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Detaljplan - kart

Reguleringsplan for Haltvollhaugen - sluttbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Haltvollhaugen vedtas. Hjemmel for vedtaket er plan- og
bygningsloven § 12-12.

Oppsummering:
Planforslaget har vært på høring og til offentlig ettersyn. Det kom inn fire uttalelser; fra
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE. Ingen har
innsigelser til planforslaget.
Planforslaget anses som tilstrekkelig utredet. Det foreligger ikke innsigelser til planen, og
rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Saksutredning
Hensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldende reguleringsplan for Haltvollhaugen
1624R05 – datert 15.04.2008, revidert 30.10.2008.
Feltet har i dag regulert 8 hyttetomter, tre er bebygd. Det er også etterspørsel etter
boligtomter i området, og grunneier har et ønske å kunne tilby boligtomter til både dagens
beboere i Indre Fosen kommune men også tilflyttere. Målet er at boligtomtene i
Haltvollhaugen skal være et bidrag til å etablere ny bosetting og skape mer aktivitet i grenda.
Markedet er derimot uforutsigbart og det er betydelige kostnader knyttet til opparbeiding av
et bolig-hyttefelt. Grunneier ønsker derfor å legge til rette for både fritidsboliger og eneboliger
i feltet. Tomtene skal ligge adskilt men kan benytte samme infrastruktur.
Reguleringsplanen foreslår også en fortetting av feltet med i alt 6 nye tomter for å bidra til
økonomi i prosjektet. Det reguleres i alt 4 nye tomter for fritidsbebyggelse og 7 tomter for
boligbebyggelse. Planen justerer også lokalisering av tidligere foreslåtte tomter og vegføring.
Planen skal etablere et hytte- og boligfelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå i, og med
løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og solforhold. Planen skal
sikre gode lekeområder og møteplasser for beboerne i området.
Tiltakshaver er grunneier Trond Wean. Plankonsulent er Allskog SA v/Ellen Kristin Moe.
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Planoppstart ble kunngjort uke 46 i 2017. Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og
bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller
ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.
Planområdet ligger i Hasselvika 18km fra Rissa sentrum og 57 km fra Trondheim. Området
ligger på et høydedrag mellom Haltvollvegen og Hårbergselva.

Planområdet er på ca 30 daa og plangrensen følger eksisterende plan fra 2007.

Planforslaget har vært på høring. Det kom inn fire uttalelser:
Høringsinstans og innhold i uttalelsen
Statens vegvesen, 05.04.2018:
Faglig råd:
Det bør bygges bussholdeplass med leskur
ved krysset fv. 718/Haltvollveien, for å gi
barn som venter på skolebussen et
trafikksikkert tilbud.
Trøndelag fylkeskommune, 07.05.2018:
Fylkeskommunen har ingen merknader eller
innsigelser til planforslaget.
NVE, 21.04.2018:
Ingen kommentar til planforslaget
Fylkesmannen i Trøndelag, 11.05.2018:
Faglig råd:

Kommentar/vurdering
Statens vegvesens faglige råd tas med som
innspill til Indre Fosen kommunes
trafikksikkerhetsplan. Tiltaksdelen av planen
skal rulleres i løpet av 2018. Innspillet blir
da vurdert sammen med andre behov for
trafikksikkerhetstiltak i kommunen.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning.

1. Med bakgrunn i avstand til
sentrumsfunksjoner og Statlig
planretningslinje for samordnet bolig-, areaog transportplanlegging, bør boligtomtene
tas ut av planen.
2. Av hensyn til landskap og nærturterreng,
bør BFF_6 tas ut av planen.

Med bakgrunn i mål og strategier i
kommuneplanens samfunnsdel,
opprettholdes planforslaget.
Fylkesmannens faglige råd innarbeides ikke
i planforslaget.

Uttalelse fra andre utvalg
Ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Trafikkfaglig
råd ble orientert om høring av planforslaget, men vi har ikke mottatt uttalelse fra noen av
dem. i
Planforslaget vurderes som tilsrekkelig utredet, og planen anbefales vedtatt.

Kommunikasjonstiltak
Når planen er vedtatt skal planvedtaket kunngjøres i én avis og på kommunens hjemmeside.
Grunneiere og naboer til planområdet orienteres skriftlig. Fylkesmannen og fylkeskommunen
skal orienteres skriftlig.

