ressursen er vurdert som
en lokal viktig forekomst, og er sett på som en viktig byggeråstoffressurs for lokal bruk.
Det opplyses av NGU at det har vært masseuttak i forekomsten.
Søppelplassen grusforekomst4
Trasé 2 kommer så vidt i berøring av denne forekomsten. Søppelplassen
grusforekomst er vurdert av NGU til å ha lokal betydning. Denne forekomsten er en av
kommunens viktigste sand- og grusforekomster. Det anbefales av NGU en mer
detaljert undersøkelse med hensyn til mengde og kvalitet. Forekomsten er vurdert
som en viktig byggeråstoffressurs.
Utredningstema i konsekvensutredningen
Det opplyses at mineralressurser skal tas med i konsekvensanalysen under
naturressurser. Det er viktig at konsekvensanalysen vurderer planens påvirkning på
grusressursene i planområdet. Det bør framkomme om det er mulig å ta ut
forekomstene og benytte de i prosjektet eller i nærliggende prosjekt før de eventuelt
bygges ned og gjøres utilgjengelig for framtiden. Mineralressurser som ikke ansees
som viktige i dag, kan bli viktige byggeråstoff for kommunen i framtiden.
Overskuddsmasse
Reguleringsplanen skal vurdere håndteringen av overskuddsmasse. DMF anbefaler at
det gjøres en vurdering om overskuddsmassene kan benyttes i vegprosjektet. Det bør
vurderes flere muligheter for bruk og håndtering av overskuddsmasser som genereres i
prosjektet. Det bør gjøres vurderinger av massenes egnethet for bruk og hvordan
prosjektet kan sikre gjenbruk av masser, før det eventuelt vurderes å legge masser på
permanente masselager eller deponi. Både arealer for bruk, gjenbruk, lager og deponi
av masse bør gå fram av reguleringsplanen.

2

Grusforekomst Tårmyrholtan:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=108663
3

Grusforekomst Vinje:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=108621
4

Grusforekomst Søppelplassen:
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=108619

2

DMF har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt til varsel om oppstart og
høring av planprogram for reguleringsplan E39 Stormyra- Barhals i Heim kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Kristine Bye

seksjonsleder

rådgiver
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Merknader i fbm reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals
Merknader fra Barhals vedr. strekningen Stormyra-Barhals
(E39).pdf; Felles uttalelse fra Barhals og Fjelnset vedr. strekningen
Stormyra-Barhals E39.pdf

Hei.
Vedlagt oversendes våre merknader vedr. oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn
av planprogram E39 Stormyra-Barhals.
Vi vedlegger to dokumenter, det ene er en uttalelse fra Barhals vedr. eiendommene 136/1
og 135/12.
Det andre er en felles uttalelse fra Barhals og Fjelnset (135/1)
Mvh
Kristin Barhals

Kristin og Erik Barhals
Vinjefjordsveien

442

7203 Vinjeøra

Statens

14.06.2021

vegvesen

Utbygging

Postboks,1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merknader

til oppstart

av reguleringsplan

og offentlig

ettersyn

av planprogram

E39 Stormyra-Barhals
Generelle kommentarer

til det nye alt. 2

Først vil vi berømme planleggerne for at de fikk den ideen om å legge E39 forbi Vinjeøra, dette tror vi
vil bli et mye bedre alternativ for de fleste beboerne på Vinjeøra. Noen få boliger og næringsutøvere
vil muligens bli sterkere berørt, men nesten alle vi har snakket med synes dette er en bedre plan.
Vi som erjordbrukere

ser med glede på at noe av den beste dyrkajorda på Vinjeøra blir spart, dette
er også i samsvar med nasjonale føringer. Den planlagte brua over Fjelna i alt 1, ville ha blitt en stor
dominerende konstruksjon som ikke hadde bidratt til å forskjønne bygda.
En av de negative

sidene

kommunens

tetteste

kreves tiltak

som gjerder

ved alt 2 tror vi blir faren for viltpåkjørsler,

bestander

og tilrettelagte

Så har vi noen merknader
Vi har tidligere

kommet

av spesielt

hjort.

Hvis farten

vi befinner

blir 90 km/t,

oss i en av

så vil det her muligens

overganger.

som går på våre eiendommer:

med høringssvar

på strekningen

Vinjeøra-Staurset,

der vi påpekte

behov

for

lasteplass for tømmer i grenseområdet
135/12 vil noen problemer

der nå alt. 1 og alt. 2 skiller lag ved Barhals. På vår eiendom
bli løst, men samtidig få noen nye utfordringer ved at eiendommen blir

delt i to. Dyrkajorda på sørsiden av dagens E39 blir benyttet til beiting med storfe, ellers så har vi leid
beite av 135/5,14 og 135/10.
Dyra blir drevet mellom disse beitene flere ganger i løpet av sommeren,
dette vil da bli umulig hvis vegen kommer der. Vi vil da være avhengig av hensiktsmessige driftsveger
slik at dyra kan fraktes på vogn. Når det gjelder veier og adkomst, så har vi sendt en felles uttalelse
sammen med Fjelnset.
Vi håper på og forventer

fortsatt god løpende dialog framover.

Med vennlig hilsen
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Erik Barhals

-

,

if!

Kristin

'

Barhals
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,
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Ingrid Fjelnset og Arid Sættem
Kristin

og Erik Barhals

7203 Vinjeøra

Statens

14.06.2021

vegvesen

Utbygging

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
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Merknad reguleringsplan E 39 Stormyra-Barhals.
Fra
Arnt Haugen, eier av 135/44
Jeg ble veldig glad når jeg fikk høre at det skulle utarbeides et nytt alternativ (alt 2) for
veitrase for E 39 mellom Stormyra-Barhals.
Jeg regner med at jeg får beholde huset mitt i det nye alternativet, i motsetning til om man
skal følge den siste planen i alternativ 1.
Jeg har i midlertid en ting jeg ønsker å nevne i forbindelse med alternativ 2. Det er kanskje en
selvfølge, men jeg tenker da på at det ikke blir lagt stikkrenner ovenfor huset/eiendommen
min, slik at det blir ekstra vannføring inn til eiendommen. Det er et fuktig parti ovenfor huset
mitt. Det går i dag en liten grøft for å lede vekk det vannet ned til stikkrenne i dagens E 39.
(grønn linje på vedlagt kart) Jeg håper at stikkrennen på den nye E 39 legges mest mest mulig
rett ovenfor stikkrenne på gamle E39(blå linje på vedlagt kart), og at vannet ledes mellom
disse på en måte som ikke forringer området i rundt.
Vennlig hilsen
Arnt Haugen
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Ref; høringsuttalelse E39 Stormyra-Barhals / 21/85349-1 / Ivar Ole Mittet

Viser til tilsendte dokumenter angående reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals i Heim Kommune,
samt møte på Heim Rådhus mandag 14.06.21. Vi synes vi som grunneiere av 118/1 fikk god
informasjon om de prosessene som ligger til grunn for å utvikle og etablere et næringsområde på
området der ny E39-trase kommer inn på eksisterende E39 på Stormyra.
Vi synes det er positivt at Statens vegvesen utreder alternativ 2 for etablering av ny E39 utenom
Vinjeøra som tettsted, og at de vurderingene som vi fikk skissert på møtet angående vei i terreng,
fartsgrense og økonomiske vurderingene mener vi er riktig å vektlegge.
Vi er opptatt av at vi som grunneiere sammen med Statens vegvesen og Heim Kommune skal legge
mest mulig til rette for at ovennevnte næringsareal skal kunne bidra til at det kan etableres
virksomheter og infrastruktur som kan bidra positivt til Vinjeøra-samfunnet og Heim Kommune, samt
gi ringvirkninger til Vinje Gård. På nåværende tidspunkt synes vi at de planene og fremtidsutsiktene
som ble skissert som mulige scenarioer, tar vare på våre rettigheter som grunneiere av 118/1.
Vi ønsker å bidra til at næringsområdet blir mest mulig tilrettelagt for aktuelle næringsaktører som er
aktuelle for arealet, og vi ønsker tett dialog med Heim Kommune angående eventuelle etablerere på
området.
Håper på at vi kan få fortløpende informasjon om prosessene og fremdrift i prosjektet frem til
næringsarealet er etablert, og eventuelle næringsaktører sammen med grunneiere og Heim
Kommune etablerer seg på området som er omhandlet i ovennevnte reguleringsplan.
Ha en fin sommer 😊
Med Vennlig hilsen
Heidi Vinje, grunneier av 118/1
og Gøran Freiberg.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Rune Garberg <rune.garberg@statnett.no>
22. juni 2021 12:27
Firmapost
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE
Høringsuttalelse - Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals - Varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram
Høringsuttalelse - Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals - Varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram.pdf

Åpen informasjon / Public information
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Høringsuttalelse - Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram
Statnett viser til varsel datert 03.05.2021 om oppstart av reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals
og offentlig ettersyn av planprogram i Heim kommune.
Reguleringen skal skaffe et formelt plangrunnlag for ny E39 på strekninga Stormyra-Barhals (se
vedlagte kart over planområdet). Formålet med reguleringsplanen er å avklare trasévalget forbi
Vinjeøra der forslagsstiller ønsker å sette det eksisterende alternativet (alternativ 1) opp mot et nytt
alternativ 2 som vil gå sør for Vinjeøra. Formålet med planarbeidet er å velge den veglinja som
totalt sett kommer best ut både med tanke på kostnader og virkninger for samfunnet.
Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett eier og drifter 420 kV
transmisjonsnettledningen Snilldal – Surna i Heim kommune. Vedlagt er et oversiktskart over
ledningen.
Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Større tiltak i grunn nært transmisjonsnettanlegg
Statnett understreker at det er særlig viktig at følgende forhold ivaretas ved planlegging og
gjennomføring av tiltak i grunnen nært mast og mastefundamenter:
Geologiske undersøkelser:
For å sikre stabilitet på mastefundament må tiltakshaver iverksette geologiske undersøkelser.
Disse skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Undersøkelsene skal legges til grunn for en geologisk
rapport som dokumenterer stabilitet på fjellet/grunn, videre at stabiliteten kan opprettholdes både
gjennom driftsfasen og videre ut ledningens levetid. Kostnader til undersøkelser og utarbeidelse av
rapport dekkes av tiltakshaver. Gjennomførte undersøkelser og dokumentasjon fritar likevel ikke
tiltakshaver fra ansvar for en eventuell skade som påføres transmisjonsnettanlegget som følge av
tiltaket.
Adkomst:
Statnett skal ha uhindret adkomst til mastepunkt og ledningstrasè. Videre skal det omkring masten
være tilstrekkelig med plass til utførelse av nødvendig drift og vedlikehold, herunder bruk av
anleggsmaskiner.

Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur.
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Rystelser:
Sprengningsarbeider og virksomhet i massetaket må ikke påføre ledningsanlegget skade.
Transmisjonsnettet er ømfintlig for vibrasjoner, og har derfor fastsatt grenseverdier for vibrasjoner
på konstruksjoner som kan påvirkes. Grenseverdien for transmisjonsnettanlegg er satt til 20
mm/sek på mastevanger og 30 mm/sek på fundament. Tiltakshaver er ansvarlig for at
grenseverdiene overholdes, og må sørge for at det monteres rystelsesmålere som overvåker
transmisjonsnettanlegget. Resultatene må kunne dokumenteres og kontrolleres og kostnadene
forbundet med målingene må dekkes av tiltakshaver.

Jording:
Ut ifra alle fire betongfundamenter er det jordinger som går fra masten og ut i terrenget. Lengden
på jordingene varier fra 30 til 50 meter. Jordinger må ikke skades og evt. arbeid på jordinger skal
utføres av Statnett-personell (eks. omlegging, skjøting etc.). Kostnader til slikt arbeid må dekkes av
tiltakshaver.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart
Det foreslåtte planområdet berører eksisterende 420 kV-ledning Snilldal – Surna. Ledningen er
bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.
Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke
inntegnes som et planformål i reguleringsplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet
som hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende
reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6).

Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for
transmisjonsnettanleggene:
Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.
Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet
tilhørende transmisjonsnettledningen Snilldal – Surna er totalt 40 meter bredt, 20 meter målt
horisontalt til hver side fra senter av ledningen.
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Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler,
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg.
Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger,
maskiner og utstyr.
Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan
inngås.
Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside;
https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.
Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt.
Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.
Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Seniorrådgiver

Rune Garberg
Seniorrådgiver

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE
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Oversiktskart: E39 krysser Statnetts 420 kV-ledning Snilldal – Surna i Søvassdalen. Statnetts
ledning merket i gult.
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Detaljkart: E39 krysser Statnetts 420 kV-ledning Snilldal – Surna i Søvassdalen, sør for elva Søo.
Statnetts ledning inntegnet i rødt. Ledningens mast nr. 99 står like sør for eksisterende vei.
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Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse – oppstart av Reguleringsplan og
høring av planprogram, E39 Stormyra - Barhals, (forbi Vinjeøra) i
Heim kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 03.05.2021 og til vår epost 18.02.2021.
Statens vegvesen ser at vedtatt reguleringsplan E39 Stormyra - Vinjeøra (2015) alt.1,
forårsaker en dyr og komplisert veg med stor stigning med til dels store negative
konsekvenser for bygdesamfunnet. Regulert veglinje fører også til oppsplitting av
dyrkamark med stor arealavgang av fulldyrka dyrka mark (ny trase unngår i stor grad
dyrkajord).
Ved å legge vegen sør for Vinjeøra (alt.2) vil man få en flatere veg med kun 3 til 4
prosent stigning og oppnå en halvering av brulengdene på strekninga.
Ny veg skal bygges som 2-feltsveg med en vegbredde på 9 meter som gir bedre
framkommelighet, økt trafikksikkerhet og bedre bomiljø for de som bor langs dagens E39
5 til 6 km av vegen kan dimensjoneres for 90 km/t.
Planområdet omfatter både alternativ 1 og 2. Formålet er å velge den veglinja som totalt
sett kommer best ut både med tanke på kostnader og virkninger for samfunnet.
En av årsakene til at planområdet er så stort er at man ønsker å få med mange
muligheter for nødvendige anleggsveger fram til ny veglinje. Disse vil bli etablert
hovedsakelig i eksisterende private veger. Når detaljene er fastlagt, og man får klarhet i
hvilket areal som vil bli direkte påvirka av veganlegget vil planområdet innskrenkes til
det arealet som er nødvendig å ta med for å få bygd valgt veglinje for europavegen.
Fylkesveg
Fylkeskommunen er svært positiv til at krysset E39/fv. 680 skal utbedres. Ved omlegging
vegen, vil eksisterende trasé for E39 omklassifiseres til fylkesveg. Vi ber om at
fylkeskommunen involveres i denne prosessen.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
Stormyra Vegpark

Forslag til reguleringsformål (Asplan Viak)
I 2020 uttalte vi oss til varsel om oppstart av detaljregulering på Stormyra hvor
planlegges et område med rasteplass, bensinstasjon, café, truckstopp,
kollektivholdeplass, turistinformasjon etc. Området er tenkt som et regionalt
kollektivknutepunkt.
Foreslått ny trasé for E39 vil gå sør for området, og krysset E39/fv. 680 vil anlegges like
øst for knutepunktet. Knutepunktet og serviceanlegget vil trolig få en viktig funksjon for
trafikken på E39. Vi mener derfor at reguleringsplanen for ny E39-trasé og
reguleringsplanen for 188/1 m.fl bør sees i sammenheng/vurderes sammenslått.
Vi oppfordrer til dialog, både med tanke på utforming av kryss, omklassifisering av veg
og plassering og utforming av kollektivknutepunkt. Vi viser også til Statens vegvesens
uttalelse datert 23.06.2020 (deres ref.: 20/41131-3).
Ytre miljø
Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for Trøndelag vannregion.
Vannforskriften fastsetter minimumskrav for vannøkologi og -kjemi. Forskriftens § 4
fastslår at vassdrag skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med mål
om at alt vann skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Vannforskriften
setter rammer for unntak fra miljømålet om god tilstand, på visse vilkår. Miljømålene for
vann er fastsatt i regional plan for vannforvaltning og skal legges til grunn ved all
planlegging og virksomhet som berører vann.
Vedtatt trase følger nesten hele dagens E39-trase, mens foreslått trase (alternativ 2)
legger opp til en helt ny vegtrase. Alternativ 2 legger opp til betydelig større arealinngrep
i naturen. Foreslått trase (alt. 2) vil gi nye inngrep i myr og områder som demper flom,
renser vann, lagrer karbon og er levested for planter og dyr.

202116449-2
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
Myr har stor kapasitet til å holde på vann, i våte perioder demper den flom mens under
tørre perioder frigir den vann og opprettholder vassdragsmiljøet. Det fremkommer
tydelig i Stortingsmelding for Klimaplan 2021-2030 at inngrep i myr etter plan- og
bygningsloven skal reduseres. Foreslått trase (alt. 2) vil også bety nye kryssinger av
vassdrag (i tillegg til eksisterende) med nye negative konsekvenser for vannmengde,
vannkvalitet og habitat/leveområder for livet i og langs vassdrag.
Begge foreslåtte traseer vil krysse elva Fjelna (Vann-Nett ID 113-121-R). Valg av
kryssløsning må ivareta vannforekomsten. Forringelse av vassdraget er forbudt, jf.
vannforskriften § 4. Naturlig bunn og bredder, med naturlig eller naturhermende
utforming og vegetasjon, skal ivaretas og ev. forbedres ved kryssing av alle
vannforekomster.
Alternativ 2 innebærer nye kryssinger av vassdrag (i tillegg til eksisterende E39) som kan
gi negative konsekvenser for vannmengde, vannkvalitet og habitat/leveområder for livet
i og langs vassdrag. Virkningen på vannmiljø/vannforekomst må tas med i
planprogrammet under tema naturmangfold.
Dersom vannmiljø ikke ivaretas i planen kan dette innebære en innsigelse fra Trøndelag
fylkeskommune, en innsigelse vi bli behandlet politisk i fylkesutvalget.
Vilt- og fiskeforvaltning
Fylkeskommunen som regional myndighet for høstbare viltarter støtter at det skal
utredes hvilken påvirkning ny vei vil ha for utøvelsen av jakt i området og hvordan veien
vil påvirke viktige viltområder. Det må være fokus på at ny vei ikke skal være en barriere
i viktige trekkveier for vilt, men samtidig ivareta dyrevelferd med å forsøke å redusere
antall påkjørsler. Det skjer en god del viltpåkjørsler langs dagens E39 i området, både
rådyr, elg og hjort er representert i påkjørselsstatistikken. Alternativ 2 legges sør for
Vinjeøra og er lengre unna befolkning, dette vil trolig øke sjansen for viltpåkjørsler. Det
må være et mål å redusere antall påkjørsler langs ny E39. Selv om ny vei trolig blir mer
oversiktlig enn dagens E39 vil uansett økt fart kunne føre til et økt antall påkjørsler.
Statens vegvesen må synliggjøre hvilke avbøtende tiltak som planlegges gjennomført for
å ivareta dyrevelferden langs ny E39 og samtidig ikke planlegge tiltak som fragmenterer
viktige leveområder for vilt.
Trøndelag fylkeskommune er myndighet for innlandsfisk og arbeider bl.a. for at hensynet
til produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer blir ivaretatt i
planarbeid og ved tiltak i vassdrag.
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner
Før vi kan gi uttalelse må det foretas en arkeologisk registrering av planområdet for å
avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner.
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av
tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. § 9. Vi viser til vedlagte
registreringsvarsel og budsjett for gjennomføring og godkjenning av undersøkelsen.
Trøndelag fylkeskommune kan ikke avgi endelig uttalelse før de arkeologiske forhold er
avklart. Registreringen kan kun utføres på barmark, uten tele og med tilfredsstillende
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
lysforhold. Kommunen kan ikke vedta reguleringsplanen før forholdet til automatisk
fredete kulturminner er avklart og en endelig uttalelse foreligger.
Med hilsen
Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder
Kontaktpersoner:

Tore Forbord
rådgiver
Kulturminner,
Fylkesveg
Ytre Miljø
Innlandsfisk
Viltforvaltning

Anne Haug tlf 74175143
Victoria Thorgersen tlf 74179922
Ina Catharina Storrønning tlf 74178099
Bjørn Grenne tlf 74175153
Runar Myrvang tlf 74175543

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur
Vedlegg:
Varsel om arkeologisk registrering
Budsjett_ E39_ Stormyra_ Barhals_ Heim
Akseptskjema
Oversiktskart_ E39_ Fjelnset_ Skeiet_ med prognoseområder
Oversiktskart_ E39_ Søvassdalsveien_ med prognoseområder

Kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
HEIM KOMMUNE
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Midt-Norge
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Heim kommune -Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals - varsel om planoppstart og
offentlig ettersyn av planprogram.
Varsel om arkeologisk registrering
Vår ref. 202116449
V / Anne Haug TRFK
13.06.21
Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte forhåndsvarsel om regulering til
uttalelse. Før vi kan gi uttalelse må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen deler
av planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner (fornminner).
Kulturminnelovens § 8.4 forutsetter at forholdet til automatisk fredete kulturminner
avklares før endelig planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen har plikt til å undersøke alt
areal innen plangrensen, og for planleggingen er det viktig at dette gjøres så tidlig som
mulig i planprosessen.
En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise
kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet. Slike kulturminner er fredet etter
kulturminneloven og vil være premissgivende for regulering av arealet.
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av
tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. 9.
Faglig vurdering
Vi vurderer det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil ukjente automatisk
fredete kulturminner, eksempelvis bosetningsspor fra steinalder, bronsealder og
jernalder, gravminner og utmarks kulturminner som kullgroper og fangstgroper.
Deler av planområdet ligger innenfor vedtatt reguleringsplan for E39 Stormyra Vinjeøra
hvor det ble gjennomført omfattende utgravinger av NTNU Vitenskapsmuseet i 2019 og
2020. Her ble det gjort funn av en stor mengde bosetningsspor og gravminner fra
bronsealder og jernalder. Gjeldende plan er dermed avklart i forhold til kulturminner,
men området er nå betydelig utvidet mot sør, øst og vest. Vi har god grunn til å tro at
bosetningen fortsetter sør for Gården Fjelnset og på Skeiet som er de to største
områdene hvor NTNU Vitenskapsmuseet hadde sine gravinger gjennom to sesonger.
Topografien i området varierer fra dyrka mark, utmark og myr. Høyden over havet
varierer fra 15 – 70. For nærmere opplysninger om allerede kjente funn viser vi til den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden for utfyllende informasjon.
Det er kjent en gravhaug innenfor planområdet med Askeladden id 263365. Denne ligger
like øst for gården Skeiet gnr 119/1.
Det vil være aktuelt å ta i bruk flere registreringsmetoder i arbeidet. Søkesjakting med
maskin vil gjennomføres i områder med dyrket mark (se kart med prognoseområder).
Enkelte områder vil være egnet for å søke etter steinalder bosetning og her vil vi bruke
prøvestikking som metode. Utover dette vil vi gjennomføre visuell registrering i områder
med utmark på leting eter synlige kulturminner som gravminner, kullmiler og fangst grop
anlegg. Dette er spesielt aktuelt fra Kårøydalsveien og østover mot Søvassdalsveien.

Gjør oppmerksom på at prognosekartene kun inneholder områder hvor det er tenkt
sjakten med maskin. De resterende områdene innenfor planområdet vil registreres ved
hjelp av metoden visuell registrering og prøvestikking. Vi gjør i tillegg oppmerksom på at
det under registeringen kan være aktuelt å omprioritere på noen områder i forhold til
registreringsmetoder. Dette er særlig aktuelt hvis det blir behov for bruk av maskin i
andre områder enn vi har laget prognoser for. Vi tar forbehold om slike endringer /
justeringer.
Maskinell søkesjakting
Maskinell søkesjakting går ut på at overflatelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) over
bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene anlegges vanligvis parallelt i en
avstand av 10-15 m og er gjerne 4 m brede. Dybden kan variere fra ca. 0,20-1 m
avhengig av grunnforhold og matjordlagets tykkelse. I visse tilfeller er det nødvendig å
grave sjakter med dybde opp til 2-3 meter. Sikkerhetshensyn og arbeidets karakter
fordrer at det alltid må være to personer som følger gravemaskinen. Etter avdekking vil
eventuelle automatisk fredete kulturminner bli dokumentert og sjaktene legges igjen.
Det som påvises ved maskinell søkesjakting er spor nedgravd i undergrunnen eller avsatt
i jordlag under markoverflaten. Dette kan være ildsteder, brønner, veifar, dyrkingslag,
gravminner, flintfunn, avfallsgroper, gjerdekonstruksjoner eller groper for smiing og
jernfremstilling. De vanligste sporene er stolpehull, veggrøfter og kokegroper. Stolpehull
og veggrøfter er spor etter jordgravde stolper og syllstokker i bærekonstruksjonen til
forhistoriske hus. Kokegroper er forhistoriske stekeovner som vises som sirkulære
fordypninger fylt med istykker brent stein, trekull og rødbrent sand.
Prøvestikking og visuell registrering
Prøvestikking og visuell registrering vil foregå ved observasjon av overflatestrukturer i
marka samt håndgravd prøvegroper i jorda på ca. 30x30 cm. Gropene vil bli gjenfylt og
vil ikke føre til noen skade på eiendom.
Kostnadsoverslag
Vi er noe usikre på hvor lang tid registreringen vil ta, men regner med at vi kan utføre
arbeidet i løpet av 25 dager i felt med 7 personer. Arbeidet vil gjennomføres med 3
arbeidslag med 2 personer på hvert lag. 1 feltleder vil ha det daglige ansvaret i felt. I
tillegg vil prosjektet følges opp av saksansvarlig arkeolog/prosjektleder.
Se vedlagte budsjett.
Vi gjør oppmerksom på at budsjettet er satt opp med et sammenhengende feltarbeid i 5
uker med 7 personer og to gravemaskiner. Skulle det ikke være mulig å gjennomføre på
denne måten så vil det ved endringer kunne påløpe ekstra kostnader.
Kostnadsoverslaget blir på til sammen kr 3 511 992,Dette inkluderer forarbeid og tilrettelegging, administrasjonsutgifter, lønns- og
reiseutgifter, feltarbeid, rapportskriving, eventuell funnbehandling og innlasting i den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden samt utgifter til gravemaskin mv.
I visse tilfeller kan det være aktuelt å frigi et fåtall fredete kulturminner på stedet, jf.
Riksantikvarens veileder for forenklet saksbehandling. Dette er under forutsetning av at
kulturminnene graves ut, og at kostnader knyttet til utgravningen inngår i budsjettet.
Vi har budsjettert med 25 stk. kullprøver til datering, dersom det skulle være aktuelt.

Budsjetteringen er i henhold til retningslinje fastsatt av Klima- og miljødepartementet,
21. august 2015, for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av
arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjen
trådte i kraft 1. januar 2016.
Retningslinje og veileder finnes her:
https://www.riksantikvaren.no/veileder/retningslinjer-for-budsjettering-av-arkeologiskeutgravinger-siste-revisjon-15-04-2011/
I henhold til retningslinjen skal det budsjetteres med kostnader knyttet til gravemaskin,
flytt av gravemaskin, brakke, kabelpåvisning, utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan mm.
Tiltakshaver står fritt å skaffe gravemaskin mv. selv, da tiltakshaver kan oppnå bedre
priser enn det Trøndelag fylkeskommune kan. Det må da benyttes en gravemaskin på
minimum 15 tonn, med pusseskuff og rotor-tilt fra et autorisert maskinentreprenørfirma.
Vi har estimert behov for 2 gravemaskiner i 25 dager til avdekking med maskin, dvs til
sammen 50 dager. Vi beregner normalt like lang tid til åpning av sjakter og gjenlegging
av sjakter. Vi har derfor budsjettert med totalt 50 dager med maskin til dette også jf
vedlagte budsjett.
Vi har også budsjettert med brakke og toalett da det er krav om dette når feltarbeidet
overstiger 3 feltdager. Når det gjelder administrative kostnader så dekker dette
gravemelding, kabelpåvisning mm som entreprenør vil gjøre før oppstart. Jf våre
prognosekart skal noe av sjaktingen gå langs E39 – Søvassdalsveien. På grunn av
fartsgrense kan det være aktuelt med ekstra arbeidsvarsling langs denne delen av
traseen. Pr dato vet vi ikke noe om kostnadene knytte til dette og må følgelig ta
forbehold om et tillegg her når pristilbud er innhentet.
Vi ber om en tilbakemelding på om tiltakshaver ønsker velge maskinentreprenør selv
samt stille med brakke og toalett, se vedlagte avkryssingsskjema, og henviser der til
krav som må være oppfylt til maskinpark mv. Ønsker tiltakshaver at Trøndelag
fylkeskommune skal bestille maskin gjør vi oppmerksom på at kostnadsberegningen er
såpass høy mht maskin at det er krav om anbudsrunde på dette i henhold til gjeldende
regelverk. Det er viktig at dette er på plass i god tid før oppstart.
Det er lagt opp til 3 leiebiler slik at hvert arbeidslag har sin bil ettersom planområdet er
stort.
Kostnadsoverslaget er et maksimumsbeløp og kun medgåtte timer belastes
tiltakshaver.
Forutsetninger for gjennomføring av feltarbeidet
Feltarbeidet kan kun utføres på barmark, uten tele i grunnen og med tilfredsstillende
lysforhold. Vi har for tiden stor pågang og mange registreringer som skal gjennomføres
inneværende sesong og kan på nåværende tidspunkt ikke garantere gjennomføring i
2021.
Vi ber tiltakshaver om skriftlig bekreftelse på kostnadsoverslaget (jf. vedlegg).
Tiltakshaver må også inngå avtale med berørte parter om erstatning for eventuell
avlingsskade, samt varsle aktuelle grunneiere og brukere om det forestående
feltarbeidet. Dette skal gjøres av tiltakshaver minst 3 uker før oppstart av registreringen.

Tiltakshaver må selv vurdere når det er hensiktsmessig å få utført det arkeologiske
registreringsarbeidet i forhold til planprosessen. Viser det seg at planområdet er vesentlig
endret eller utvidet når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil vi måtte
vurdere ytterligere arkeologiske registreringer.
Konsekvenser ved funn av automatisk fredete kulturminner
Den arkeologiske registreringen i regi av fylkeskommunen er en påvisning av eventuelle
automatisk fredete kulturminner. Blir slike påvist innen det aktuelle planområdet vil
fylkeskommunen vanligvis sette vilkår om endring av planen, slik at kulturminnene kan
reguleres til bevaring gjennom hensynssoner d) og c) med bestemmelser knyttet til
arealbruk og vern av kulturminner.
Det er også mulig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi automatisk
fredete kulturminner. Dispensasjonsmyndigheten er fra 2020 tillagt fylkeskommunen, og
hvis det gis dispensasjon vil det normalt bli satt vilkår om en arkeologisk utgraving før
området blir frigitt og kan nyttes til tiltenkte formål. Reguleringsplanen kan ikke vedtas
før fylkeskommunens vilkår er nedfelt i reguleringsbestemmelsene.
Den arkeologiske utgravingen bekostes av tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens
§ 10. I vårt fylke foretas arkeologiske utgravinger av NTNU Vitenskapsmuseet.
Fristforlengelse
Kulturminnelovens § 9 bestemmer at fylkeskommunen skal gi uttalelse til en plan innen
tre måneder. Riksantikvaren vil etter anmodning kunne forlenge vår uttalefrist hvis
nødvendig. Vi vil i første omgang forespørre kommunen som tiltakshaver om å forlenge
fristen inntil vi har fått utført vårt arbeid med planen. Dersom fristforlengelse av noen
grunn ikke skulle tilstås, ber vi om å bli kontaktet umiddelbart.
Vi ber om at vedlagte avkryssingsskjema returneres avkrysset og underskrevet. gjerne
på e-post til postmottak@trondelagfylke.no med kopi til annhau@trondelagfylke.no
Det understrekes at Trøndelag fylkeskommune ikke kan avgi endelig uttalelse før de
arkeologiske forhold er avklart. Av dette følger at kommunen ikke kan godkjenne
reguleringsplanen før vårt arbeid er gjennomført.
Vedlegg:
Oversiktskart med planområde
Budsjett
Akseptskjema

Budsjett arkeologisk registrering
Trøndelag fylkeskommune

Saksnr.
Prosjektnr.

202116449

Sted/ gård, kommune
Tiltakshaver
Adresse

Saksbeh.:

Anne Haug

Dato:

13.06.2021

E 39 Stormyra - Barhals, Heim kommune

Statens Vegvesen, utbygging
postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

LØNNSKOSTNADER
timekostnader
Forarbeid

sos.utg.
kr
kr
kr
kr
kr

49 %
5 263
4 234
9 496
6 578
185 220

kr
kr
kr
kr
kr

sum
16 003
12 874
28 876
20 003
563 220

391 425
13 425
86 400

kr
kr
kr

191 798 kr
6 578 kr
42 336 kr

583 223
20 003
128 736

99 825
510 630

kr
kr

48 914 kr
250 209 kr

148 739
760 839

kr

456 503

kr
kr
kr
kr
kr

190 638
403 200
60 000
61 182
715 020

kr
kr

121 734
836 754

kr
750 t x 1500 pr time + 4000,- pr flytt x 6
Brakke/ WC 700 pr døgn + 1750 pr. flytt + strøm og internett kr
kr

1 149 000
50 000
1 199 000

25 - 14 C prøver a 5312,5,- pr prøve

kr

132 813

Adm. kostnader entreprenør 5 0000,- pr oppdrag

kr
kr
kr

132 813
50 000
1 381 813

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 %
NTNU Vitenskapmuseet

kr

76 084

SUM BUDSJETT (maksimum)

kr

3 511 992

Delsum
Feltarbeid

Delsum
Etterarbeid

Delsum
Sum lønnskostnader

timer
30
30
60
37,5
1312,5

à kr
kr
kr

358,00
288,00

kr
kr
kr

358,00
288,00
288,00

1350
37,5 kr
300 kr
kr
338
1748

Indirekte kostnader
DRIFTSKOSTNADER
Kost
Losji
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende
Sum reise, kost og losji
Forbruksmateriell og utstyr
Sum driftskostnader
KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum
Naturvitenskapelige analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester

direkte lønn
kr
10 740
kr
8 640
kr
19 380
kr
13 425
kr
378 000

kr
358,00 kr
288,00 kr
288,00
kr
kr

60 % av timekostnader
antall à kr
238 kr
801,00
224 kr 1 800,00
Drivstoff, bompenger, km. Godtgjørelse
99 dager x 618,- pr døgn inkl. avgift
(10 %)

AKSEPTSKJEMA
Returneres i avkrysset og underskrevet stand til:
Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
postmottak@trondelagfylke.no med kopi til annhau@trondelagfylke.no
Vår referanse:202116449 - Reguleringsplan E39 Stormyra-Barhals, Heim kommune - varsel

om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram.
Før Trøndelag fylkeskommune (TRFK) kan gå inn og gjøre de nødvendige og varslede
registreringer, må nedenstående momenter være avklart. Vi ber om at tiltakshaver bekrefter
følgende ved avkryssing:
Tiltakshaver aksepterer/bekrefter følgende: (sett kryss- X)

TRFK ønsker
utført/
bekreftet:

Kostnadsoverslag og arbeidsopplegg aksepteres:

X

Grunneier er varslet og har gitt samtykke til undersøkelsen:

X

Ev. driver/forpakter er varslet og har gitt samtykke til
undersøkelsen:
Eventuell avlingsskade erstattes:

X

Bekreftes
herved:

X

Er det floghavre, skadedyr eller plantesykdommer i området:

JA

NEI

Ønsker å bestille gravemaskin mv. selv kryss JA eller NEI:

JA

NEI

TRFK ønsker
utført/
bekreftet:
X

Bekreftes
herved:

Dersom tiltakshaver stiller med gravemaskin
bekreftes følgende:
Kabelpåvisning bestilles og utføres:
Tiltakshaver skaffer gravemaskin, minimum 15 tonn med
pusseskuff og rotortilt

X

Tiltakshaver sørger for arbeidsvarsling der arbeidet går langs
vei:

X

Stiller med brakke WC, strøm

X

Sted og dato:
_________________________________

Tiltakshavers underskrift og telefonnummer:
_____________________________________

Referanse/faktura merkes:
_____
Fakturaadresse:
______________________________________________________________________________
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Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47) 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
vegvesen.no

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

