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TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
   
Fylkets husPostboks 2560 
7735 STEINKJER 

 

 
 
Vår saksbehandler 
Ingvill Kanestrøm 

Saksnummer 
PLAN-22/00391 
oppgis ved alle henvendelser 

 
Dato 
01.07.2022 

 
 
Oversendelse akseptskjema arkeologiske undersøkelser, gangveg Blåsmo 
 
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 309 / 2 / 0 / 0  

 

Hjemmelshaver: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 

 
Vi viser til Trøndelag Fylkeskommune sin uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for ny gang- 
og sykkelveg på Blåsmo, datert 9.5.2022, og varsel om arkeologisk registrering, datert 2.5.2022. 
 
Vedlagt ligger utfylt akseptskjema som svar på Fylkeskommunens brev.  
Vi håper Fylkeskommunen har anledning til å få gjennomført registreringene i løpet av høsten, og 
da etter endt innhøsting. Vi mangler signert skjema for samtykke fra to av grunneierne, men 
legger til grunn at dette er på plass til høsten. Ingen av grunneierne har signalisert at de er 
negative til prosjektet. Av hensyn til ferieavvikling sendes akseptskjema inn nå.  
T 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Ingvill Kanestrøm som kan treffes på telefon +47 47 34 
93 70 eller epost ingvill.kanestrom@orkland.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-
22/00391 ved alle henvendelser. 
Saksbehandler har ferie i perioden 4. – 29. juli, ta eventuelt kontakt med sentralbordet på 72 46 73 
00 for å komme i kontakt med avd. plan og byggesak.  
 
Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
 
Ingvill Kanestrøm 
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Ingvill Kanestrøm

Saksnummer
PLAN-22/00391
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Oversendelse akseptskjema arkeologiske undersøkelser, gangveg Blåsmo

Eiendom {gnr/bnr/fnr/snr):
Hjemmelshaver:

309 I 2 / o/ o
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Vi viser t i l Trøndelag Fylkeskommune sin uttalelse t i l varsel om oppstart av planarbeid for ny gang-
og sykkelveg på Blåsmo, datert 9.5.2022, og varsel om arkeologisk registrering, datert 2.5.2022.

Vedlagt ligger utfylt akseptskjema som svar på Fylkeskommunens brev.
Vi håper Fylkeskommunen har anledning t i l å få gjennomført registreringene i løpet av høsten, og
da etter endt innhøsting. Vi mangler signert skjema for samtykke fra to av grunneierne, men
legger t i l grunn at dette er på plass t i l høsten. Ingen av grunneierne har signalisert at de er
negative t i l prosjektet. Av hensyn t i l ferieavvikling sendes akseptskjema inn nå.

Henvendelser kan gjøres t i l saksbehandler Ingvill Kanestrøm som kan treffes på telefon +47 47 34
93 70 eller epost ingvill.kanestrom@orkland.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-
22/00391 ved alle henvendelser.
Saksbehandler har ferie i perioden 4 . - 29. juli, ta eventuelt kontakt med sentralbordet på 72 46 73
00 for å komme i kontakt med avd. plan og byggesak.
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ORKLAND KOMMUNE
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