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Varsel om oppstart av privat reguleringsplanarbeid for 

Nardovegen 12 og 14 i Trondheim kommune 

 
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) §12-3 og §12-8 meldes det om oppstart for utarbeiding av 

detaljreguleringsplan for et område på Nardo i Trondheim kommune. Planområdet gjelder Nardovegen 

12 og 14 og del av gangvegsystem langs Torbjørn Bratts veg og omfatter eiendommene 68/191, 

68/246 og deler av 68/129 som vist på varslingskartet på s. 2. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for studentboliger med uteareal, ev. tilknyttet serviceformål. 

Tomten er omlag 12 daa stor. Tiltakshaver er Sit Tapir AS. Oppstartsmøte med kommunen ble holdt 

15. august 2019.  

 

Sit Tapir AS er eiere av Nardovegen 12 og 14. Det er i dag noen eksisterende næringsbygg på 

eiendommene som leies ut til variert næringsvirksomhet. Området med gangveg i øst er tatt med for å 

vurdere beste tilknytning fra gangbro over Torbjørn Bratts veg til områder nord for planområdet.  

Området ligger innenfor et område avsatt til industri i kommuneplanen og er regulert til industri i en 

eldre reguleringsplan (1985). I Bygningsrådet den 22. oktober 2019 ble det vedtatt at det kan 

igangsettes omregulering av Nardovegen 12 og 14 til boligformål/studentboliger. I samråd med 

kommunen er det vurdert at tiltaket ikke utløser krav om KU, i samsvar med KU-forskriften og PBL §4, 

men enkelte deltema vil bli utredet. Det er utført geotekniske vurderinger av området som grunnlag til 

reguleringsarbeidet. 

 

Alle relevante dokumenter er tilgjengelig på WSP Norges hjemmeside under Kunngjøringer: 

www.wsp.com/nb-NO/konsernet/norway/kunngjoringer 

 

Merknader og innspill som er relevante til planarbeidet kan sendes til: WSP Norge AS, Granåsveien 

15B, 7069 Trondheim eller på e-post til: oddhild.fausa@wsp.com innen:  

19. desember 2019 

Det vil bli lagt til rette for medvirkning for berørte parter under planprosessen. Alle innkomne 

merknader etter varsling vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Etter at innspill er mottatt og vurdert vil 

planforslag bli utarbeidet, sendt planmyndigheten og lagt ut til offentlig høring. Alle parter som det 

vedkommer vil da få ny mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. 

Informasjon om planarbeidet kan rettes til: Oddhild Fausa, prosjektleder, tlf. 41472841. 
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Side 3 

 

Vedlegg (s 2 og 3): 

- Lokalisering av planområdet 
- Kart m/planavgrensning 

- Ortofoto – dagens situasjon 
- Reguleringsplaner i området 
- Utdrag fra kommuneplanen 

 

 
Lokalisering av planområdet (svart ring) 

 

 
Planavgrensing til varsel om oppstart 

 

Varslingsområde 

Gløshaugen 
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Ortofoto – dagens situasjon m/eiendomsgrenser 

 

 
Reguleringsplaner i området og avmerket lokalisering for planområdet 

 

 
Utdrag fra kommuneplanen 
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