MØTEREFERAT
Oppdrag

1350037787 – E6 Ulsberg - Vindåsliene

Emne
Dato

Oppstartsmøte
2020/05/07

Sted
Møte nr.

Teams
01

Referent
Deltagere

Marte Bergitte Mangerud
Eirik Lind (R), Marthe Fjellheim (R), Øystein Wilkensen (R), Arild Martinsen
(NV), Jan Olav Sivertsen (NV), Lars Bjørgård (MGK), Anine Lillevik (MGK),
Ola Aune Hage (MGK), Ingrid Davidsen (MGK).

Forfall
Kopi

Neste møte

2020/04/14

Dato

2020-05-12

Rambøll
www.ramboll.no

1.
1.

Gjennomgang av prosjektet
-

2.
2.

Generell orientering om prosjektet av Nye Veier
Fastsatt plannavn: E6 Fossum - Skogheim

Gjennomgang konsekvensutredninger
-

Landbruk inkluderes i KU naturressurser. Under landbruk inngår skog og jordbruk
Diskusjon rundt viltovergang. Behøver ikke egen KU, men overgangen må tas med
og vises i planbeskrivelsen.

-

3.
3.

Massedeponi
-

4.

Plangrense
-

1/2

Med utgangspunkt i planinitiativet skal forslag nr. 2 og 4 brukes som deponi i planen.
Massedeponi 4 (vest for Ila) kan inkluderes i planen.
Massedeponi 2 (ved Garli) krever egen plan. MGK skal ta en vurdering om planen
krever KU. Planen tas med i samme prosess som opprinnelig plan.
Deponi 2 er ca. 136.000 m2 med 2 m høyde. Gjelder gnr./bnr. 134/2 og ligger mellom jernbanen og regulert E6.

Planavgrensning i nord: inkluder eksisterende regplan (planid: 2018001).
Planavgrensning i sør: utvide til formålsendring og planslutt av «gammel» E6.
Kan ikke inkludere halve formål, må enten inkludere alt eller ingenting. Solberg
steinbrudd? Nei
Inkludere gammel E6, vest for Ila
Deponi 4 krever utvidet kartgrunnlag. Øystein ansvarlig for bestilling.
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5.

Planen
- Kommunen ønsker sosi-fil når planen varsles
-

6.

2/2

Vei reguleres med 23 m bredde for fleksibilitet i planen. Sideareal som skal sikres
utenom dette må reguleres med annen veigrunn.
Det er formannskapet som skal behandle saken, ikke NPM (ikke utvalg for næring,
plan og miljø). Planen skal orienteres i møte med formannskapet 14. mai.
Medvirkning: folkemøte ca. halvveis i høringsperioden, antagelig ikke noe møte med
regionalt planforum.
Ingrid Davidsen er saksbehandler
Kommunen oversender varslingsliste med høringsliste i forkant av varsel.
Annonsen skal annonseres i trønderbladet, kommunens nettside og nye veiers nettside

Planprogram
- Innspill fra Jan Olav Sivertsen skal tas med i planprogrammet

