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Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsatt arbeid med reguleringsplan 
for: 
 
1-282 Fortau Kirkevegen - Lillemoen 
 
Planområdet ligger på Lillemoen sør for E14, og omfatter en parsell av Kirkevegen med 
sideareal. Planen grenser mot småhusbebyggelse i nordøst og forsvarets områder i sørvest. 
Planavgrensningen omfatter delvis eiendommer med gnr/bnr: 521/1, 107/225, 105/43, 
105/138, 105/163, 105/188, 105/57, 107/1, 105/44, 105/122, 105/214, 107/392 og 107/418. 
 
Formålet med planen er å regulere fortau langs Kirkevegen. Fortauet planlegges lagt langs 
østsiden av vegen, på samme side som allerede regulerte fortau og eksisterende gang- og 
sykkelveg. Fortauet foreslås regulert med bredde 3 meter.  
 
Foreløpig plangrense tar med seg mer areal enn det som trengs til kjørebane og fortau. Dette 
for å gi handlingsrom i planleggingen.  
 
Planavgrensningen overlapper delvis følgende vedtatte reguleringsplaner: «Del av 
Kirkevegen/Meierivegen med boligområder» med plan-ID 1-247, «Sentrumsplan 
Stjørdalshalsen» fra 1987 med plan-ID 1-107, «Hangartomta og del av Ringbanen» med plan-ID 
1-183, «Stjørdal sentrum 1963-planen» (plan-ID 1-1963), «Nedre Ringbanen – Lillemoen» plan-
ID 1-271 og reguleringsplan «Øymoen – Veisletta», med plan-ID 1-254. 
 
Området ligger i hovedsak innenfor bolig- og fortettingssone BF3 - for omforming fra 
villabebyggelse til lavblokkbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2013-2022, og er 
arealdisponert til veg og boligbebyggelse.  
 
 
Varsel om planoppstart er også annonsert på Stjørdal kommunes hjemmesider: 
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/bygg-eiendom-og-
brann/reguleringsplan/medvirkning-og-horing/igangsatt-reguleringsplanarbeid-og-
planprogram-pa-horing/ 
 
Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Den faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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Kartet under viser foreløpig planavgrensning: 

 
 
Opplysninger og spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til Stjørdal kommune, 
Etat teknisk drift v/enhet arealforvaltning, postboks 133/134, 7501 Stjørdal eller 
postmottak@stjordal.kommune.no innen 21.11.2019. Hvis noe er uklart, er det bare å ta 
kontakt. 
 
Mottatte merknader vil bli vurdert ved utarbeidelse av planforslag. I planbeskrivelsen til 
planforslaget vil merknadene bli omtalt og kommentert. Planforslaget sendes deretter til 
førstegangsbehandling i utvalg plan og miljø før utlegging til offentlig ettersyn. 
 
 
Med hilsen enhet arealforvaltning 
 
 
Ingrid Elisabeth Bye Lønvik/sign 
rådgiver 
74 83 39 21 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 
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Jorulf Husbyn     
Geir Baustad     
Ketil Fiskvik     
Terje Gulbrandsen     
Tor Stein Korsvold     
Knut Krokann     
Harald Hove Bergmann     
Kari Christensen     
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