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Merknader til høring  - forslag til reguleringsplan for Fv 24 – Bruvoll - Sør- 
Odal grense i Nord-Odal kommune 
 
Vi viser til oversendelse av forslag til reguleringsplan for ca. 18km av fylkesveg 24, på 
strekningen fra grensa til Sør-Odal opp til Bruvoll datert 26.04.2018. Formålet med 
planen er å legge til rette for trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveg på en 
delstrekning, samt fremtidige drifts- og vedlikeholdsbehov på eksisterende veg.   
 
Dette innebærer minnelig grunnerverv (stripeerverv) inntil 7 meter fra dagens vegkant 
eller 1 meter fra topp skjæring/bunn fylling. Ved bekker og stikkrenner kan det være 
nødvendig å erverve mer grunn. Ved konflikt med bebyggelse, private hager og dyrka 
mark er det aktuelt å erverve mindre areal/forholde oss til eksisterende 
eiendomsgrenser. 
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale interesser og føringer er ivaretatt 
i planen og vi kommenterer planforslaget ut fra dette: 
 
Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. I henhold til denne er 
det risiko for trafikkuhell blant annet for gående og syklende. Denne risikoen forventes å bli 
betydelig redusert ved gjennomføring av planen. Det har også vært kontakt med en større 
industribedrift i området når det gjelder risiko knyttet til transporter til og fra bedriften.  
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt i planen. 
 
Forurenset grunn 
I følge planbeskrivelsen ser det ut til at tiltaket ikke berører Bruvoll fyllplass, dersom det 
likevel gjør det, forutsetter vi at forurensningsforskriften kapittel 2 om graving i forurenset 
grunn følges slik at tiltaket ikke medfører spredning av forurensing. 
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Landbruk  
Vegen går gjennom jordbruksområder med svært god jordkvalitet og planforslaget 
medfører omdisponering av rundt 153 dekar dyrka mark. Dette er betydelig sett i forhold til 
et jordvernmål for hele Hedmark på omdisponering av under 200 dekar per år.  
Omdisponeringa må begrenses, og i planbeskrivelsen foreslås det at det søkes om etablering 
av brattere fyllinger (1:2) og oppsetting av rekkverk og ivaretaking av matjordlaget.  Dette 
forutsetter tillatelse etter fravikssøknad fra Vegdirektoratet.  Fylkesmannen forutsetter at 
det tas inn en egen bestemmelse om dyrka mark slik:  For å redusere omdisponeringa av svært 
god dyrka mark, så legges det  opp til etablering av brattere fylling på 1:2  meter.  Sjekkes med Gunhild 
og Haavard 
 
Naturmangfold  
En rekke områder med registrerte naturmangfoldverdier blir berørt. Blant annet vil omkring 
halvparten av en registrert nøkkelbiotop i skog (MIS- registrering) av eldre lauvskog langs 
Songnessjøen gå tapt, det blir også inngrep i naturbeitemark og kantsoner til vassdrag.  
Fylkesmannen forventer da at det tas grep for å redusere inngrep mest mulig og at avbøtende 
tiltak konkretiseres og innarbeides i planforslaget, jf. merknader under. Vi viser i denne 
sammenheng til nasjonale mål for bevaring av biologisk mangfold og nml §§ 4 og 5.  
 
Kryssing av elver og bekker 
Fv. 24 krysser følgende elver og bekker: Størja, Songa, Hanorbekken, Grøna, elva mellom Råsen 
og Sandsjøen, Ekerbekken og Haugsåa.  
 
Størja med kantsone har store verdier knyttet til biologisk mangfold. Etter det vi kan se av 
lokalitetsbeskrivelsen i Naturbase er myrstjerneblom ikke registrert ved brua i rv.24, men ved 
brua i en lokalveg over elva lenger nord. Det er derfor ikke nødvendig å ta spesielle hensyn til 
denne rødlista, sårbare arten i dette tilfellet. 
 
Generelt forutsetter vi at krysningene etableres uten vandringshinder for fisk, og at 
anleggsarbeid i gyteperioden unngås. Fylkesmannen legger også til grunn at det blir lagt inn 
hensynssone ved elvene med tilhørende bestemmelse om ivaretaking av naturmiljø, slik vi har 
fått opplysninger om i epost datert 02.05.18.  
 
Vi minner ellers om at det ifølge vannressursloven §11 skal opprettholdes et naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden 
av alle vassdrag med årssikker vannføring.  
 
Hanorbekken og deltaområdet ved Grøna 
Vi merker oss det foreslå at inngrep i bekkedraget og MIS-registreringen kan begrenses en god 
del ved tilpassing av anleggsbeltet på stedet. Fylkesmannen støtter at anleggsbeltet 
tilpasses/begrenses og ber om at det gjøres på plankartet før planen vedtas. 
 
Grøna og Illgo 
Omlag 17 daa av området med registrerte viktige naturverdier er innenfor reguleringsplan-
grensa.  Vi merker oss at det foreslås å begrense inngrepet ved tilpassing av anleggsbeltet på 
stedet og tidspunkt for vegarbeidet (til perioden mellom 1. sept. og 1. mars). Fylkesmannen 
støtter at anleggsbeltet og anleggsperiode tilpasses/begrenses siden det her er snakk om totalt 
sett større naturinngrep. Vi ber om at hensyn til naturverdiene innarbeides på plankartet og i 
bestemmelser før planen vedtas. 
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Songnessjøen, Sandsjøen og Råsen – og tiltak mot spredning av krepsepest 
Planforslaget medfører ca. 1,7 daa permanent arealbeslag i vann.  I følge planbeskrivelsen skal 
metode for utfyllinger i innsjøene beskrives i detalj i byggeplan og ytre miljøplan, og 
sikringstiltak må tilpasses potensielt viktige vannmiljø, blant annet med tanke på fortrenging av 
mudder- og siltmasser og tidspunkt på året arbeidet legges til. Fylkesmannen støtter dette og 
foreslår at det sees på muligheten til å bruke siltgardin for å begrense partikkelspredning fra 
anlegget ut i sjøene.  
 
Vi minner om at i saker der kommunen er myndighet må den vurdere om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst fører til at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes, og 
eventuelt om vilkårene etter vannforskriften § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep, er oppfylt. 
 
Vi understreker videre at det må stilles krav til desinfeksjon av alt utstyr som har vært i vannet 
for å hindre spredning av krepsepest. 
 
Fremmede arter 
Det er registrert fremmede arter flere steder på strekningen. Både hagelupin, kjempespringfrø 
og parkslirekne har svært høy risiko for negativ økologisk effekt og er blant de 10 artene som er 
prioritert for bekjemping i Hedmark. Vi merker oss at det i bestemmelse 2.2 er slått fast at det 
ikke skal innføres eller spres fremmede arter ved anlegget. Vi minner om at dette også gjelder 
mellom ulike deler innenfor anlegget/planområdet. Vi forutsetter at føringer for anleggsarbeid i 
områder mer de aktuelle artene konkretiseres i ytre miljøplan.  
 
Støy 
Fylkesmannen legger til grunn at reguleringsplanen legger til rette for ulike vedlikeholds- 
og/eller trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende riksveg 24. Vi minner om at for eksisterende 
bygg langs eksisterende veger gjelder forurensingsloven kapittel 5 om støy.  
 
Det opplyses at det er 6 bolighus i rød støysone langs den strekningen det planlegges bygget 
gang og sykkelveg (Strand- Dagfinnrud).  I tillegg er det 35 boliger i rød støysone for resten av 
strekningen, samt en lang rekke i gul støysone.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres støyskjermingstiltak slik at støygrensene i tabell 
3 i T-1442/2016 overholdes. Det betyr at det må gjennomføres støytiltak for bygg med 
støyfølsomme bruksformål som har en eller flere fasader i rød støysone i de tilfellende det 
gjennomføres endringer/opprustninger på vegen (som går ut over vedlikehold av eksisterende 
veg) og der det bygges gang – og sykkelveg.  I planbeskrivelsen punkt 5.13 er eksempler på 
vedlikeholdstiltak listet opp – grøfterensk, utskifting av stikkrenner, rekkverk, asfaltering, 
avskoging.  
 
Bestemmelse 2.7 sier det skal gjøres nærmere støyvurderinger dersom det blir gjennomført 
vegtiltak.  Fylkesmannen anmoder om at betydningen av bestemmelse 2.7 klargjøres ved at 
følgende tas inn et tillegg - som for eksempel- ; 
Rød støysone legges til grunn for støyskjerming ved trafikksikkerhetstiltak. For øvrige vegtiltak 
(utover vedlikehold) legges også gul støysone til grunn jf. planbeskrivelsen punkt 5.13. 
 
Videre anmoder vi om at det i planbeskrivelsen punkt 5.13 klargjøres med eksempler hva som er 
henholdsvis vedlikeholdstiltak, trafikksikkerhetstiltak og vegtiltak og at planforslaget i 
utgangspunktet legger opp til vedlikeholdstiltak og bygging av gang- og sykkelveg på en 
delstrekning.   
 
Andre forhold  
Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og -kart 
(utover det som fremgår ovenfor). Vi forutsetter at plankart utformes i samsvar med kart- og 
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planforskriften § 9 og at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll av planen blir 
innarbeidet. 
 
Fylkesmannen har utover det ovenstående ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
 
 
 
Saksbehandlere:  Marit Gilleberg, landbruksavdelingen, tlf. 62 55 10 44 

Kjell Erik Kristiansen, beredskapsavdelingen, tlf. 62 55 11 07  
   Inger Nes, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 84 
    
 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nord-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 Skarnes 
Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 

 

Marit Gilleberg e.f.                               Inger Nes 
Plankoordinator                              seniorrådgiver 

    
    



Fra: Gilleberg, Marit
Til: Lundby Jon Rabben
Emne: FV 24 Borgen -Nord-Odal grense og Sør-Odal grense -
Dato: 20. juni 2018 23:30:09

Hei.

Viser til hyggelig samtale i dag.

Fylkesmannen ønsker møte med SVV etter sommerferien og der vi får gjennomgang av
veinormer og hva som leges til grunn for den tekniske veiplanleggingen; og så kan jo vi fortelle
hva vi skal vektlegge i høringsuttalelser med utgangspunkt i virksomhetsstyringen fra ulike
departementer.

Sender deg det vi har skrevet om landbruk. Resten av brevet kommer i morgen .
Landbruksdirektør har vært opptatt med ulv i Nord-Østerdalen i hele dag og har ikke fått signert.

Landbruk
Fylkesvegen gjennom Nord-Odal går igjennom et jordbruksområde med et betydelig areal med
fulldyrket mark av svært god jordkvalitet. Vi minner om den nasjonale målsettingen om å
redusere omdisponeringen av dyrket og dyrkbar mark. Det forutsettes at jordvernet har blitt
tillagt stor vekt i arbeidet med reguleringsplanen og vi forventer valg av løsninger som medfører
minst mulig beslag på jordbruksareal. Planforslaget medfører permanent omdisponering av ca
155 daa dyrka mark. Dette er et betydelig tall sett i forhold til et jordvernmål for hele Hedmark
på omdisponering av dyrka mark under 200 daa per år.

Fylkesmannen kan ikke se at behovet for såpass stor omdisponering på denne strekningen er
tilstede. I følge planbeskrivelsen står det at  målsetningen om tungt vedlikehold innebærer å få
gjennomført minnelig grunnerverv (stripeerverv) inntil 7 meter fra dagens vegkant…. I
høringsbrevet står følgende: I profilet vi har lagt til grunn for reguleringsplanen er 7,5 meter i
total vegbredde, i tillegg til dette er det ønskelig å slake ut sideterrenget med helningen 1:4 for å
øke trafikksikkerheten ved framtidige utforkjøringer innenfor planområdet .

I vår gjennomgang av plandokumentene så kan vi ikke se at «inntil 7 meter» er i
overenstemmelse med plankartet og planprofiler som legger opp til erverv av 10 meter fra
vegkant eller mer. Vi stiller derfor spørsmål om hva som må til av erverv for å sikre nødvendig
vedlikehold og for å ivareta trafikksikkerheten på strekningen. Dersom formålet med
reguleringen kun er å legge til rette for at grøfter gjenopprettes, samt hogst og andre enkle tiltak
utføres, er det vanskelig å forstå at det skal erverves 10 meter eller mer ut fra vegkant.
Fylkesmannen forutsetter at det gjøres nye og grundigere vurderinger som krever mindre beslag
av dyrka mark. Enten gjennom direkte reduksjon av dyrka mark eller gjennom ulike avbøtende
tiltak.

Fylkesmannen fremmer innsigelse på bakgrunn av at omdisponering av ca 155 daa dyrka
mark er i strid med nasjonalt jordvernmål.

Bestemmelser til dyrka mark
I planbeskrivelsen foreslås det at det søkes om etablering av brattere fyllinger (1:2). Dette
forutsetter tillatelse etter fravikssøknad fra Vegdirektoratet. Fylkesmannen støtter dette tiltaket



da dette vil medføre mindre beslag av dyrka marka. Vi forutsetter at det tas inn en egen
bestemmelse i tilknytning til dette. Vi forutsetter videre at det tas inn bestemmelse som sikrer at
matjordlaget tas vare på og tilbakeføres til den eiendommen den tas fra, så langt det er mulig, og
at dette konkretiseres i ytre miljøplan.
 
Floghavre og skadegjørere
Det har ikke blitt påvist kjente skadegjører som gul eller hvit potetcystenematode i Nord-Odal.
Floghavre er kjent i kommunen. Det foreligger ingen krav tiltak mot floghavre og skadegjørere i
planbestemmelsene, og det forutsettes at krav innarbeides som bestemmelser til plan slik at de
blir juridisk bindende, samt at dette konkretiseres i ytre miljøplan
 
Fylkesmannen imøteser dialog for å finne en god løsning på denne veistrekningen; en løsning  
som både sikrer framtidig vedlikehold, som ivaretar trafikksikkerheten og som beslaglegger
mindre antall daa dyrkamark.
 
 
Marit Gilleberg
 
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Hedmark
 
Tlf 62 55 10 44/95 16 29 46 
 



Fra: Roar Jonsrud <Roar.Jonsrud@nord-odal.kommune.no> 

Sendt: 11. juni 2018 09:59 

Til: Firmapost-øst 

Emne: 17/3248-9 Reguleringsplan for  FV 24 Borgen Bruvoll 17/224707l. 

Høringsuttalelse 

Vedlegg: Reguleringsplan for  FV 24 Borgen Bruvoll 17224707l. 

Høringsuttalelse.pdf; Vedlegg 1 Kryss Bruvoll.pdf; Vedlegg 2 Syverstuen 

boligfelt.pdf; Vedlegg 3 Sandskrysset Kiwi.pdf; Vedlegg 4 
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Vedlagt følger brev fra Nord-Odal kommune. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal 
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Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Nord-Odal kommune gjøres til postmottak@nord-

odal.kommune.no . Dokumenter med personsensitiv innhold skal ikke sendes per e-post og sendes 

Nord-Odal kommune, postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. 

 

 

 

ArkivReferanse:#513e6d2ebf9f42578e2c8e6c80defae62017003248#ACOS.WEBSAK#  



%?
NORD-ODAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR

Fv. 24 Bruvoll  —  Stange grense

PLAN-ID: 20150001
Dato: 31.05.2016 Revidert: 12.09.2016
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2.1.2

AREALFORMÅL (Plan- og bygningsloven § 12-5)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)
Kjøreveg
Kjøreveg merket o_V er  offentlig.

f_V er  felles  avkjørsel for gnr/bnr: 27/2, 27/43 og 27/131. Når ny avkjørsel er

opparbeidet fram til 27/43 skal eksisterende avkjørsel fra fv. 24 stenges.

Annen veggrunn  —  grøntareal
Annen veggrunn er offentlig.
Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer

og fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og lignende, som ikke er til

hinder for områdets bruk som del av trafikkområdet.
For private/felles avkjørsler, vist med avkjørselspii, gjelder regler fastsatt av

Vegdirektoratet.

HENSYNSSONER (Plan- og bygningsloven § 12-6, jf. § 11-8)

Faresoner (§11-8, bokstav a)
Ras- og skredfare (H310)
Før tiltak gjennomføres i faresone for mulig snøskred skal det gjøres en

risikovurdering som fastsetter risikoakseptnivå for skredhendelser på strekningen.

Brann- og eksplosjonsfare (H350)
Tiltak i faresone for eksplosjonsfare skal gjennomføres i samråd med eier av

sprengstofflager/—fabrikk.

Høyspenningsanlegg (H370)
Tiltak i faresone for høyspentledninger skal godkjennes av ledningseier.

Båndleggingssoner (§11-8, bokstav d)
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
Tiltaki båndleggingssone etter lov om kulturminner skal gjennomføres uten nye

inngrep i kulturminnene og deres sikringssone på 5  m  fra synlig ytterkant.

BESTEMMELSESOMRÅDER (Plan- og bygningsloven § 12-7)

Midlertidig anleggs- og riggområde (nr. 1)
Områdene kan benyttes til anleggsvirksomhet.

Etter avsluttet anleggsperiode og senest våren etter ferdigstillelse skal alle arealer

for anlegg og rigg tilbakeføres til tilsvarende stand som områdene hadde før

anleggsstart.

Detaijreguiering for fv '24 Bruvoll  — Stange grense



Formålet midlertidig anleggsområde opphører og skravuren fjernes fra

planregisteret når veganlegget er overtatt til planlagt bruk.

Områdene skal etter dette nyttes til opprinnelige formål.

4 GENERELLE BESTEMMELSER (Plan- og bygningsloven  §  12-7)

4.1  Terrengbehandling (nr.  1)

Hensynet til landskapet skal sikres gjennom videre arbeid i anleggsfasen.
Terrengbehandling skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget.

4.2 Byggegrenser (nr. 2)

Der ikke annet er vist i gjeldende reguleringsplaner, er byggegrense som fastsatt i
den til en hver tid gjeldende «Vegnettsplan» for Hedmark.

4.3 Forurensning (nr. 3)

Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres i en

ytre miljø plan, utarbeidet sammen med detaljert byggeplan, og med oppfølging i

anleggs— og driftsfasen.

4.4 Jordressurser (nr. 9)

Spesielle hensyn i forhold til jordressurser skal konkretiseres i en ytre miljøplan, og

med oppfølging i anleggsfasen.

Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og tilbakeføres til areal med
jordbruksformål før anlegget avsluttes.

4.5 Naturmiljø og biologisk mangfold (nr. 12)

Spesielle hensyn i forhold til svartelistearter, naturtyper eller artsobservasjoner

skal konkretiseres i en ytre miljø plan, utarbeidet sammen med detaljert

byggeplan, og med oppfølging i anleggs- og driftsfasen.

Anleggsarbeid i eller nær vassdrag skal utføres i perioder med lav vannstand.

4.6 Støy (nr. 12)

For eiendommer med boligfasader i rød støysone skal mulige tiltak for å oppnå

tilfredsstillende støyforhold inne og på uteoppholdsplass, jf. grenseverdier i T-

1442/2012, tabell 3, vurderes i samråd med grunneiere.

Alle eventuelle støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med resten av

anlegget.

4.7 Vassdrag og flom (nr. 12 og 4)

Ielver og bekkeløp skal bruer og bekkegjennomføringer, herunder stikkrenner

dimensjoneres for å kunne ta unna ZOO-års flom  +  sikkerhetsmargin.
Alle tiltak skal gis en vassdragsteknisk utforming som sikrer at man unngår erosjon

og masselagring.

4.8 Krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av enkelttiltak (nr. 12)

Før rivning av bygning på gnr. 28 bnr. 14 kan gjennomføres, skal Nord-Odal
kommune, gjennom kommunens kulturminneplan, avklare bygningens framtidige

plassering og bruk.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre 03.11.2016, sak nr. 084/16
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Reguleringsplan for  FV 24 Borgen Bruvoll 17/224707l. Høringsuttalelse 
 
Viser til forslag til reguleringsplan for fv 24 Borgen-Bruvoll, oversendt i brev 30.04.2018. Nord-Odal 
kommune har følgende merknader til forslaget: 
 
Planen er etter kommunens skjønn lite detaljert med hensyn på avslutning mot bebygde 
eiendommer. Dersom fremtidig eiendomsgrense skal følge planavgrensningen, vil flere 
boligeiendommer få vegarealer og fremtidig eiendomsgrense helt inntil veggen uten at det virker til 
å være vurdert følgene for de aktuelle boligeiendommene. Dette må detaljeres ytterligere, og 
konsekvensene må synliggjøres. Med så store inngrep som planen synes å åpne for, må det foretas 
en vurdering av om noen av eiendommene må erverves i sin helhet. I motsatt fall må det legges til 
rette for at disse eiendommene beholder en hensiktsmessig tomt og at tomtearealet avsluttes mot 
vegareal på en formålstjenlig måte. Kommunens stiller spørsmål ved at planen viser et behov for 
areal på begge sider av bygningen, men ikke der bygningen står.   
 
Kommunen stiller generelt spørsmål ved at det tas så store arealer, både boligarealer og 
jordbruksarealer. Dette bør vurderes nærmere med sikte på å dekke behovet innenfor et mindre 
areal. Av planbeskrivelsen fremgår at eiendomsgrensen fortrinnsvis skal settes 2 meter utenfor 
fyllingsfot. Etter kommunens skjønn bør den dyrkede marka kunne benyttes inn til fyllingsfoten, så 
langt det er forsvarlig med hensyn til vegen. Dette vil redusere bortfallet av dyrket mark betydelig. 
Det fremgår videre av bestemmelsene at areal som ikke benyttes til vegformål, forutsettes benyttet 
til tilstøtende formål. Dette vil for eksempel gjelde boligformål. Vedtatt plan vil imidlertid gi grunnlag 
for at alt som er regulert til vegformål kan erverves til vegformål. Det må derfor gjøres en mer 
detaljert regulering for å avklare tomtearrondering og boligeiendommenes egnethet til boligformål 
etter en utbygging, slik at berørte gis mulighet til å ta stilling til konsekvensene av reguleringsplanen.  
Kommunen ønsker som følge av dette at fremtidig eiendomsgrense tas inn i planen.  
 
I planen er det vist avkjøringspiler til både boligavkjørsler og driftsavkjørsler. Dette skaper en 
usikkerhet omkring avkjørselssaker. Kommunen mener at driftsavkjørsler ikke bør merkes med 
avkjøringspil, da dette vil innebære at det åpnes for avkjøring til bolig/annet uten at egnethet er 
vurdert. FV 24 har en streng holdning til avkjørsler, og kommunen tror ikke vegvesenet har ment at 
så mange avkjørsler kan benyttes til andre formål enn de har i dag.  
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Kommunen mener videre det beklagelig at det i planen ikke er sett på muligheten for sanering av 
avkjørsler, spesielt i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg fra Sand til Dagfinrund. Det bes 
om at det foretas en vurdering og avklaring av dette før planen sendes til sluttbehandling.  Det er 
videre beklagelig at det i denne reguleringsplanen ikke er regulert for gang- og sykkelveg helt til 
Bruvoll. Med så store arealer som det legges opp til å ta på siden av vegen, vil det ha vært riktig å få 
innpasset gang- og sykkelvegen, slik at den kunne bygges når midlene blir bevilget i 
handlingsprogram for fylkesveger. Vi får nå en situasjon der det vil være usikkerhet knyttet til om 
det vil kreves enda større arealavståelser og om det eventuelt vil medføre at boliger må fjernes. 
Dette gir ikke forutsigbarhet for de som har sine eiendommer langs vegen. Det bes derfor om at 
dette vurderes i planarbeidet.  
 
De fleste av eiendommene som ligger langs fylkesveg 24 har ikke sikre eiendomsgrenser. Dette 
innebærer at det er stor usikkerhet knyttet til riktigheten av de grensene som ligger i kartet. Det bør 
derfor foretas klarlegging av usikre grenser før oppstart av grunnerverv. Kommunen har erfart fra 
tidligere prosjekter at avviket mellom kontrakter og det arealet som skal matrikuleres kan være 
stort. Dette innebærer i første omgang lite forutsigbarhet for grunneier, men også mye etterarbeid 
for kommunen. 
 
Reguleringsbestemmelsene for planer som nå erstattes må gjennomgås for å se om det er 
bestemmelser som må implementeres i ny regulering.  
 
Vedlegg 1 Kryss Bruvoll: 
Avgrensningen av reguleringsplanen er ikke tilpasset gjeldende regulering i krysset. Rester av 
gammel kjøreveg blir liggende igjen. Må justeres.  
 
Vedlegg 2 Syverstuen boligfelt: 
Gang- og sykkelveg fra Syverstuen boligfelt må kobles sammen med gang- og sykkelveg langs fv 24 
og Lundvegen må kobles til gang- og sykkelveg langs fv 24 (Med bom). Det er regulert et stort areal 
til vegformål. Noe av dette burde vurderes lagt til boligformål.  
 
Vedlegg 3 Sandskrysset Kiwi 
Vurdere på nytt om  linjeføringen på gang- og sykkelveg langs Kiwibygget-parkering og overgangen 
over fv 209 er den mest formålstjenlige.  
 
Vedlegg 4 Framnessvingen 
Regulert avkjørsel og gangveg kobles til fv 24 i plankartet. Det ligger igjen en stripe med vegformål 
mot vest som må reguleres til boligformål (justering mellom gammel og ny plan). 
 
Vedlegg 5 Vik: 
Gang- og sykkelveg langs fv 24 fra Vik til Nesset ble bygd for noen år siden, og denne 
reguleringsplanen skal overlappes i sin helhet. Av forslag til regulering kan det imidlertid se ut som 
midlertidig anleggsbeltet i gjeldende plan er tatt inn som vegformål i ny plan. Her skulle antagelig alt 
utenfor eiendomsgrensen mot veg være regulert til landbruk. Det er også på motsatt side satt av 
uforholdsmessige store arealer til vegformål. Dette må justeres.  
 
Det er uhensiktsmessige overganger mellom arealbruk i gjeldende og ny regulering. På østsiden av fv 
24 ligger det igjen rester av parkering og adkomst til friområde. Kommunen foreslår at 
reguleringsplanen utvides til å omfatte friområdet, parkering og adkomst og at alt dette reguleres til 
landbruksformål. Vegformålet må også innskrenkes slik vi ser det.  
 
På motsatt side er det også et friområde og diverse gangarealer. Foreslår her også at planen utvides 
til Sigurd Hoelsveg og at arealene i mellom reguleres til landbruk.  
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Reguleringsbestemmelser 
 
- §§ 2.4 og 2.6 er til informasjon og kan etter kommunens skjønn tas ut av bestemmelsene. 
Eventuelt at det kommer som innledende tekst før bestemmelsene.  
 
- §§ 2.7 og 3.1 er etter kommunens skjønn uklare og det bes om at bestemmelsene omformuleres og 
tydeliggjøres.  
 
- § 4.2 er etter kommunens skjønn overflødig.  
 
- Kommunen ber vegvesenet videre vurdere om bestemmelse § 4.3 er tilstrekkelig konkret, jf. 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven.  
 
- § 4.4 er oveflødig. Fremkommer av plankartet.  
 
- Siste ledd i § 4.6 vedrører prosessregler som fremgår av plan- og bygningsloven. Etter kommunens 
skjønn, så skal ikke dette være med i reguleringsbestemmelsene.  
 
-  § 5 er uklar og det bes om at bestemmelsen omformuleres og innholdet tydeliggjøres.  
 
- § 7.1 skal tas ut. Kommunen kan ikke se at det er avsatt frisiktsoner i plankartet. 
 
Viser for øvrig til bestemmelsene for reguleringsplan FV 24 Bruvoll-Stange vedtatt 03.11.2016. Der 
er det momenter og formuleringer som også kan være aktuelle i forslag til reguleringen av parsellen 
av FV24 i Nord-Odal. Se blant annet bestemmelsene om jordressurser, midlertidig anleggsområde og 
felles kjøreveg. Bestemmelsene følger vedlagt.   
 
Konklusjon 
Det kan ikke forutsettes at Nord-Odal kommune vedtar planforslaget slik det nå foreligger. Det bes 
om at våre innspill vurderes og at vi blir tatt med på råd i det videre planarbeidet. Administrasjonen i 
Nord-Odal kommune vil få bemerke at vi ikke har hatt planen til gjennomsyn før høring. Dette finner 
vi beklagelig.  
 
Kommunen ønsker å være god og aktiv samarbeidspartner i det videre arbeidet. Ta kontakt for 
utfyllende svar på våre innspill og øvrige spørsmål som måte dukke opp.  
 
  
  
 
 
Med hilsen 
 
Ellisiv Hovig 
etatsleder eiendom og samfunn 
       Roar Jonsrud 
       saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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1 

NVEs generelle uttalelse ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Fv 

24 Borgen - Nord Odal grense - Sør-Odal kommune, Hedmark 

Vi viser til oversendelse datert 26.04.2018.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

 

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 

arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 

ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.  

NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 2/2017 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig 

veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan. 

 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og 

skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. 

Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

 

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en 

konkret forespørsel. 
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Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

Regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

Kopi til: 

Sør-Odal kommune 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Statens vegvesen 
Postboks 303 
2303 HAMAR 

 
 

Hamar, 01.06.2018 
 

 
Deres ref:   
Vår ref: Sak. nr. 18/5185 - 3   
  Saksbeh. Hanne Thingstadberget Tlf. 62 54 44 60 /Øystein Lia /Magne Kvam 

 
 

Svar - Høring av reguleringsplan FV 24 Sør-Odal grense-Bruvoll  
 
Det vises til Deres oversendelse ang. offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for 
FV 24, strekningen Sør-Odal grense – Bruvoll i Nord-Odal kommune. Formålet med 
planen er å legge til rette for utbedring av forfall, trafikksikkerhetstiltak, gang- og 
sykkelveg på utvalgte strekninger, samt fremtidige drifts- og vedlikeholdsbehov på 
strekningen. Frist for uttalelse er satt til 17.06.2018.  
 
 
Planfaglige forhold  
Fylkesdirektøren har ingen vesentlige planfaglige merknader til det foreliggende 
reguleringsplanforslaget.  
 
 
Kulturvernfaglige forhold 
Viser til vår uttalelse til oppstartvarsel, datert 31.01.2018.  
 
I følge planbeskrivelsen er det ikke kjente konfliktområder med nyere tids 
kulturminneverdier i området. 
 
I forbindelse med melding om oppstart av planarbeid ble det ikke stilt krav om 
arkeologisk registrering av planområdet. Tiltak i henhold til planen kommer trolig ikke i 
konflikt med synlige automatisk fredete kulturminner. Varslingsplikt etter 
kulturminneloven § 8, andre ledd er tatt inn under planens fellesbestemmelser. 
Forholdet til eventuelle ikke registrerte kulturminner anses dermed som ivaretatt 
gjennom planen. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til: 
-Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 
-Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA 
 



Fra: Ivan Skadsdammen <IVAN.SKADSDAMMEN@givas.no> 
Sendt: 14. juni 2018 15:37 
Til: Firmapost-øst 
Kopi: Geir Ove Bekken 
Emne: reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707 
Vedlegg: Oversikt avløpsledninger Borgen-bruvoll GIVAS.pdf 
 
Vedrørende Offentlig ettersyn  av reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707.  
 
GIVAS har langsgående og kryssende rørledninger og røranlegg langs store deler av, traseen som det 
må tas hensyn til i dette prosjektet.  GIVAS ønsker derfor å bli videre involvert i  dette arbeidet i den 
grad våre anlegg vil bli berørt. GIVAS ønsker også å vurdere behovet for utskiftning av enkelte 
rørstrekk i forbindelse med denne typen prosjekter. Vedlagt ligger oversiktskart over våre anlegg 
langs traseen. I Nord-Odal eier GIVAS stort sett kun avløpsledninger langs den angitte traseen. 
Vannledninger eies av Djuptjenn Vannverk.  
 
 
GIVAS 
  
Ivan Skadsdammen 
Prosjektingeniør 
Tlf: 450 22 297  
E-post: ivan.skadsdammen@givas.no 
  
www.givas.no 
 



 



 



 



 



 



Fra: Firmapost-øst 
Sendt: 13. juni 2018 11:47 
Til: Firmapost-øst 
Emne: VS: Reguleringsplan for Fv24 Borgen-Bruvoll mimenr 17/224707 
Vedlegg: ATT00001.htm; image1.jpeg; ATT00002.htm 
 

 

 

Fra: Ann Kristin Saugnes [mailto:annk-saugnes@hotmail.com]  
Sendt: 12. juni 2018 21:54 
Til: Firmapost-øst  
Emne: Re: Reguleringsplan for Fv24 Borgen-Bruvoll mimenr 17/224707 

 

 

 

 

 

 

 

Fra: annk-saugnes@hotmail.com 

Til: firmapost-ost@vegvesen.no 

Emne: Reguleringsplan for Fv24 Borgen-Bruvoll mimenr 

17/224707 

 

Hei. 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Statens vegvesen angående 

tiltak mot støy, da vi bor så tett innpå veien og er veldig plaget 

med trafikkstøy både dag og natt.  

Vi fikk da til svar ar dette evt. kunne gjøres samtidig som dere 

skulle gjøre forandringer på vegen der jeg bor. Jeg søker derfor 

om støyskjerm og/eller andre støydempende tiltak.  

 

Ellers synes jeg det er bra at det blir gjort noe med vegen, da 

den nå er veldig hullete og ujevn, En gangvei hadde vært 

betryggende, da det nå er farlig å gå langs vegen der, pga. både 

vogntog og personbiler holder stor fart der.  

Regner imidlertidig da med at den blir lagt på andre siden av 

veien , da det ikke er plass foran huset mitt. 

 

Jeg har er forslag om at innkjøringen til tomta mi flyttes til sørsiden av hustomta, slik at 

støyskjerm kan dekke hele huslengden. Se vedlegg tegning av forslag. 

 

Ved eventuell grunnerverving går jeg for plan B. 

 



Med vennlig hilsen  

Ann Kristin Saugnes 

Nord-Odalsvegen 855 

2120 Sagstua 

 

 

 

Mvh. 

Ann Kristin Saugnes 

Nord-Odalsvegen 855 

2120 Sagstua 
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Merknad offentlig ettersyn for «Fv 24 Sør-Odal grense — Bruvoll» Breiby nordre 15.06.2018

Merknadene 'elder 31 2 11 32  i  Nord-Odal.

På informasjonsmøte 12.06.18 kom det fram at

—støyberegninger ikke var ferdig utarbeidet

»  w—tegninger som viser inngrep på eiendommen ikke forelå, og ville ikke bli laget før etter at

reguleringsplanen var vedtatt av kommunen. Både etter planforskriften og forvaltningsloven skal

inngrepene påvises ev visualiseres for eiendommer som berøres av planen slik at det er et godt

grunnlag for å uttale seg til planforslaget. Planforslaget er i format som gjør det vanskelig å danne seg

et bilde av planområdet i terrenget.

-planlegger har ikke vært på befaring i planområdet. Nødvendig detaljkunnskap om planområdet må

da være mangelfull.

— det foreligger ikke tverrprofiler for planområdet så en vet ikke om planforslaget viser et reelt

arealbehov eller om det er helt vilkårlig.

-  l plandokumentet står det både at det skal erverves 1m og 2m fra fyllingsfot/skjæringstopp. Hva er

riktig?

-det blir stort inngrep i dyrket mark, det sies ikke noe om hvordan landbruksmyndighetene vurderer

planforslaget eller om de er forelagt planforslaget.

Gnr 31 bnr  2  11 32.

For vår eiendom er eksisterende driftsavkjørsel nord for låven utelatt, likeledes driftsveg fra felles

avkjørsel noe lenger nord. Vi er avhengige av disse for å unngå å kjøre på fv 24 i drifta av

eiendommen. Det har vært to påkjørsler ifb adkomst til jordene på vestsida av fv 24.

Klopp på grensa mellom bnr 2 og bnr 32 er utelatt. Den er etablert etter tillatelse. Den trenger vi også

iframtida.

Planområdet er trukket delvis rundt låven. Skal det tas areal her må låven innløses. Vi kommer så vidt

fram langs låven med ei smal gutu. Det er ikke mulig å kjøre rundt låven. Vi må også ha plass til å

utføre vedlikehold.

Jordkjeller, som det ble opplyst om på informasjonsmøte i vinter, er innenfor planområdet. Det er

ikke vist eller nevnt noe om hvordan den skal hensyntas, verken i planforslaget eller i forslag til

planbestemmelser. Jordkjelleren er bygd før 1900. Vi vil beholde kjelleren.

Stikkrenner er ikke avmerket. En på vår eiendom (nedenfor 31/32) tetter kum forjordbuksdren og

flommer overjordet til tider. Den vil vi ha fjernet, stikkrenna noe lenger nord har kapasitet.

Med hilsen

") ø. ,. «— '  , . - . .  fl
QCÅLCM [1t fztygl/MC/WV 3  f***—38:— M&M

Anne Marie Flo Hvidsten og Inge Hvidsten



Fra: Thomas Tinglum
Til: Lundby Jon Rabben
Emne: Innspill til planarbeidet med RV24 i Nord-Odal.
Dato: 18. juni 2018 07:13:01

Jeg er litt på etterskudd, men håper du vil ta imot et innspill også i dag.

Jeg er eier på 34/58 og har noen tanker om hvordan ting burde vært gjort rundt mitt og
naboenes hus.

Slik traseen er tenkt endret i planen vil vi risikere å få en oppkjøring til vår eiendom som
blir svært bratt. Bratt er den allerede og de skal ikke mye til før den blir umulig. I tillegg er
støy fra 24 betydelig på vår eiendom. Mine innspill handler om begge forhold og kommer
som to alternative løsninger som begge innebærer støttemur og heving av landskap.

For oss (og for 34/40) kunne det vært gunstig med flytting av innkjørsel fra 24 til Sigurd
Hoels vei. Med litt kreativitet ser jeg for meg at det kunne vært anlagt felles avkjøring til
disse to eiendommene. Om det ble gjort kunne det settes opp en støttemur mot 24 og
terrenget heves på det meste om lag 2m ned mot veien. Dette ville løst mye av
støyutfordringene våre. Gangveien måtte da tatt turen over haugen og skolen.

Eventuelt om vi lar forslaget ligge som det er, burde kombinert GSV og adkomstvei heves
med ca 1,5m. Dette vil hjelpe på støy og redusere utfordringene med bratt innkjøring.

Begge løsningene bør utredes mener vi. Meld fra om jeg må gjøre noe mer rundt
innsendingen av innspill.

Mvh
Thomas Tinglum
34/58



Fra: Jan Thore Helgedagsrud
Til: Firmapost-øst
Kopi: Lundby Jon Rabben
Emne: Reguleringsplan for Fv Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707
Dato: 12. juni 2018 14:59:58
Vedlegg: SKM_C454e18032209400.pdf

Jeg har følgene innspill/kommentarer.
Jeg er eier av eiendommen gnr 2 bnr 1 og 2 og eiendommen gnr 1 bnr 5,11,18 og 20 i Nord-Odal.

Viser til vedlagte kart:
Pkt 1: Tett renne ved avkjøring til trafo. Denne avkjøring brukes ikke av meg, igjengrodd veggrøft nordover til
kum
Pkt 2: Kum ødelagt av kantklipping, dette er det gitt beskjed om tidligere. Har medført tett drenering.
Pkt 3: Tett renne ved avkjøring til jordet. Dette er en oppsamlingsplass for tømmer slik at en ikke står å lesser
langs vegen.
Pkt 4: Tett renne ved avkjøring til eiendommen gnr 2 bnr 9, medfører at vannet renner inn på min eiendom og
ikke "nordover".
Pkt 5: Kum på begge sider av vegen. Ligger i vegfylling og kummen på nedsiden av vegen fylles med grus og
må ofte gjøres ren.
Pkt 6: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling og fylles ofte med grus mv. Kum på
oversiden skadet av kantklipping.
Pkt 7: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling. Kum på oversiden skadet av
kantklipping.
Pkt 8: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling.

Det ble skiftet en del stikkrenner for et par år siden, men ved pkt 5, 6, 7 og 8 er det fortsatt stålrenner som ble
lagt for mange år siden.

Jeg gjør også oppmerksom på at det i vegfylling på østsiden går en gml telefonkabel/strømkabel?? Og at det helt
i kanten av jordet går en fiberkabel.

Jeg skal i 2018/2019 grøfte jordet på eiendommen gnr 2 bnr 2 som er på 41.2 daa. I den forbindelse var det
tenkt å legge en 100 mm fra kum 5 og ned til "Størja". Dette skyldes at det kommer så mye vann i veggrøfta at
kummen på nedsiden av vegen flommer over og gjør skade på jordet. Viktig å få avklart om denne kummen
skal flyttes eller ikke før jeg utfører tiltaket.
Jeg gjør spesielt oppmerksom på at kummer i vegfylling ofte er blitt fulle med grus mv og at disse ofte må
rengjøres da de ligger i vegfyllingen

Jeg vil også anføre at jeg i forbindelse med grøfterensk langs vegen på min eiendom er interessert i å motta
masse på egen eiendom.

Jeg er positiv til tiltaket da Fv 24 er en sterkt traffikert veg av dårlig standard.

Mvh

Jan Thore Helgedagsrud
Mob 99168668



á



Fra: Jan Thore Helgedagsrud
Til: Lundby Jon Rabben
Emne: SV: Reguleringsplan for Fv Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707
Dato: 18. juni 2018 09:21:06
Vedlegg: SKM_C454e18061808280.pdf

Her kommer innspill etter møtet på Milepelen og etter at jeg har gått gjennom kart.
Viser til vedlagte kart.
Jeg har ca 500m grense mot Fv 24, eier eiendommen gnr 2 bnr 1 og 2 og gnr 1 bnr 11 og 18 mfl.

Som vist på vedlagte kart er det store arealbeslag, blant annet er det regulert inn langt opp over jordet på
eiendommen gnr 2 bnr 1, noe jeg stiller spørsmåltegn ved. Ved alle bekker er det også regulert inn langt opp
over jordene, jeg har 5 bekkekryssinger på min eiendom.

Mvh

Jan Thore Helgedagsrud

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lundby Jon Rabben <jon.rabben@vegvesen.no>
Sendt: lørdag 16. juni 2018 09:55
Til: Jan Thore Helgedagsrud <Jan.Thore.Helgedagsrud@sor-odal.kommune.no>
Emne: SV: Reguleringsplan for Fv Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707

Hei
Takk for innspill.
Jeg kommer nå til å lage en merknadsrapport etter at høringen er over.
Der vil jeg besvare alle merknader og si hva vi gjøre, eventuelt ikke gjør med alle.
Dette vil følge som eget vedlegg til vedtak utpå høsten.

Med hilsen
Jon Rabben Lundby

Seksjon: Veg- og gateplanlegging Lillehammer
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Bygdinvn. 160, FAGERNES
Telefon: +47 61347340 Mobil: +47 41201179 e-post/Skype: jon.rabben@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan Thore Helgedagsrud [ mailto:Jan.Thore.Helgedagsrud@sor-odal.kommune.no ]
Sendt: 12. juni 2018 15:00
Til: Firmapost-øst <firmapost-ost@vegvesen.no>
Kopi: Lundby Jon Rabben <jon.rabben@vegvesen.no>
Emne: Reguleringsplan for Fv Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707

Jeg har følgene innspill/kommentarer.
Jeg er eier av eiendommen gnr 2 bnr 1 og 2 og eiendommen gnr 1 bnr 5,11,18 og 20 i Nord-Odal.

Viser til vedlagte kart:
Pkt 1: Tett renne ved avkjøring til trafo. Denne avkjøring brukes ikke av meg, igjengrodd veggrøft nordover til
kum Pkt 2: Kum ødelagt av kantklipping, dette er det gitt beskjed om tidligere. Har medført tett drenering.
Pkt 3: Tett renne ved avkjøring til jordet. Dette er en oppsamlingsplass for tømmer slik at en ikke står å lesser
langs vegen.
Pkt 4: Tett renne ved avkjøring til eiendommen gnr 2 bnr 9, medfører at vannet renner inn på min eiendom og



ikke "nordover".
Pkt 5: Kum på begge sider av vegen. Ligger i vegfylling og kummen på nedsiden av vegen fylles med grus og
må ofte gjøres ren.
Pkt 6: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling og fylles ofte med grus mv. Kum på
oversiden skadet av kantklipping.
Pkt 7: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling. Kum på oversiden skadet av
kantklipping.
Pkt 8: Kum på begge sider av vegen. Kum på nedsiden ligger i vegfylling.

Det ble skiftet en del stikkrenner for et par år siden, men ved pkt 5, 6, 7 og 8 er det fortsatt stålrenner som ble
lagt for mange år siden.

Jeg gjør også oppmerksom på at det i vegfylling på østsiden går en gml telefonkabel/strømkabel?? Og at det helt
i kanten av jordet går en fiberkabel.

Jeg skal i 2018/2019 grøfte jordet på eiendommen gnr 2 bnr 2 som er på 41.2 daa. I den forbindelse var det
tenkt å legge en 100 mm fra kum 5 og ned til "Størja". Dette skyldes at det kommer så mye vann i veggrøfta at
kummen på nedsiden av vegen flommer over og gjør skade på jordet. Viktig å få avklart om denne kummen
skal flyttes eller ikke før jeg utfører tiltaket.
Jeg gjør spesielt oppmerksom på at kummer i vegfylling ofte er blitt fulle med grus mv og at disse ofte må
rengjøres da de ligger i vegfyllingen

Jeg vil også anføre at jeg i forbindelse med grøfterensk langs vegen på min eiendom er interessert i å motta
masse på egen eiendom.

Jeg er positiv til tiltaket da Fv 24 er en sterkt traffikert veg av dårlig standard.

Mvh

Jan Thore Helgedagsrud
Mob 99168668



Fra: Kai Frilseth
Til: Firmapost-øst
Emne: Utbedring av rv. 24
Dato: 17. juni 2018 22:45:47

Etter å ha sett på planene for utbedring av rv24 vil jeg legge inn en protest mot disse planene når
det kommer til min eiendom gardsnummer 4, bruksnummer 11.
Begrunnelsene for dette er:

1 . Hele min hage og gardsplass mot veg forsvinner.
2 . Følgene av planene vil være en stor verdiforringelse av eiendommen, samt et stort tap i

verdi ved et eventuelt salg.
Vennlig hilsen Kai Frilseth
Sendt fra E-postfor Windows 10



Fra: Kai Frilseth <frilseth75@hotmail.com> 
Sendt: 14. juni 2018 14:14 
Til: Firmapost-øst 
Emne: reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll,mimenr 17/224707 
 
Hei 
 
Takker for hyggelig telefon samtale angående ny veg og tomtegrenser. 
Min tomt har adresse Nord-odalsvegen 962, 2120 Sagstua og er merket 4/11 på plankartet. 
Ser her at nye plangrenser er lagt helt inntil husvegg og garasjevegg. Håper du kan gi meg et godt 
svar på hva som er endelig plan for min tomt da jeg fikk forståelse av at det med min tomt og flere 
var planlagt forandringer i forhold til plankartet slik det ser ut pr. i dag. 
Slik det ser ut pr. i dag ødelegger det jo voldsomt på husets verdi og det spises jo voldsomt inn på 
friarealet tilhørende tomta. Noe som igjen vil gjøre et eventuelt salg av hus både vanskeligere og 
verdien vil jo synke drastisk.  
 
Hilsen Kai Frilseth 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Fra: perchristian.holth@gmail.com 
Sendt: 15. juni 2018 10:41 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707 
Vedlegg: Stikkrenner 0418-29-16.JPG; Stikkrenne nord 0418-29-16.jpeg; 

Stikkrenne syd 0418-29-16.jpeg 
 

Hei, 

 

Her kommer det tre innspill ifm reguleringsplanen til FV24 fra grunneier av eiendom 0418-

29/16: 

 

1. På vedlagt kartutsnitt ser du to stikkrenner som tar unna vann fra to bekker rundt 

eiendom 29/16. Status på disse to stikkrennene er at at FV24 har klemt rørene sammen 

og gjort de bananformet slik at vannet ikke lenger renner unna slik det skal. (Se 

vedlagte bilder). Dette fører igjen til at dreneringsutløpene til hovedjordet på 29/16 

ikke blir kvitt vannet sitt og dreneringen mister sin funksjon, noe som igjen reduserer 

kvaliteten på jordene og avlingene. Altså en økonomisk konsekvens for 

næringsvirksomeheten min.  

Forslag til løsning: Dere finner ut hva som er planlagt av stikkrennevedlikehold i dette 

området. Jeg vil tro et det påtenkt da det ble byttet flere stikkrenner langs FV24 i Sør-

Odal i 2017. Forhåpentligvis ligger det inne en tentativ tidsplan for denne jobben og 

jeg skjønner at dette er ikke arbeid som bare kan startes i morra så jeg kan leve med at 

det ikke skjer med en gang, men at det ligger en plan for det i nær framtid. Hvis det 

ikke ligger inne en plan for dette ønsker jeg at dette blir spilt inn som et behov og at 

jeg får en kontaktperson som har saken/behovet. 

2. Jeg ønsker at når entreprenørene en gang kommer, og skal gjøre veien bredere, og 

begynner å grave på jordet mitt at de kan være behjelpelige med å grave ned ny 

drenering lenger inn på jordet. Det går idag en kantdrenering med sammenkoblinger 

mot øvrig drenering som vil havne under det området som dere erverver. For at ikke 

dreneringen skal slutte å fungere må det legges ned ny kantdrenering når den gamle 

graves opp og da ser jeg det som en liten ekstra heftelse og kostnad å benytte 

entreprenørene som allerede jobber der til å ordne dette. Jeg vil selvfølgelig stille meg 

selv til disposisjon med nye rør og kart over eksisterende drenering.  

Forslag til løsning: Dere sender meg en bekreftelse på at entreprenørene som kommer 

vil kunne utføre det nødvendige arbeidet med å flytte kantdreneringen i samarbeid 

med meg. 

3. Sånn jeg har skjønt det så vil dere måle hvor mye av eiendommen min som dere 

erverver basert på kartgrensene i forhold til den hvite kantlinja på veien. Jeg vet av 

egen erfaring at de nye digitale grensene viker litt fra virkeligheten, noe som kan gi en 

differanse med de kvadratmeteren dere sier dere skal erverve og det som faktisk er 

reelt i forhold til fysiske grensene.  

Forslag til løsning: Dere kommer og måler opp grensene før ervervingen fullføres slik 

at riktig areal vil bli utkjøpt. 

Til info så kommer jeg ikke til å godta ervervingen dere ønsker hvis ikke disse spørsmålene 

blir løst på en akseptabel måte. Dette prosjektet er jo et ønske om å gjøre veiplanleggingen 

riktig og da mener jeg at f.eks det å få målt opp grensene riktig før ervervelsen blir utført vil 



gavne alle parter(ikke bare for min eiendom, men alle eiendommene som blir berørt). Jeg 

stiller gjerne opp på eventuelle befaringer om det skulle være nødvendig. 

 

Til sist vil jeg bare si at jeg er positiv til prosjektet og den tankegangen om å legge forholdene 

tilrette for fremtidig arbeid og modernisering av FV24 med tilhørende gang og sykkelsti. 

 

Mvh 

Per-Christian Bus Holth 



Fra: Per Thomas Nyhuus <thomas@perselektriske.no> 
Sendt: 13. juni 2018 18:00 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Reg,plan for FV 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707 
Vedlegg: 33-39-0418 Arbeidsstua 
 
Hei. 
 
Min eiendom grenser mot FV 24, Gnr/bnr 33/39 - 0418. Pers Elektriske as 
 
Bygningen er regulert som næringseiendom og skal fungere som kontor og lager for Pers Elektriske as 
om ikke alt for lenge. 
 
Bygningen ligger i skrånende terreng hvor østre del ligger helt inn bakken. 
 
Dvs at eneste inngang inn i bygningen er gavlvegg mot vest. Planen er å benytte bygningen til 
garasje/lager/mottak/kontor for Pers El. 
 
Om vegvesenet eksproprierer området som er avmerket vil det bli igjen kun ett lite areale foran 
bygningen som vil gjøre tenkt løsning mulig.  
Ihvertfall gjøre det veldig vanskelig. 
 
Vegvesenet sin erverv av bygningen vil dermed ødelegge for bruk av bygningen. Også parkeringsplass 
foran bygningen blir sterkt redusert. 
 
Pers El ønsker derfor å få beholde sin eiendom foran bygningen.  
Vedlegger tegning hvor avmerket ønsket grense er inntegnet. 
 
Om ikke dette aksepteres bør vegvesenet vurdere å kjøpe igjen eiendommen. Eiendommen for vår 
del vil verdimessig bli tilnærmet lik null 
 
om området som er avmerket blir ekspropriert og også i værste fall senere bebygges med gang og 
sykkelvei. 
 
 
Mvh 
 
Per Thomas Nyhuus - 907 26 949 
 
Thomas@perselektriske.no 
 



 

 

        Sagstua, 15.06.18 

 

 

Statens Vegvesen 

Postboks 303 

2303 Hamar 

 

 

Reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707. 

Innspill fra Nord-Odalsvegen 1726, 2120 Sagstua. 

Jeg har fått tilsendt dokumentet «Offentlig ettersyn av reguleringsplan FV 24 Borgen-Nord Odal 

grense og FV24 Sør Odal grense-Bruvoll. Jeg var også til stede på møtet som ble avholdt på Milepelen 

tirsdag 12. juni 2018.  

Jeg har nylig vært med deres folk på oppmåling på tomta. Jeg aksepterte den oppmålingen, med 7 

meter fra midten av vegen og ut. Etter å ha vært på møtet, er det tydeligvis ikke det som gjelder 

lenger. 

På møtet ble det poengtert at vegen skulle ta 7 meter i fra den hvite stripen og ut, atskillig mer fra 

tomta i forhold til den nylige oppmålingen som ble foretatt. Etter egen oppmåling fra eksisterende 

hvite stripe, vil ytterkanten komme tett innpå huset i Nord-Odalsvegen 1726.  

I den forbindelse tenker jeg at det hadde vært bedre og mer naturlig å ta mer på nedsiden av vegen, 

slik at FV24 ikke kommer helt inn til husveggen. Hvis det blir tatt mer areal på nedsiden av vegen, så 

kan den opprinnelige oppmålingen, med 7 meter fra midtstripa på vegen, aksepterer jeg tidligere 

oppmåling (7 meter fra midtstripa på nåværende veg). Med denne løsningen kan man kanskje også 

unngå støyskjerming. En støyskjerming på denne tomta til Nord-Odalsvegen 1726, vil gjøre sitt at 

utsikten mot sjøen blir borte. Mest av alt vil imidlertid verdien av tomta synke betraktelig. 

Jeg håper at denne henvendelsen blir tatt hensyn til, og at man kan stå ved den første oppmålingen 

som ble gjort. (Syv meter fra midtstripen av nåværende veg). 

 

 

Med hilsen 

Per Thoner 

 

 



Fra: Tor Krogsrud
Til: Firmapost-øst
Kopi: Lundby Jon Rabben
Emne: Reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707
Dato: 17. juni 2018 22:28:18
Vedlegg: 0418-5-6 - kart over drenering.pdf

0418-8-1 - kart over drenering.pdf

Hei,

Gjelder gnr 8, bnr 1 + gnr 5, bnr 6 i Nord-Odal kommune.

Viser til informasjonsmøte ved Milepelen vertshus den 12. juni.

Sender over noen innspill ift evt. framtidig utbygging av Rv 24 over eiendommene nevnt
over.

Alle jorden er drenert med grøfter på ca 10 m. avstand og ca 80 cm dybde.

På gnr 5, bnr 6 som ligger på sørsiden av brua over Songa ligger dreneringa fra veien og
mot øst.

Det samme gjelder for gnr 8, bnr 1 som ligger rett nord for brua og da det jorde som ligger
på østsiden av av veien. Her ligger det to kummer, en ved avkjøring til jorde og en helt i
nordkanten mot naboeiendommen. På vestsiden av veien ligger dreneringa fra sør/vest mot
nord/øst og de er koblet opp mot ei samlegrøft som går langs veien fra sør mot nord. Her
ligger det også to kummer ved siden av veien, rett overfor de som ligger på østsiden av
veien.

Forventer at dette blir hensyntatt ved en eventuell framtidig utbygging og at evt. skader
som blir påført blir rettet opp.

Se forøvrig vedlagte kart.

Vil også bemerke at Vegvesenet må gjøre noe med av-/påkjøringa til jorde som ligger på
østsiden av veien på gnr 8, bnr 1. Etter at dere satte opp rekkverk og sperret av en av-
/påkjøring jeg hadde helt på sørkanten, rett overfor av-/påkjøring til husene, får jeg ikke
levert korn med lastebil med container da avkjøringa er for bratt. Ønsker en tilbakemelding
på hvordan dere vil løse dette.

Vennlig hilsen

for Hans H. Krogsrud
Tor Krogsrud



Fra: oystein.sanderud@online.no
Til: Firmapost-øst
Kopi: postmottak@sor-odal.kommune.no ; Lundby Jon Rabben
Emne: reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707
Dato: 17. juni 2018 20:00:26
Vedlegg: Høringsuttalelese til reguleringsplan Fv24 mimenr 17_223707 - Solveig S Sanderud.pdf

Hei!

På vegne av min mor, Solveig Spigseth Sanderud som eier av eiendommen 0419-89/23 som er
berørt av reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, oversender jeg herved hennes merknader og
innspill til denne.

Kopi oversendes også Sør-Odal kommune.

Hun har ingen egen e-mailadresse, derfor sender jeg over hennes brev i scannet elektronisk
utgave. Orginalen i papirform sendes også pr post til deres postboksadresse.

For Solveig Spigseth Sanderud

Mvh
Øystein Sanderud



Fra: Svein Arne Arnesen <s-arnese@online.no> 
Sendt: 19. juni 2018 15:50 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Sak 17/224707 - Reguleringsplan for fv. 24 Borgen-Bruvoll 
 
Hei, 
 
Det vises til vår e-post av 31.01.2018 og deres forslag til reguleringsplan for fv. 24. 
Som vi påpekte i vår e-post synes vi det er svært uheldig at dere ønsker å erverve så store arealer fra 
jordbruk og boligtomter, dersom dere ikke har noen konkrete planer for disse arealene i nærmeste 
fremtid. Ved å erverve store arealer fra spesielt boligtomter vil dette forringe boligtomtens verdi 
betydelig, og ved å erverve store arealer fra jordbruk uten å benytte dette i nær fremtid synes vi også 
er svært urimelig. Hvor nødvendig er det da å erverve dette arealet hvis det kanskje ikke skal 
benyttes? 
Slik vi ser planavgrensningen på reguleringsplanen er denne akkurat den samme for vårt 
vedkommende, som det den var ved oppstarten i vinter. Vi synes omfanget er akkurat like stort og 
uavklart nå, som det var da. 
Ettersom Vegvesenet ikke har konkrete planer på vesentlige deler av strekningen langs fv. 24 synes vi 
at Vegvesenet bør vurdere å regulerer hensynssoner i langt større grad, i stedet for å erverve store 
arealer som kanskje ikke vil bli benyttet. 
 
Vi håper at våre innspill blir med i den videre planprosessen. 
 
 

Med hilsen  
Reidun Gjersaas og Svein Arnesen 
 
 

Fra: Svein Arne Arnesen  
Sendt: 31. januar 2018 20:42 
Til: 'firmapost-ost@vegvesen.no'  
Emne: Sak 17/224707 – Reguleringsplan for fv 24 Borgen-Bruvoll 
 

Hei, 
Det vises til deres brev og oppstartsmøte på Milepelen vedrørende varsel om oppstart av 
planarbeid på fv. 24 i Nord- og Sør-Odal. 
Som eier av gårds- og bruksnummer 3/3, 4/4 og 5/8 i Nord-Odal ønsker vi å kommentere 
følgende til dette: 
Eiendommene 3/3 og 4/4 er landbrukseiendommer som grenser mot fv. 24 med dyrket mark 
som i dag nyttes til kornproduksjon. Slik som skissert på vedlagte kart vil kummer, 
dreneringer, vannledning, telefonkabel og fiberkabel til telefonsentral bli liggende innenfor 
de grensene som fremkommer på deres kart. 
Kummene som ligger langs vegen fungerer som knutepunkt for dreneringene som kommer 
fra jordet, og dersom disse kummene kommer i konflikt med planlagte arbeider på fv. 24 vil 
dette få store konsekvenser for dreneringsnettet. Kummene kan ikke flyttes uten at 
dreneringsnettet på jordet må legges om. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvordan 
dette er tenkt løst og hvem som har ansvar for å ivareta og vedlikeholde kummene dersom 
de kommer på vegvesenets eiendom. Dersom kummene må flyttes og dreneringsnettet på 
jordet må legges om – hvem må da ta kostnaden for dette? 
 



Ut i fra omtrentlige beregninger vi har gjort på Vegvesenetes kart vil ca. 4,2 daa dyrket mark 
forsvinne bare fra våre landbrukseiendommer. Som det kom fram på møtet er det ikke 
sikkert at det vil skje tiltak på alle steder langs fv. 24 i umiddelbar fremtid, og derfor synes vi 
det blir svært uheldig at Vegvesenet skal erverve så store mengder dyrkbar mark som 
kanskje ikke vil bli nyttet til veg før om mange år. Det kom også frem på møtet at det kunne 
være mulig at gårdbrukerne fortsatt kunne få benytte arealet til jordbruksproduksjon frem 
til en evt. bruk av arealet skulle skje. Dette synes også å være en svært dårlig løsning fordi 
når arealet først blir ervervet vil ikke lenger gårdbrukerne motta statlige midler for å drive 
arealene, og vi må drive jordbruksarelet på «annen manns eiendom». Arealet som erverves 
vil bli omdisponert og lagt til vegformål. 
 
Når det gjelder eiendommen 5/8 er dette en boligeiendom som i dag ligger svært nærme fv. 
24. Slik Vegvesenets kart viser vil ca. 600 kvm av denne eiendommen erverves – og dette 
synes vi er svært mye! 
Hvis det skal erveres så mye areal fra eiendommen 5/8 vil eiendomsgrensen komme bare ca. 
4 meter fra trappa på eiendommen og store deler av hagen og nødvendig parkeringsplass på 
eiendommen bli lagt til vegformålet. 
Det er i dag svært mye støy fra vegen, men ved hjelp av noen furutrær mot vegen blir støyen 
redusert noe – selv om det i dag faktisk rister i huset når langtransport kjører forbi. Hvis 
furutrærne skal hogges ned vil sannsynlig støyen fra vegen økes ytterligere og vi er derfor 
interessert i tiltak som kan bidra til å redusere støy på denne eiendommen. 
 
Kort oppsummert ønsker vi ikke å avgi så mye areal som det fremgår på Vegvesentes kart i 
dag. Det er i dag stort fokus på å ivareta og drive jordbruskareal og derfor synes vi det blir 
svært uheldig at så store arealer blir omdisponert og faller ut av gårdsbrukernes eie.  
Dersom jordbruksarealene i tillegg ikke blir benyttet til vegformål før mange år etter 
erververlsen vil store arealer dyrkbar mark forsvinne til ingen nytte. 
Vi stiller spørsmål til de utfordringer vi mener vil komme med tanke på kummer og 
dreneringer som knyttes til vegen og hvilke konsekvenser dette vil få dersom dette må 
endres eller flyttes – og hvem som må bære kostnadene ved dette. 
Videre ønsker vi ikke at en så stor del av boligeiendommen 5/8 skal erverves slik at 
eiendomsgrensen kommer kun fire meter fra inngangstrappa – dette vil forringe 
eiendommen vesentlig! 
Vi ønsker også å en tilbakemelding på om Vegvesenet har noen konkrete planer for fv. 24 på 
våre tre eiendommer i nærmeste framtid. 
På vedlagte kart for eiendommene 4/4 og 5/8 er kummer og ledningsnett skissert. 
 
 
Med hilsen  
Reidun Gjersaas og Svein Arnesen 



Fra: vigdis hildebrand <vigdishildebrand@hotmail.com> 
Sendt: 12. juni 2018 20:38 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Reguleringsplan for Fv 24 Borgen- Bruvoll, mimer 17/224707 
 
 
Hei. 
 
Jeg har et innspill ang erverv av min eiendom, 34/213, første eiendom etter Kiwi på høyre side. Det 
er planlagt et veldig stort inngrep på mitt uteområdet, dette er på solsiden av eiendommen og blir 
benyttet veldig mye. Jeg håper derfor at dere kan begrense det til det absolutt nødvendige av det 
dere trenger til planleggingen. Og at det blir støytiltak slik at vi fortsatt kan ha glede av vårt 
uteområde. Ellers ønsker jeg gang og sykkelveien velkommen, den er etterlengtet.  
 
Vennlig hilsen  
Vigdis Hildebrand  
Sendt fra min iPad 



Statens Vegvesen

 

Postboks 303

2303 HAMAR

V/ Planleggingsleder

Jon Rabben Lundbye

lnnspill  til reguleringsplan FV 24 Borgen-Bruvoll

Innspill på grunnforslag som berører grunneiere i området Illgo/Illgoshaugen

Følgende gnr/brnr: 10/25, 10/46, 10/5, 10/17, 10/26, 10/18, 10/40, 10/36,

10/28 er berørt av forslag til ny reguleringsplan.

Samtlige grunneiere er uenige og blir påført en veldig stor verdiforringelse på

sine eiendommer, og er ikke enige i forslaget fra Statens Vegvesen.

Eiendommene blir også påført betydelig økte støyproblemer ved en evt.

utflating av terrenget.

Forslag fra samtlige grunneiere er at eksisterende grense opprettholdes som

den er i dag.

Mange grunneiere mister store deler av sine eiendommer, og vil lide betydelige

økonomiske tap.

Vi håper Statens Vegvesen tar vårt innspill til etterretning, og behandler vårt

forslag om å opprettholde eksisterende grense.

Norddal 12.06.2018

Vennlig hilsen

Jan Petter Haugen og Bjørn Ole Fjeld

E-Post: petter@musicsound.no

bjol-fje@online. no

Vedlegg: Underskrift fra berørte grunneiere



Underskrift fra berørte grunneiere:

10/25 D/Øw % äJ/g/

10/46,10/5 /o.~ 721/1313» %OMÅJM

10/17,10/26 :, ru.» %? , 155c 91 1/,
Ø,? !????

mm" Mag , ;(;(2/
/1

,,  f  %;10/36,10/28 Qi,/%,?M/L /%?/ff<£zx1 Ød
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22 JUN 2018
Statens  vegvesen,pb 303,2303 hamar. Stal?»

l 1

 

avs.sverre vik,n—odalsvn.958,

2120  sagstua.—

gnr.4 bnr 16.

vdr.utbedring veg .rv 24.

jeg protesterer på deres utvidelse med følgende begrunnelse.

1.hele min hage mot veg blir bone.

2.som følge av deres forslag vil det bli en stor verdiforringelse om jeg skulle

prøve  å  selge.

vh.Sverre Vik.

1

/4/»é'/7

”fix/202W
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Fra: kndag@online.no 
Sendt: 12. juli 2018 20:58 
Til: Firmapost-øst 
Emne: reguleringsplan 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 
Reguleringsplan for FV 24 Borgen-Bruvoll,mimenr 17/224707 
 
Innspill informasjon gang og sykkelveg som kommer på min eindom 33/5 
Har drenering der som gangveg kommer hva gjør der med dette anlegget? 
Har en tomt 33/34 med avkløring der som gangveg kommer på min eindom. 
Nå når det kommer gang og sykkelveg så da vil jeg ha godkjent denne avkjøring/ 
Utkjøring av Statens vegvesen så jeg kan bygge hus på denne tomta.Det har jeg 
Ventet lenge på. 
 
Mvh   Knut Dagfinrud 
 
 
 



Fra: Svein Arne Arnesen <s-arnese@online.no> 
Sendt: 19. juni 2018 15:50 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Sak 17/224707 - Reguleringsplan for fv. 24 Borgen-Bruvoll 
 
Hei, 
 
Det vises til vår e-post av 31.01.2018 og deres forslag til reguleringsplan for fv. 24. 
Som vi påpekte i vår e-post synes vi det er svært uheldig at dere ønsker å erverve så store arealer fra 
jordbruk og boligtomter, dersom dere ikke har noen konkrete planer for disse arealene i nærmeste 
fremtid. Ved å erverve store arealer fra spesielt boligtomter vil dette forringe boligtomtens verdi 
betydelig, og ved å erverve store arealer fra jordbruk uten å benytte dette i nær fremtid synes vi også 
er svært urimelig. Hvor nødvendig er det da å erverve dette arealet hvis det kanskje ikke skal 
benyttes? 
Slik vi ser planavgrensningen på reguleringsplanen er denne akkurat den samme for vårt 
vedkommende, som det den var ved oppstarten i vinter. Vi synes omfanget er akkurat like stort og 
uavklart nå, som det var da. 
Ettersom Vegvesenet ikke har konkrete planer på vesentlige deler av strekningen langs fv. 24 synes vi 
at Vegvesenet bør vurdere å regulerer hensynssoner i langt større grad, i stedet for å erverve store 
arealer som kanskje ikke vil bli benyttet. 
 
Vi håper at våre innspill blir med i den videre planprosessen. 
 
 

Med hilsen  
Reidun Gjersaas og Svein Arnesen 
 
 

Fra: Svein Arne Arnesen  
Sendt: 31. januar 2018 20:42 
Til: 'firmapost-ost@vegvesen.no'  
Emne: Sak 17/224707 – Reguleringsplan for fv 24 Borgen-Bruvoll 
 

Hei, 
Det vises til deres brev og oppstartsmøte på Milepelen vedrørende varsel om oppstart av 
planarbeid på fv. 24 i Nord- og Sør-Odal. 
Som eier av gårds- og bruksnummer 3/3, 4/4 og 5/8 i Nord-Odal ønsker vi å kommentere 
følgende til dette: 
Eiendommene 3/3 og 4/4 er landbrukseiendommer som grenser mot fv. 24 med dyrket mark 
som i dag nyttes til kornproduksjon. Slik som skissert på vedlagte kart vil kummer, 
dreneringer, vannledning, telefonkabel og fiberkabel til telefonsentral bli liggende innenfor 
de grensene som fremkommer på deres kart. 
Kummene som ligger langs vegen fungerer som knutepunkt for dreneringene som kommer 
fra jordet, og dersom disse kummene kommer i konflikt med planlagte arbeider på fv. 24 vil 
dette få store konsekvenser for dreneringsnettet. Kummene kan ikke flyttes uten at 
dreneringsnettet på jordet må legges om. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvordan 
dette er tenkt løst og hvem som har ansvar for å ivareta og vedlikeholde kummene dersom 
de kommer på vegvesenets eiendom. Dersom kummene må flyttes og dreneringsnettet på 
jordet må legges om – hvem må da ta kostnaden for dette? 
 



Ut i fra omtrentlige beregninger vi har gjort på Vegvesenetes kart vil ca. 4,2 daa dyrket mark 
forsvinne bare fra våre landbrukseiendommer. Som det kom fram på møtet er det ikke 
sikkert at det vil skje tiltak på alle steder langs fv. 24 i umiddelbar fremtid, og derfor synes vi 
det blir svært uheldig at Vegvesenet skal erverve så store mengder dyrkbar mark som 
kanskje ikke vil bli nyttet til veg før om mange år. Det kom også frem på møtet at det kunne 
være mulig at gårdbrukerne fortsatt kunne få benytte arealet til jordbruksproduksjon frem 
til en evt. bruk av arealet skulle skje. Dette synes også å være en svært dårlig løsning fordi 
når arealet først blir ervervet vil ikke lenger gårdbrukerne motta statlige midler for å drive 
arealene, og vi må drive jordbruksarelet på «annen manns eiendom». Arealet som erverves 
vil bli omdisponert og lagt til vegformål. 
 
Når det gjelder eiendommen 5/8 er dette en boligeiendom som i dag ligger svært nærme fv. 
24. Slik Vegvesenets kart viser vil ca. 600 kvm av denne eiendommen erverves – og dette 
synes vi er svært mye! 
Hvis det skal erveres så mye areal fra eiendommen 5/8 vil eiendomsgrensen komme bare ca. 
4 meter fra trappa på eiendommen og store deler av hagen og nødvendig parkeringsplass på 
eiendommen bli lagt til vegformålet. 
Det er i dag svært mye støy fra vegen, men ved hjelp av noen furutrær mot vegen blir støyen 
redusert noe – selv om det i dag faktisk rister i huset når langtransport kjører forbi. Hvis 
furutrærne skal hogges ned vil sannsynlig støyen fra vegen økes ytterligere og vi er derfor 
interessert i tiltak som kan bidra til å redusere støy på denne eiendommen. 
 
Kort oppsummert ønsker vi ikke å avgi så mye areal som det fremgår på Vegvesentes kart i 
dag. Det er i dag stort fokus på å ivareta og drive jordbruskareal og derfor synes vi det blir 
svært uheldig at så store arealer blir omdisponert og faller ut av gårdsbrukernes eie.  
Dersom jordbruksarealene i tillegg ikke blir benyttet til vegformål før mange år etter 
erververlsen vil store arealer dyrkbar mark forsvinne til ingen nytte. 
Vi stiller spørsmål til de utfordringer vi mener vil komme med tanke på kummer og 
dreneringer som knyttes til vegen og hvilke konsekvenser dette vil få dersom dette må 
endres eller flyttes – og hvem som må bære kostnadene ved dette. 
Videre ønsker vi ikke at en så stor del av boligeiendommen 5/8 skal erverves slik at 
eiendomsgrensen kommer kun fire meter fra inngangstrappa – dette vil forringe 
eiendommen vesentlig! 
Vi ønsker også å en tilbakemelding på om Vegvesenet har noen konkrete planer for fv. 24 på 
våre tre eiendommer i nærmeste framtid. 
På vedlagte kart for eiendommene 4/4 og 5/8 er kummer og ledningsnett skissert. 
 
 
Med hilsen  
Reidun Gjersaas og Svein Arnesen 
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