
 

 
 

Enhet arealforvaltning 

  
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74 83 35 00 Bankgiro: Organisasjonsnr: 
Stjørdal kommune Enhet arealforvaltning  8674.12.23300 

(m/KID) 
NO 939 958 851 
MVA 

Postboks 133 Kjøpmannsgt 9 postmottak@stjordal.kommune.no 8674.48.00007  
(u/KID) 

 

7501 Stjørdal 7500 Stjørdal www.stjordal.kommune.no   
 

 

 
«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 
 
 

Deres ref: 
Deres ref:   

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 

«REF» 2018/1381-76 
Bes oppgitt ved henvendelse 

Ragnhild Kvalheim 23.10.2020 

 

Tilleggsnotat til reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn 
- 3-053 E6 Kvithammar - Åsen 

 
Nytt dokument 
Stjørdal kommune varslet berørte parter per brev 24.09/06.10.2020 om høring og offentlig 
ettersyn av reguleringsplanen 3-053 E6 Kvithammar – Åsen. Tiltakshaver Nye Veier har nå 
supplert planforslaget med et teknisk notat vedrørende omlegging av Raudhåmmårbekken på 
Holan (figur 1). Traséen for ny E6 kommer i konflikt med bekken. 
 

  
Figur 1. Venstre bilde: Den delen av Raudhåmmårbekken som notat handler om er innenfor 
rød sirkel. Høyre bilde: Oversiktskart hvor kartutsnittet i venstre bilde er innenfor rødt 
kvadrat. 
 
Det tekniske notatet samt et følgeskriv fra Nye Veier ligger vedlagt dette varselet. Du finner  
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også disse dokumentene sammen med de øvrige saksdokumentene på hjemmesiden til 
kommunen.  
 
Direktelink til saksdokumenter: https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-
eiendom/reguleringsplaner/medvirkning-og-horing/reguleringsplanforslag-pa-horing/ 
 
Det tekniske notatet fra Nye Veier har blitt utarbeidet etter at planen ble lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det er derfor ikke omtalt i de øvrige plandokumentene og heller ikke 
behandlet av kommunen i forbindelse med 1.gangsbehandling av planen. 
 
 
Innspill 
Plansaken er utlagt til høring og offentlig ettersyn med frist for innspill innen 05.11.2020. 
Det er mulig å be om utsatt frist. Ta kontakt med undertegnede snarest dersom du har behov 
for med tid, så kan vi avtale en ny frist. 
 
 
Evt. innspill eller spørsmål sendes til: 
 
Stjørdal kommune 
Etat teknisk drift - enhet arealforvaltning 
Postboks 133 
7501 STJØRDAL 
 
Eller til: postmottak@stjordal.kommune.no  
 
Du kan gjerne gi dine innspill direkte på kommunens hjemmeside ved å trykke på boksen «Her 
kan du skrive dine innspill til planforslag på høring» (følg direktelinken). 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild Kvalheim/sign 
Rådgiver 
74833873 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
N1-VA-03 Raudhåmmårbekken 22.10.2020 
NOTAT - Raudhåmmårbekken 22.10.2020 

 
 
Kopi til: 
Lars Erik Moe     
NYE VEIER AS  Tangen 76 4608 KRISTIANSAND S 
Siv Selberg     
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