
20.07.2015 Sametinget

Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske 
kulturminner i omsøkte område. Har derfor ingen kulturminnefaglige 
merknader på det nåværende tidspunkt. Minner om det genrelle 
aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene.

I møtekommet.

20.08.2015
Aspåsveien 
Boligbyggerlag

Ønsker D1 men med en lengre miljøtunnelfor trase bak Holdberg Auto. 
Fordeler med det er at arealet kan tilbakeføres til jordbruk, eliminering av 
støyproblemer. Ulemper med åpen skjæring: Betydelig inngrep i trivelig 
boligområde med trygge lekeområder for barn. Visuell og fysisk barriere 
mellom boligområdet og resten av Asphaugen, mer støy og forurensing 
og områder med ustabile masser. Synd at tidspress med fører liten vilje 
til å se på andre alternativ(f.eks utbedring av dagens E6 trase)

Er vurdert i forbindelse med kommunedelplanprosessen, og ikke videreført.

27.08.2015
Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune

Planfaglig uttalelse: Vi har ingen merknader knyttet til varselet om 
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Kulturfaglig uttalelse: Vi har 
tidligere varslet etter kml§) i denne saken. Disse er utført og rapporter 
foreligger. Dersom det gjøres endringer i planomfang arealer mm så ber 
vi å få disse oversendt som sosifiler så snart som mulig for å kunne 
avgjøre om endringene er slike at nye registreringer i hht. kml § må 
utføres. Ansvarlig for saken hos oss er Frode Kristiansen; 
frode.kristiansen@ntfk.no

Til oppfølging. Det er gjort avtale med fylkeskommunen om undersøkelser. De må 
gjennomføres før planene vedtas.

31.08.2015 Benthe Asp
Innspill er som tidligere: Busslomme ved utkjørsel Trøa. Barn med 
særskilte behov, hvor foreldrene ønsker at barnet primært skal ta 
skolebuss og ikke taxi til skolen. 

Er ivaretatt i plan.

31.08.2015 Gunnhild Asp og Stein 
Erik Svenning Ny lundingsplass for tømmer i enden av Aspåsveien Er ivaretatt i plan. Avkjørsel(pil) er på ca pr. 290- lokalveg)

Undergang for skogsdrift til Asp ved skytterhuset: Tilkomst til denne bør 
planlegges slik at arrondering til dyrkajord ivaretas bedre(større 
sammenhengende parsell) Størrelse undergang må være tilpasset 
tømmertransport med lastbærende skogsmaskin. Omårde kan også være 
aktuelt for uttak av grusløsmasser mv. Kan også ha betydning for vilt.

Trase for lokalveger er vurdert, og i planforslaget er det foreslått ny trase for adkomst fra 
gammel E6 og ned til lundingsplass tømmer. Forelåtte trase går der den var tidligere og 
vurderes som beste løsning (stigning mv). Etablering av avkjørsel som tidligere var stengt 
vurderes forsvarlig, utfra trafikkmengde på vegen. Undergang er dimensjonert for 
lastbærende skogsmaskin.

28.08.2015 Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag

Landbruksavdelingen: Fra uttalelse av 11/11-13: "Uansett alternativ 
forutsettes utført nærmere vurderinger iarbeidet med reguleringsplanen 
av hvordan tiltaket vil påvirke landbruket med endret produksjonsverdi, 
dreneringsforhold, lokalklima, atkomst, driftsulemper mv. for å finne ut i 
hvilken grad drift kan opprettholdes, og hvilke tilpasninger som kan 
gjøres. Videre at alle ulemper forsøkes håndtert gjennom god dialog med 
grunneierne, vurdering av makeskifte og andre avbøtende tiltak, Det 
forutsettes også at areal til rigg og anlegg i  hovedsak planlegges lagt 
utenom fulldyrka mark."    Fra uttalelse av 7/3-15: " 
Landbruksavdelingen forutsetter at det velges løsninger som søker å 
begrense driftsulempene for landbruket, samt begrenser behovet for 
omdisponering – også midlertidig, så langt det er mulig i det videre 
arbeidet med reguleringsplanen. Anleggsområder må søkes plassert 
utenom dyrkamark." Bestemmelser til planen må sikre at matjord 
ivaretas/tilbakeføres til jordbruksformål.  Miljøvernavdelingen: Viser til 
tidligere uttalelse (14/8-15) til KDP for strekningen. Forutsetter at en 
løsning med skjæring må ta høyde for trekkruter for ulike viltarter og at 
det blir planlagt viltoverganger i viderer planlegging. Videre understrekes 
betydningen av opprettholdelse av hydrologien mellom myrsystemene 
nordøst for Rungstadvatnet og at disse hensyn i varetas i det videre 
planarbeidet. Kommunalavdelingen:Minner om krav til ROS-analyse og 
viser til DSB sin veileder.

I varetatt i planforslaget(kart, bestemmelse mv.).

Sammendrag/Oppsummering av innspill til varsel om planoppstart (9/7-2015)
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