59733633 41 55ea7d-2716-4ad5-a6a7-f8efi

Statens

ARKITEKTKONTORET

`lZL69

98697d6 3

vegvesen

BLOM AS

Abel Meyers gate lO
7800 NAMSOS

Behandlende
Transport

enhet:

og samfunn

Statens vegvesens

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Sturla

l 95988112

20/22987-3

til oppstart

av regulering

Leirvik

uttalelse

202 bnr. 18 i Nærøysund

Arkitektkontoret
31 .januar

datert 9. januar

på planforslaget

Blom AS, datert

retningslinjer
nasjonale

for samordnet

og regionale

Bakgrunnen

Holmen

Boligtun

her 4. februar

gnr.

2020.

via en kopi av brev fra Kystverket

24. januar

og mottatt

bolig-,

arealpolitlske

av riksveg

areal-

til

ved Transportforvatning

føringer

midt

samt et eventuelt
til framtidig

friområde

boligformål

via kommunal

i sjø. Området

i kommuneplanens

veg Holmveien

sektormyndighet

trafikksikkerhetsarbeidet
for at alle aktører

Vi har ingen kommentarer

iden

uten vesentlige

Postadresse

og samfunn

Postboks

lOi0

Nordre

LILLEHAMMER

er i dag ikke regulert,
arealdel

bidrar til å oppfylle

oss

Holmen.

Det

både på sjø og land,

men oppgis

å være avsatt

(del av område V9). Atkomst

er planlagt

til fv. 7086 Løvøyveien.
et selvstendig
i vegtransporten,

nullvisjonen

ansvar for å koordinere
og i lys av dette være en

og nasjonale

da dette betraktes

målsettinger.

som en beskjeden

utbygging

utfordringer.

22 07 30 00

vegvesen

Transport

Vi uttaler

på eiendommen

med areal for småbåtanlegg,

for å bedre sikkerheten

Telefon'

og andre

for vegtransport.

infrastruktur

har Statens vegvesen

trafikkmessige

plan-

et areal på 27,5 dekar, herav 6,0 sjøareal og

som igjen drenerer

til planforslaget,

statlige

vegnormalene

i planleggingen.

sektormyndighet

og tilhørende

ønskes også en planmessig innplassering

Som statlig

blir ivaretatt

og som faglig

3 boligenheter

i Nasjonal transportplan,

og transportplanlegging,

for saken er ønske om å regulere

2,5 dekar for inntil

2605

og mottatt

har ansvar for å påse at føringene

videre som forvalter

Statens

05.02.2020

2020.

Statens vegvesen

pådriver

Vår dato:

kommune

Vi viser til deres oversendelse

Vi er gjort oppmerksom

Deres referanse:

Kontoradresse

Fakturaadresse

Byavegen

Statens

7715
Ãl

48

STElNK_]ER

vegvesen

Regnskap
Postboks

Org.nr:

971032081

9815

702

Vadsø

598#3634‘41556-a7d4:‘716-4ad5Aa(5a7

l8ef1986.()/(IKE

/l

2

Når det gjelder
Vurderinger

fylkeskommunes

og framkommelig
ansvarsområde,

av sams vegadministrasjon

vegvesen

vil imidlertid

sektoransvar

Statens

for øvrig, viser vi til egen uttalelse

av trafikksikkerhet

Trøndelag
Opphør

vegforhold

for vegtrafikk.

vegvesen

opplysningene
uttalelse

fortsatt

gjør

også

knyttet

informasjon

oppmerksom

opplysninger

på at dette

av oppstartsvarselet.

er fra årsskiftet
av 9. desember

med vår kompetanse

er en veiledende

Med hilsen

June Stubmo

Sturla Leirvik

Kopi
Nærøysund

kommune,

Engasveien

27,

7900

RØRVlK

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks

Statens

i lys av vårt

uttalelse

Vi vil komme tilbake

midt l

Seksjonsleder

i fjor

om dette, se www.vegvesen.no.

når planen sendes på høring.

Transportforvaltning

fylkeskommune.

til våre samarbeidspartnere.

kunne bistå kommunene

som framkommer

til fylkesveg

jf. vårt brev til kommunene

- viktig

For nærmere

fra Trøndelag

2560,

7735 STEINKJER

basert

på de

med en endelig

