
From:                                 "Barbro Nilssen"
Sent:                                  Fri, 1 Jul 2022 12:53:34 +0200
To:                                      "per.kristian.greve@gmail.com" <per.kristian.greve@gmail.com>
Subject:                             VS: Trafikksikkerhetstiltak i Joplassveien før utbygging av Lysthusflata boligfelt

Det stemmer at rekkefølgekravet fortsatt gjelder, og det blir vilkår om at gang/sykkelveien skal bygges 
før arbeidene på Lysthusflata kan ta til. 
Orkla Mardahl AS har imidlertid fått lov til å etablere riggplassen i forkant. Dette er for å unngå unødig 
transport opp og ned bakkene. 
 
Med hilsen 
 

Barbro Nilssen
Leder – Byggesak / Jurist 
 
Orkland kommune - www.orkland.kommune.no
Telefon: 992 32 525 - Sentralbord: 72 46 73 00
E-post: barbro.nilssen@orkland.kommune.no    
 

E-post til/fra kommunen er offentlig. Bevaringsverdig e-post arkiveres og blir synlig på postlista.

 

Fra: Per Kristian Greve <per.kristian.greve@gmail.com> 
Sendt: onsdag 22. juni 2022 14:59
Til: Ingrid Voll <ingrid.voll@orkland.kommune.no>
Emne: Trafikksikkerhetstiltak i Joplassveien før utbygging av Lysthusflata boligfelt 
 

 
Kjære Ingrid Voll  
 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg 
med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.  
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Denne e-posten har jeg sendt til Grethe Krokstad og Oddbjørn Bang. Etter en kort telefonsamtale ba 
Oddbjørn Bang ta kontakt med deg. Her følger e-posten. 
 
I følge avisa Sør-Trøndelag skal utbygger sette igang arbeidene denne uka. Dette ble bekreftet i samtale 
med Svein Endre Møkkelgård. Han snakket om å "etablere en brakkerigg slik at folkene kunne komme i 
gang". 
Da jeg nevnte hva som er bestemt i rekkefølgebestemmelsene, bekreftet han det at det skulle etableres 
fortau, men .......... 
 
Jeg har forstått det slik at Orklands kommune har bestemt at det ikke skal fravikes 
rekkefølgebestemmelse ved denne utbyggingen. Det skal bygges fortau fra Hovsbakkveien opp 
begynnelsen av Joplassveien til kommuniserende fortau 200 meter lenger opp på flaten inn mot 
Joplassveien boligfelt. Hvordan vil Orkland Kommune  følge opp denne saken? 
 
Vennlig hilsen 
Per Kristian Greve 
90735099 
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