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TILGJENGELIGHET: Åpen 

PLANOVERGANGSTILTAK NUSTAD, MERÅKER KOMMUNE  
Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til 
informasjonsmøte 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av 
eiendommene 22/4, 22/5, 22/48, 22/93, 23/1, 23/8, 23/19, 23/22, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36 og 
4120/404. Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen i Pyntvegen 
stenges og det reguleres ny atkomstveg fra Brennbakkan. 

Bane NOR er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent. 

 
Kartutsnittet over viser foreløpig avgrensning av planområdet med svart, stiplet linje. 

  

Iht. adresseliste 



Planovergangstiltak Nustad  multiconsult.no 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

 

415952-55-PLAN-PBL-001_rev00 27.02.17 Side 2 av 2 

 

Informasjonsmøte den 16. mars 17 kl. 17.00 
Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Meråker Rådhus torsdag den 16. mars 2017 kl. 17.00-
18.30. 

Videre planprosess:  

Dette brevet sendes til eiendommer som grenser til planområdene og berørte myndigheter. De som ønsker 
kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag 
til reguleringsplan på vegne av Bane NOR. Forslagsstillers planforslag sendes deretter til Meråker kommune 
for saksbehandling. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte varsel om dette og kan 
komme med merknader innen en frist på minimum 6 uker. Offentlig ettersyn blir også kunngjort i en avis og 
på kommunens nettsider. 

Innspill til planarbeidet sendes innen 30.03.17 til:  

sissel.enodd@multiconsult.no eller  

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim 

Spørsmål kan rettes til: 

Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, sissel.enodd@multiconsult.no 

Flere opplysninger om planarbeidet kan også finnes på nett:  

www.multiconsult.no/aktuelt og www.meraker.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 

 
SISSEL ENODD 
Landskapsarkitekt/Arealplanlegger 
 

(+47) 73 10 32 63 / 45 26 95 62 | sissel.enodd@multiconsult.no 
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