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Kontaktinformasjon
Plankonsulent er Bergersen Arkitekter AS, Nordre Gate 2 Pb 2682, 7415 Trondheim
v/fagansvarlig Arkitekt Iver Blomsøy, tlf: (+47) 73 80 58 30, e-post iver@bergersenarkitekter.no
Forslagsstiller er Jonsvannsveien 38 AS
Fakturaadresse er: Jonsvannsveien 38 AS, c/o Soldi Regnskap AS, Falkenborgvegen 9, 7044
Trondheim. Orgnr.: 925531448
Kontaktpersoner på Byplankontoret:
Saksbehandler; Gunnhild Nilsen, gunnhild.nilsen@trondheim.kommune.no
Partner på saken; Hanne Nordgård, hanne.nordgard@trondheim.kommune.no
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt boligutnyttelse, ved at eksisterende bolig
og garasje erstattes med et leilighetsbygg. Det planlegges seks boliger i inntil tre etasjer, med
parkeringskjeller med innkjøring fra Nedre Bergsvingen. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av
eksisterende plan, r0078a, vedtatt 21.1.1935.

Eksisterende bolig, fra sørvest
Foto: Jan Habberstad (2011)

Eksisterende bolig, fra Nedre Bergsvingen
Foto: google- street view

Foreslått ny situasjon, illustrert av Bergersen Arkitekter AS
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Forslag til ny situasjon

Gjeldende reguleringsplan

Foreløpig plankartskisse
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Forholdet til overordnete planer og føringer
Kommuneplanens arealdel (KPA)
Planforslaget samsvarer med kommuneplanens formål som viser området til bolig, men må
bearbeides før det kan vurderes til å være i tråd med intensjonen i § 9.1 om vektlegging av
stedskarakter og gode helhetsløsninger i fortettingsprosjekter. Planområdet ligger i ytre sone for
parkering og uterom, og utenfor areal for kollektivåre.
Vedtatt byutviklingsstrategi
Planforslaget må ta mer hensyn til områdets eksisterende karakter og bomiljø, før det kan
vurderes til å være i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. Tomta ligger i et område som i følge
vedtatt byutviklingsstrategi skal ha fortetting med hensyn til eksisterende karakter. Dette er
områder som ikke har et like godt utgangspunkt for en hverdag uten bruk av bil. Områdene bør
likevel videreutvikles og fortettes, men med en noe lavere tetthet, og hvor hensynet til
eksisterende bomiljøer settes høyt.
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Byvekstavtale med nullvekstmål for biltrafikk
Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune,
Stjørdal kommune, Malvik kommune og Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i
persontrafikken skal skje ved gange, sykkel og kollektivtransport.
En utbygging i Jonsvannsveien 38 vurderes å gi middels muligheter for å nå nullvekstmålet, med en
avstand til torvet på ca. 2,2 km og nærmeste lokale sentrum på ca. 1,7 km. Det er et stykke til
nærmeste bussholdeplass (ca. 750 m), men det er lokalrute for sykkel i nærheten. En utbygging i
Jonsvannsveien 38 vurderes å kunne øke personbiltransporten i Trondheim. Det er derfor viktig å
redegjøre for avbøtende tiltak, og finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå nullvekstmålet
for personbiltransport.
Viktige utfordringer i planområdet
Hovedutfordring i planarbeidet er å legge til rette for en strøkstilpasset fortetting som sikrer gode
bokvaliteter både for nye og omkringliggende boliger.
Det må spesielt tas hensyn til:
● strøkskarakteren i småhusområdet og
bokvalitet for eksisterende og nye boliger
● nabobygg i øst og nord med antikvarisk verdi
● tomta er bratt, terrengtilpasning,
tilgjengelighet/universell utforming
● arealet er støyutsatt
● geoteknikk, behov for sprengning
● vegatkomst via smal veg uten fortau
● sykkelprosjekt i Jonsvannsveien
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. Vi vil
imidlertid ikke anbefale planen slik prosjektet er vist i innsendt materiale til oppstartsmøtet.
Prosjektet ivaretar ikke hensynet til eksisterende bomiljø og strøkskarakter i tilstrekkelig grad. Vi
anbefaler at prosjektet bearbeides, og mener en reduksjon av volum er nødvendig.
Byform og strøkstilpasning
Berg-området preges av småhusbebyggelse fra både
før og etter krigen. Typologien er ene-, tomanns- og
firemannsboliger, med hage, og klart preg av det
grønne. På nabotomta i vest ligger det en
terrasseblokk. Siden dette bygget er oppført i et
tidligere steinbrudd, skal ikke den tomtas typologi
være førende for utbygging på nabotomter.
Det er viktig at ny bebyggelse tar hensyn til
småhuskarakteren og viderefører hagebykvalitene. I
det innsendte materialet er det vist bebyggelse som er
for massiv og for lite tilpasset småhusbebyggelsen og de grønne kvalitetene i området.
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Det er positivt med en oppdeling i to hovedvolum og at bebyggelsen følger terrenget med en
nedtrapping mot sør. Avstanden mellom de to hovedvolumene må imidlertid økes, slik at det i
større grad framstår som to volum, og at bebyggelsen får mer småhuskarakter.
De fleste husene i nabolaget har formet tak, mens eksisterende bygg på tomta har tilnærmet flatt
tak. Med tanke på at prosjektet bør ha minst mulig konsekvenser for utsikts- og solforhold for
naboer, og at eksisterende bygg har flatt tak, vil det ikke bli anmodet om formet tak på denne
tomta. Vi fraråder imidlertid takterrasser på grunn av innsyn til naboer.
Kommunen ønsker å fremme økt bruk av tre gjennom arbeidet med Trebyen Trondheim, og ber
forslagsstiller vurdere om dette kan være aktuelt i denne planen. Bruk av tre vil også være et godt
virkemiddel for tilpasning til omkringliggende småhusbebyggelse. Vi oppfordrer til å utforme en
bestemmelse om arkitektonisk kvalitet i planen, som sikrer at bebyggelse og uterom utformes
med høy arkitektonisk kvalitet.
Bokvalitet og uterom
Planområdet er en attraktiv, solfylt tomt med fin utsikt, og det ligger til rette for å få til et prosjekt
med gode bokvaliteter. Det må imidlertid arbeides videre med å sikre at prosjektet ikke forringer
bokvaliteten for omkringliggende naboer, med for store ulemper for solforhold, utsikt, innsyn og
trafikk.
Det er oppgitt 638 m² BRA til bolig, og tomta er 1358 m2. Med utgangspunkt i boliger på 70 m2
utgjør dette en boligtetthet på ca. 7 boliger pr. dekar, noe som anses som for høyt for denne
tomta.
Illustrert prosjekt viser at det kan bli utfordrende å oppnå
tilfredsstillende uterom iht Trondheim kommunes
uteromsveileder, uten å redusere utbyggingsvolumet. Tomta
er bratt, og store deler av tomta er støyutsatt. Bebyggelsen
må sannsynligvis reduseres i volum, og trekkes lenger vekk
fra Jonsvannsveien. Da oppnås det både bedre støyforhold,
og mindre negativ påvirkning for naboen i øst.
Det er positivt at det planlegges for felles uteoppholdsareal
mot vest. Det anbefales at felles uteoppholdsareal avsettes
som et eget formål på plankartet for å sikre felles bruk for
framtiden. Dekket mellom parkeringskjeller og felles uterom
må være tilstrekkelig dimensjonert til at det kan tåle en
jordoverdekning, slik at det kan plantes busker og annen
vegetasjon. Det bør være en halvprivat buffersone f.eks. med
vegetasjon mellom felles uterom og privat uterom/leilighet. Arealet kan sikres med byggegrense
på boligformål. Uterom skal være universelt utformet.
Uteromsplanen må være kotesatt og vise stigningsforholdet på uteoppholdsareal, forbindelser og
atkomster. Planen må vise hvordan felles uterom er delt inn i soner for lek og rekreasjon.
Det må utarbeides et uteromsregnskap som viser at kravene i uteromsveilederen er oppnådd.
Uterommene må være egnet til uteopphold, ha gode solforhold og være skjermet fra støy. Kant-
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og restarealer rundt bebyggelse, areal brattere enn 1:3 og støyutsatt uteareal kan ikke regnes med
i uteromsregnskapet. Minimumskrav til samlet uterom i ytre sone er 50 m2 pr 100 m2 BRA
boligformål eller boenhet.
Barn og unges interesser
Det er tilstrekkelig skolekapasitet i området. Kommunens barnetråkkregistreringer viser ikke
barnetråkk eller barnested innenfor planområdet. Det er underdekning på nærmiljøanlegg i
området. Det anses ikke som aktuelt å vurdere nærmiljøanlegg på denne tomta, men det må
sikres at det legges til rette for tilstrekkelige og gode uteoppholdsarealer, også for lek. Det vises
for øvrig til KPA § 6.1; Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og
unges behov for leke- og oppholdsarealer ivaretas. Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre
snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte aktivitetsområder. Se også punkt om snarveg.
Universell utforming
Det er positivt at det etableres boliger med universell utforming. Boenheter i en bygning med krav
om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan (TEK 12 - 2). I boenheter som
går over flere plan, gjelder kravet om tilgjengelighet kun for inngangsplanet og ikke for øvrige plan.
I prosjektet som er illustrert i planinitiativet gjelder dette for leilighet 1. Ved planlegging av
tilgjengelige boliger er det viktig å sikre trinnfri tilgang også til privat og felles uterom, og til
renovasjon.
Solforhold
Illustrasjonene viser tilfredsstillende solforhold på nøkkeltidspunktene 20. mars (vårjevndøgn) og
21. juni (sommersolverv), men bebyggelsen vil skyggelegge for deler av utearealene på Nedre
Bergsvingen 5 og Jonsvannsveien 40 på sen ettermiddag/kveld i mars. Soldiagrammene viser at
bebyggelsen 21. juni, kl. 20 vil skyggelegge for store deler av utearealene på Jonsvannsveien 40.
Prosjektet må endres slik at solforholdene, spesielt i juni, bedres for Jonsvannsveien 40 på
kveldstid.
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Nærvirkning og konsekvenser for naboer
Illustrasjonene viser at prosjektet vil redusere utsyn for naboer, spesielt gjelder dette for
Jonsvannsveien 40. Prosjektet må endres slik at det gir mindre påvirkning på bokvaliteten i
Jonsvannsveien 40, dette gjelder også i forhold til solforhold. Ved innlevering av komplett
materiale bør perspektivene vises med fotobakgrunn slik at konsekvenser også for silhuettvirkning
kan vurderes.
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Atkomst, fortau og trafikksikkerhet

Atkomst fra Nedre Bergsvingen

Gjeldende plan, atkomstveg Gjeldende plan, Jonsvannsveien

Det foreslås atkomst til tomta via Nedre Bergsvingen, som i dag. Nedre Bergsvingen er en privat
atkomstveg, som er smal, uten fortau og med vegetasjon på begge sider. Det må redegjøres for
hvordan flere boliger vil medføre økt trafikk, og hvordan dette påvirker trafikksikkerheten i
området. Ny situasjon må sammenlignes med dagens situasjon. Det må også redegjøres for trygg
skoleveg til barne- og ungdomsskole.
Det er regulert fortau på 1,5 m i Nedre Bergsvingen, men fortauet er ikke opparbeidet. Vi viser til
at det er politisk vedtatt at det skal bygges fortau i eksisterende boliggater når det etter utbygging
er 30 boliger eller mer som bruker gaten. Vår foreløpige vurdering er at det ikke er nødvendig å
bygge fortau i forbindelse med dette prosjektet, siden vegen har under 30 boliger totalt.
Reguleringsplanen må imidlertid gjenta gjeldende reguleringsplan for Nedre Bergsvingen, langs
planområdet, og planen må utformes slik at det kan bygges fortau i framtida. Det må være
tilstrekkelige byggegrenser mot veg, minimum 5 meter byggegrense mot eksisterende veg i Nedre
Bergsvingen. Ingen installasjoner (renovasjon, mur, P-rampe etc.) må ligge nærmere i tilfelle det i
fremtiden blir behov for fortau. Areal som er regulert til fortau må være tilnærmet flatt, og skal
kunne benyttes til snøopplag.
Bilparkering
Det er foreslått en parkeringsdekning for bil i tråd med
gjeldende kommuneplanens arealdel. Siden parkeringsnormen
skal revideres i forbindelse med rullering av KPA, og denne
tomta ligger i gang- og sykkelavstand til Torvet, kan det
vurderes en noe lavere parkeringsdekning for bil enn kravet i
gjeldende kommuneplanens arealdel. Det må i så fall redegjøres
for hvilke konsekvenser en lavere parkeringsdekning kan gi for
omgivelsene, og hvordan behov for besøksparkering er løst.
Området er parkeringsregulert i Strinda P-forbudssone, det vil si
at det ikke anses som en stor fare for villparkering.
Det er positivt at bilparkering er vist i parkeringskjeller under
terreng. Det foreslås åtte p-plasser i kjeller og en p-plass for
avlasting, ved hovedinngang. Det ble i oppstartsmøtet drøftet
nødvendigheten av p-plass ved hovedinngang. Det anbefales at dette vurderes nærmere i det
videre arbeidet.

53280/21

TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret

Vår referanse
21/1988

Vår dato
16.04.2021

Side 9

Nedkjøring til parkeringskjelleren er vist med en åpen rampe med opptil 12,5 % stigning, det vil si
1:8 stigning. Dette er svært bratt for en utendørs rampe, men kan gå med bil og elektrisk
uterullestol. Det er viktig å være oppmerksom på overgang nedramping og høyde i portåpning, slik
at større HC biler kan kjøre ned. Det må avsettes minimum 1 p-plass til HC parkering, noe som er
vist i illustrert prosjekt.
Vi anbefaler at det undersøkes om hele eller deler av nedkjøringsrampen kan legges innomhus.
Dersom det planlegges for utendørs rampe, må illustrasjoner vise sikkerhetsgjerde/rekkverk langs
rampe. Rampen må legges innenfor byggegrense mot veg, sikt må sikres på egen tomt og
frisikttrekanter skal vises i reguleringsplanen.
Det må legges til rette for at alle parkeringsplasser for bil skal ha lademulighet, enten ved at
ladepunkt etableres, eller at det legges til rette for at dette enkelt kan etableres. Dette må sikres
som krav i bestemmelsene, jamfør sak 31/19 i Formannskapet 12.2.2019.
Sykkelparkering
Det er foreslått sykkelparkeringsplasser både ved hovedinngang og i parkeringskjeller.
Sykkelparkeringen som er foreslått ved hovedinngang ligger på et areal som har skrånende terreng
i dag, og det framgår ikke av de foreløpige skissene hvordan dette er tenkt løst. Det bør sikres
gode sykkelparkeringsplasser med spyle-/mekkemuligheter. Sykkelparkeringsplasser bør i
hovedsak legges under tak og lett tilgjengelig på bakkenivå. Det anbefales å tilrettelegge for flere
sykkelparkeringsplasser enn kravet i KPA, fordi det legges opp til store boenheter og fordi
eiendommen ligger i et område hvor det er enkelt å sykle til de fleste gjøremål. Dersom det legges
til rette for en lavere parkeringsdekning for bil, vil det bli stilt krav om at det settes av ekstra areal
til sykkelparkering.
Snarveg
Tomta ligger mot Jonsvannsveien, men på grunn av
høydeforskjeller er det i dag mur med gjerde, og ingen
gangatkomst ned til Jonsvannsveien. Det bør sees på
muligheter for å tilrettelegge for en snarveg med trapp til
Jonsvannsveien. Dette vil gi en 300 meter kortere veg for å
komme til bussholdeplass og andre målpunkt. Det bør
minimum legges til rette for en intern gangatkomst fra de nye
boligene til Jonsvannsveien, men det bør også vurderes om det kan etableres en snarveg som kan
være offentlig tilgjengelig mellom Nedre Bergsvingen og Jonsvannsveien. Snarvegen må sees i
sammenheng med sykkelprosjektet som foreslås langs Jonsvannsveien, slik at begge forhold kan
ivaretas.
Sykkelprosjekt i Jonsvannsveien
Kommunen jobber med et prosjekt for oppgradering av sykkeltilbudet i Jonsvannsveien. Utforming
og bredder er foreløpig ikke er bestemt. I Jonsvannsveien ved nummer 38 og 40 er gata på sitt
trangeste, med ca. 12,2 m fra kant til kant. Det betyr at vi ikke får til en nødvendig oppgradering av
tilbudet for myke trafikanter uten å vide ut gatebredden. Det er sannsynlig at det dreier seg om
1,5 til 2 meter, men kanskje mer hensyntatt mur m.m. Det er ikke mulig å utvide gatebredden på
motsatt side av vegen. Kommunedirektøren anbefaler en byggegrense på 10 meter fra dagens
eiendomsgrense mot Jonsvannsveien. Det er forventet en nærmere avklaring på arealbehov for
sykkelprosjektet i Jonsvannsveien innen oktober i år.
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Bærekraft
Ut fra et bærekraftperspektiv bør riving av eksisterende bygg helst unngås. Forslagsstiller
orienterte i oppstartsmøtet om at eksisterende bygg er i dårlig stand. Det bør i planbeskrivelsen
redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort ut fra et bærekraftperspektiv, i valget mellom riving
og bevaring. Byggets tilstand bør framgå. Kommunen oppfordrer til gjenbruk og bruk av
miljøvennlige byggematerialer.
Kommunen oppfordrer til massebalanse og gjenbruk av masser innenfor planområdet. Siden det
er planlagt utgraving/sprenging må det redegjøres for massebalansen.
Støyforhold
Tomta er utsatt for støy og det trengs en egen støyrapport. Det
må dokumenteres at boliger og uterom er iht støykravene.
Planløsning og plassering av uterom må ta hensyn til resultater
fra støyberegningen. Det bør sees på muligheter for lokal
støyskjerming ved uteplasser/balkong, framfor bruk av
støyskjerm langs Jonsvannsveien.
Geoteknikk, grunnforhold
Det er fjell i dagen nedenfor tomta, og sannsynligvis fjell også på tomta. Det er behov for
sprengning, som medfører at det er nødvendig med geoteknisk/ingeniørgeologisk vurdering.
Geoteknisk/ingeniørgeologisk vurdering må foreligge ved komplett planforslag, mens den
geotekniske/ingeniørgeologiske prosjekteringen må være ferdig før igangsettelse gis.
Vi foreslår følgende bestemmelse:
§ Geoteknisk/ingeniørgeologisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av
prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk og/eller ingeniørgeologisk
oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.
I tillegg anbefaler vi at det gjøres en tilstandskartlegging av de nærmeste byggene før
anleggsarbeidene starter. Dette for både utbyggers og naboers trygghet, slik at det blir lettere å
identifisere eventuelle skader som har kommet som følge av sprengningen, og skille disse fra
skader som måtte finnes fra før. Det skal foretas rystelsesmålinger for sprengninger. Målingene
skal tas ved de nærmeste relevante bygninger.
Renovasjon
Renovasjon må plasseres innenfor byggegrense (5 meter fra Nedre Bergsvingen). Det må sikres at
det er tilstrekkelig areal avsatt til renovasjon. Det er behov for ca. 12 m² dersom det er 7
beholdere á 370 liter.
Vann og avløp (VA)
Det må lages en overordnet VA-plan som følger reguleringsplanen, og følgende bestemmelse må
innarbeides i planen:
Før søknad om tillatelse til igangsetting av tiltak, skal teknisk plan for vann og avløp være godkjent
av Trondheim kommune Kommunalteknikk.
Se vedlagt VA- dokument med informasjon om krav til VA-plan, kartutsnitt som viser eksisterende
ledninger, krav til tilknytning til vannforsyning og spillvann, brannvannskapasitet,
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overvannshåndtering og eksisterende VA - anlegg. Det gjøres oppmerksom på at det er registrert
brudd på en vannledning i Nedre Bergsvingen, som ligger inne på planområdet.
Plangrense
Den foreslåtte plangrensen er vist på
illustrasjonen til høyre. Ved varsel om oppstart
bør plangrensen utvides noe. Grensen bør følge
gang/sykkelvegen i Jonsvannsveien i sør, og
inkludere hele Nedre Bergsvingen (regulert
vegbredde) langs planområdet i nord. Det
påpekes at det kan bli aktuelt å justere
plangrensen mot Jonsvannsveien underveis i
prosessen på grunn av sykkelprosjektet i
Jonsvannsveien.
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide planen i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak.
Forslag om adresseendring
Tomta har adresse Jonsvannsveien, men atkomst fra Nedre Bergsvingen. Det ble i oppstartsmøtet
avtalt at Byplankontoret skal forelegge forslaget om adresseendring for Enhet for kart og
arkitektur (tidl. kart og oppmåling).
Krav til komplett planmateriale
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-ogeiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/, samt vedlagte liste med krav til komplett
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og
bestemmelser.
Planprogram og konsekvensutredning
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder ikke for dette planarbeidet.
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Planbeskrivelsen
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen. Gi en kort
begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og miljø, herunder
folkehelseperspektivet. Det må redegjøres for anleggsperioden, inkl. trafikk, støv og støy, behov
for riggområde, tidsaspekt m.m. Ta med illustrasjoner og bilder til teksten i planbeskrivelsen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Planinitiativ inneholdt ikke en
liste over forslag til tema i ROS - analysen, men aktuelle tema ble gjennomgått i oppstartsmøtet.
Det er enighet om at analysen skal omfatte følgende tema:
● Grunnforhold, masseutglidning/setningsskader på nabobygg
● Trafikk; ulykkespunkt for kjørende/syklende/gående, trafikksikkerhet i anleggsfasen,
skoleveg
● Brannvannskapasitet
I tillegg ber vi om at følgende tema inkluderes:
● Fallfare ved terrengformasjoner
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen.
Illustrasjoner
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her:
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-20122024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
Samarbeid
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet
inn på kart.
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget.
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles
når planarbeidet igangsettes, jamfør vedlagte adresseliste.
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt,
også varsles om igangsetting av planarbeid. Det anbefales at
alle naboer langs Nedre Bergsvingen fram til Kong Inges gate
varsles fordi flere boliger medfører økt trafikk på
atkomstvegen, se kart til høyre. Nabolister må bestilles via
Infoland.
Plankonsulent/forslagsstiller bør holde åpent informasjonsmøte (ev. digitalt) med naboer. Møtet
bør fortrinnsvis annonseres samtidig med varsel om igangsatt detaljplanlegging.
Behandlingsfrist
Det er enighet om at 12 ukersfristen skal gjelde.
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Gebyr
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller i samsvar med kommunens
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs
behandling av planforslaget.
Konklusjon og videre arbeid
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet, men vil
ikke anbefale planforslaget slik det nå foreligger. Det anbefales at forslaget omarbeides i tråd med
rådene ovenfor, før innsendelse av komplett plan. Det er avtalt at plankonsulent tar kontakt når
det ønskes arbeidsmøter. Det presiseres at konklusjonen og rådene i dette brevet er foreløpige og
ikke er noen anbefaling om planvedtak.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Ragna Fagerli
byplansjef

Gunnhild Nilsen
saksbehandler
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Vedlegg:
Planinitiativ
Situasjonsplan med planomriss
Plankartskisse
Adresseliste for samrådsparter
Utfylt liste med krav til komplett materiale
Forslag til tema i Risiko - og sårbarhetsanalyse
Illustrasjoner

Kopi:
Tiltakshaver: Jonsvannsveien 38 AS, c/o Soldi Regnskap AS, Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim
Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag

53280/21

