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Referat 

Dato: 10.10.2019 Saksbehandler: Tone Hammer 
Tid: 9-11 Tlf saksbeh.  73582640/94144683 
Referent: Tone H Vår dato: 15.10.2019 

 

Innledende møte om regulering av fv. 717 Sund - Bradden 

Møtenr: 1/2019 
Sted: Rådhuset i Rissa, møterom Blåfjell 
Møteleder: Hanne Louise Moe 
Til stede: Tore Solli og Tone Wikstrøm (Indre Fosen kommune), Olaf Rovik, Håvard 

Ellingsen, Hanne Louise Moe og Tone Hammer (SVV), Steinar Saghaug (IFk) 
Forfall: Knut Sundet (Fosenvegene) 
Kopi til: Fyll inn 

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 
1 Kort orientering om historien etter at reguleringsplanen 

for fv. 717 Sund – Bradden ble vedtatt.  
- Det ble laget byggeplaner og konkurransegrunnlag 

før geoteknikken og økonomi satte stopper.  
- Utarbeidet en reguleringsplan for strekningen opp 

Skaret (vedtatt). Tiltaket gir uforholdsmessig store 
terrenginngrep, uten at strekningen får vesentlig 
bedre fremkommelighet. Parallell sideveg må bygges 
av hensyn til avkjørsler. 

- Plan for strekningen Stadsbygd kirke – Vemundstad 
er det utarbeidet planforslag klart til høring/offentlig 
ettersyn, og den er kostnadsberegnet. En etter hvert 
lengre tunnel fordyrer prosjektet, kombinert med 
grunnforhold og store natur- og kulturinteresser i 
området. Planen er ikke vedtatt. 

 

2 Det er gjort omfattende nye grunnundersøkelser i og ved 
Botnet. En er nå så sikker på grunnforholdene at planen, 
med nødvendige justeringer kan gjennomføres. 
Terrengavlastning og motfyllinger er nødvendige. 

 

3 Ny plan må til fordi: 
- Vedtatt plan ikke kan eksproprieres etter da den er 

mer enn 10 år gammel. 
- Strekningen mangler nødvendig anleggsbelte langs 

hele strekningen. 

 



- Terrengavlastning går ut over planavgrensingen i
vedtatt plan.

- Et større område ved Rein er vernet etter
kulturminneloven.

- Det er viktig med korrekt saksbehandling av
nødvendige endringer.

Det er viktig å komme raskt i gang og å ha fokus på 
sikkerhet og framdrift. Administrasjonen har ikke 
delegert fullmakt til å ta stilling til krav om 
konsekvensutredning.  
Det gjøres en henvendelse til kommunen med 
forespørsel om oppstart av planarbeid, avklaring av 
kravet om KU og om SVV kan bruke pbl § 3-7 til 
utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn og høring. 
Forespørselen kan gå direkte til kommunestyre, selv om 
planutvalget vanligvis behandler tilsvarende forespørsler. 
Møter i slutten av oktober. 

Tone H/snarest 
Tone W/før 
20.10? 

Det må jobbes ekstra med temaene landbruk og 
massehåndtering. Geoteknikk og kulturminner (eldre) går 
litt av seg selv. 
- landbruk: det må lages en plan på hvordan avtatt

matjord både mellomlagres og overskytende blir 
ivaretatt. Undergrunnsjord må også beskyttes og det 
må lages en plan på hvordan mellom annet 
anleggsbeltet skal istandsettes. 


	Referat
	Innledende møte om regulering av fv. 717 Sund - Bradden

