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Oppsummering av innspill folkemøte 16.01.2020  
I forbindelse med oppstart byggeplan og mindre vesentlig endring reguleringsplan planid 
4213_135, ble det 16. januar 2020 gjennomført et informasjonsmøte for berørte.   
 
Innspill til plan Kommentar 
Forslag om alternativ linje for 
veg fra Klepshagen til Nygård.  

Alternativ linje er ikke lagt inn i reguleringsplan. Alternativ 
linje gir stort fyllingsbehov. Løsning krever omlegging av 
bekk. Dersom det blir behov for lettfylling vil denne løsningen 
bli svært kostbar.   

Ønske om å legge inn 
snuplass tunge kjøretøy ved 
blikkenslager. 
 

Det vil være vanskelig å etablere full svingradius innenfor 
eiendom. Eiendom er utvidet litt i revidert reguleringsplan, 
omgjort til næringseiendom og det er lagt inn to avkjørsler.  
Ved leveranser må vogntog snu i flere trinn, ikke en kurve.  

Støyvurdering i reguleringsplan 
gjør at det skal inn 
støyskjerming av enkelte 
boliger.  

Støyrapport gir ikke spesifikke tiltak ved Fiane. Det utføres 
støyvurdering under byggeplan hvor en sammen med 
boligeier vurderer støytiltak for støyutsatte boliger over 
grenseverdi.  

Driftsadkomst til jorder fra 
område ved dagens felles 
avkjørsel nord bensinstasjon 
må utbedres for tung transport 

Vi har foreslått å beholde dagen avkjøring kun til gnr/bnr 
32/13/3 og 32/48. For gnr/bnr 32/43/52, 32/89, 32/113, 
32/35, 32/13 og 32/12 planlegger vi en ny avkjøring fra 
hovedveien mot Grenstøl gjennom eiendom gnr/bnr 32/64.  

Det kom opp spørsmål om 
jorde og overvann nord for 
dagens kryss.  

Det er nå foreslått en åpen bekk rundt nordre ende av 
veieområdet med ett sedimentasjonsbasseng samt en ny 
kryssing av Fv415 til Strengselva. 

Ønske om gang- og sykkelveg 
forbi bensinstasjonsanlegg 
som nå er ute av drift.  

Tatt inn i plan.  

 
Med hilsen 
 
 
Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen 
Rådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 


