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Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag Fylkeskommune
Statens Vegvesen Region Midt
Norges Vassdrags-og Energidirektorat
Bane Nord
Røros kommune
Berørte grunneiere etter varslingsliste fraMelhuskommune

Os i Østerdalen 12.11.2019

VARSEL OM PLANOPPSTART

I medhold av plan-og bygningslovens §§12-1 og 8 varsles det herved om at det er igangsatt
regulerinsarbeid i Ler sentrum

Planens navn : Gråbakken Hageby

Plan-id(ny) : 2019007

Planform : Detaljregulering

Tiltakshaver : LØWI Eiendom AS

Berørte eiendommer : GID 136/1, 135/60, 137/5 og 136/2

Planlegger : Norconsult avd. Os

Oppstartsmøte : Oppstartsmøte med Melhuskommune ble avholdt den 23.08.2019

Bakgrunn.

LØWI Eiendom AS ønsker å bygge ut et område
iLer sentrum til et attraktivt bolig-og
næringsområde. Det planlegges ca 140
leiligheter på området med mulighet for
næringsareal i 1. etasje.
Det vil bli oppført boligblokker med inntil 4
etasjer

Beliggenhet.
Planområdet ligger mellom E6 i Ler sentrum og
jernbanen.
Området som skal utbygges til boligformål
ligger på dagens putballpark.
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Planstatus og planavgrensning

Planen fremmes i tråd med gjeldende
Områdeplan for Ler sentrum. Et planforslag vil
derfor ikke utløse behov for planprogram og
konsekvensutredning.
Ny bebyggelse vil bli oppført på områdene S1
og S4 i områdeplanen.
På oppstartsmøte ble det avklar at BFK2 skal tas
med i detaljreguleringsforslaget.
Det samme gjelder kjøreveg o_KV3 og o_GS1.
Dette for å kunne vurdere adkomst til S1
(COOP-butikken) og til jernbanestasjonen.

På LNF-området på eiendommen GID 136/1
som i dag nyttes til putballparkønsker en å
etablere en parsellhage tilgjengelig for beboere
på Gråbakken Hageby, men også for
lokalbefolkning og for nærområdet. Det vil på
området ikke bli etablert faste eller permanente
bygninger ellerinstallasjoner.

Foreslått planområde utgjør 50,1 daa

Merknader.

Merknader eller innspill til igangsatt planarbeid rettes innen 25.10.2019til:

Norconsult Os, v/ Per Simensen
Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen
Telefon. 95157035
E-post: per.simensen@norconsult.com

Med vennlig hilsen

Per Simensen

(sign)

Utsnitt av områdeplanfor Ler sentrum
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