Høringsuttalelse - Planforslag for havneområde og industri på Grønøra Vest
I forbindelse med høring av planprogrammet, kom vi med innspill om at området i og rundt
idrettsanlegget vårt ble regulert gjennom denne planprosessen. Grunnen til dette var at området i
dag er regulert gjennom flere ulike reguleringsplaner som ikke henger sammen. Blant annet
overlapper reguleringsplan Endring av reguleringsplan for Småøran D12A planen Småøran/Råbygda
D12, slik at det i dag ikke er regulert en helhetlig adkomstvei til idrettsanlegget. I tillegg er det i plan
D12 regulert inn en gang- og sykkelvei som ikke er spesielt hensiktsmessig lenger etter at
reguleringsplanen D12A ble utbygd.
I forbindelse med utbygging av ny kunstgressbane fikk vi opprustet traktorveien som ligger langs
sørsiden av idrettsanlegget og elva. Her er det også satt opp veisperre slik at denne fremstår som
gang- og sykkelvei i dag. Slik veien er opprustet samsvarer den ikke med forslaget til reguleringsplan
for Havneområde og industri på Grønøra Vest.
Vi er positive til at det etableres en ny gang- og sykkel forbindelse til Orkanger med bru over
Skjenaldelva. Dette vil gjøre idrettsanlegget vår mer tilgjengelig mot Orkanger og gjøre det betydelig
enklere for myke trafikanter. En ny gang- og sykkelforbindelse her vil derimot generere betydelig
mer ferdsel gjennom idrettsanlegget vårt. Vi mener derfor at det også må reguleres inn fornuftige
gangforbindelser gjennom vårt anlegg(se for øvrig vedlagte kart med inntegnede snarveier som
benyttes i dag).
Med utgangspunkt i overnevnte ber vi om at planforslaget endres slik at en får en mer helhetlig
plan som ivaretar adkomst for bil og myke trafikanter.
Vi har også noen kommentarer til den helhetlige miljøplanen som er vedlagt høringen.
I rapporten under kapittel 4.3 punkt 2. står det at dagen badeplass ved Råbygdfjæra bør flyttes. Et av
forslagene til ny lokalisering er ved Rovsfjæra. Det står også beskrevet at badeplassen ikke er mye
brukt. Når det gjelder sistnevnte så er vi ikke helt enige i vurderingen. Badeplassen blir etter vårt syn
mye brukt. Ikke bare til bading med også til annen lek, spesielt av barna i bygda. Som badeplass er
den nok ikke veldig godt egnet grunne mangel på vanngjennomstrømming. Grunnen til at den
allikevel er mye brukt, spesielt barna, er dens nærhet til tettstedet. Flytting av denne badeplassen til
Rovsfjære synes vi ikke er et godt forslag, da dette medfører at barna må gå et stykke langs Fylkesvei
710 for å komme dit. FV710 er etter hvert blitt en vei med mye trafikk og trafikksikkerheten for myke
trafikanter er svært dårlig i det aktuelle området. Vi vil også nevne at Råbygdfjæra har størst verdi
som rasteområde for fugle (vår og høst) og at badeplassen blir brukt i begrenset omfang på denne
tiden av året.
Vi mener at det er et bedre forslag å flytte badeplassen nærmere idrettsanlegget og utforme denne
på en måte som skjermer den bedre mot fuglelivet i Råbygdfjæra. For å sikre gjennomstrømming av
vann kan det enkelt legges et rør fra Skjennaldelva med utløp i badedammen. Det skal også nevnes at
vi selv har skjermet idrettsanlegget vårt mot Råbygdfjæra ved å anlegge en større jordvoll. Selv om vi

ikke er enige i at badeplassen bør flyttes til Rovsfjæra, er vi helt enige i at en trygg vei fra
boligområdene Råbygda/Nordgjerdsvegen til Rovsfjæra bør vurderes.
Vi håper at forslaget til reguleringsplan endres i hh.t. våre innspill. Vi bidrar gjerne med vår kunnskap
og vil være tilgjengelige med konstruktive innspill i den videre planprosessen.
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