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Offentlig ettersyn av planforslag – 2016 
 

Høringsinstans Uttalelse  Kommentar  

1. Fylkesmannen i 
Hedmark 23.08.16 

Fylkesmannen mener det samlet sett er 
åpent for å bygge langt mer boliger enn 
hva som er behovet. De forutsetter derfor 
at planen blir førende for hvor det skal 
bygges boliger.  
 
 
 
De er positive til at de viktige naturtypene 
er sikret med hensynssone i planen og at 
det er satt rammer for hogst og skjøtsel. 
Hensynet til naturmangfoldet synes 
ivaretatt. 
 
Det er lagt inn nye strekninger med gang- 
og sykkelveger, men det er ikke knyttet 
rekkefølgebestemmelser til dem. 
Fylkesmannen mener da at det er en risiko 
for at gang- og sykkelvegene aldri blir bygd. 
De forutsetter derfor at det knyttet 
rekkefølgekrav til disse når det skal bygges 
boliger.  
 
 
De anbefaler kommunen å vurdere 
hensynssone ved jernbanen som ikke kan 
bebygges, og ikke bare byggegrense. 
Fylkesmannen forutsetter at dette avklares 
og at jernbaneverkets bemerkninger følges 
opp. 
 

Hensikten med planen er å dekke 
behovet for boliger i Heradsbygd 
mange år fram i tid. Det er lagt inn 
helt konkrete tomter for nye 
boliger og det forutsettes av 
utviklingen skjer i samsvar med 
planen.  
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
Planen legger til rette for enkeltvis 
utbygging av privatpersoner og det 
er derfor utfordrende å knytte 
rekkefølgekrav til den enkelte. 
Mange av tomtene er heller ikke 
direkte knyttet til nye strekninger 
med gang- og sykkelveg. Bruk av 
refusjonsbestemmelser kan likevel 
vurderes. 
 
Kommunen har med bakgrunn av 
innsigelse avklart alle forhold rundt 
jernbanen med Bane NOR, hvor de 
aksepterer byggegrense på 30 m 
og ikke hensynssone. 
 
 



Samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige hensyn anses ivaretatt. 

 
Tas til orientering.   

2. Hedmark 
Fylkeskommune 

 Fylkesdirektøren merker seg positivt at 
deres merknader fra varsel om oppstart i 
stor grad er hensyntatt i planforslaget 
som foreligger. Når det gjelder 
områdereguleringsplaner minner man 
om at man i denne plantypen har 
anledning til å gjennom bestemmelser 
kreve detaljregulering av enkelte 
områder. 
 
Når det gjelder bestemmelsene ber 
Fylkesdirektøren kommunen vurdere om 
det skal være en maksimumsnorm for 
parkeringsplasser fremfor en 
minimumsnorm for boligene.  
 
Riksantikvaren gir dispensasjon for de 
omsøkte kulturminnene og finner at 
reguleringsplan for Heradsbygd kan 
godkjennes uten vilkår om arkeologisk 
utgraving av de berørte kullgropene, 
men at følgende må rettes opp i planen 
før den vedtas:  

 ett kulturminner er uteglemt, dette 
må inn i kartet. 

 Fire kullgroper er avskrevet etter at 
planen kom på offentlig ettersyn og 
må fjernes fra plankartet.  

 Kulturminner til bevaring er regulert 
til hensynssone C (H570). Dette må 
rettes til hensynssone D (H730), 
båndlagt etter kulturminneloven.  

 Kulturminnene som er søkt frigitt er 
feilaktig vist med hensynssoner. 
Dette må rettes til 
bestemmelsesområder med 
individuell nummerering og nevnes i 
bestemmelsene.  

 
Fylkeskommunen er positiv til at nyere 
tids kulturminner (Oppsal nordre og 
søndre gård) er sikret vern og at 
minnenes viktigste verdier er ivaretatt 
gjennom bestemmelsene.  

Planen skal legge til rette for 
boligutbygging og kommunen 
ønsker at alle avklaringer er gjort 
på dette tidspunktet slik at den 
enkelte kan bygge med bakgrunn i 
denne planen. Heradsbygd er en av 
satsningsområdene til kommunen, 
og det anses derfor som uaktuelt å 
pålegge mer detaljering av 
enkeltområder.  
 
Vurdering av parkeringsnorm er 
gjort i forbindelse med Byplan 
2030, hvor det ligger inne et 
minimumskrav til parkering.  
 
 
Kart og bestemmelser er rettet opp 
i tråd med Riksantikvarens 
tilbakemeldinger.  
 
 
 
 
Kulturminnet er tatt inn med 
tilhørende bestemmelsesområde. 
 
Tatt til etterretning. 
 
 
Tatt til etterretning.  
 
 
 
Hensynssonen er endret og 
kulturminnene som er frigitt er 
nevnt i bestemmelsene.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 



  

3. Statens vegvesen 
(SVV) 07.10.16 

Det vises til kommunens beregning av økt 
trafikk på om lag 630 ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) 
på fylkesvegen hvor dagens ÅDT er 1250. 
De er skeptiske til denne økningen og kan 
ikke se at det er tatt stilling til om 
eksisterende kryssutforming og 
vegforbindelser er god nok til å ivareta 
trafikksikkerheten i området.  
 
 
Gbnr. 39/58 (Nøtåsvegen 26 og 28) har i 
dag adkomst fra Nøtåsvegen og via gang- 
og sykkelvegen. Slik de leser planen skal 
adkomsten endres slik at den blir fra 
Kvithammarvegen og via gang- og 
sykkelvegen. Da må det vises 
stengesymbol på eksisterende adkomst.   
 
I plankartet vises ikke adkomst til gbnr. 
40/1 og 39/1 (gårdene Opsal nordre og 
søndre), SVV har derfor ingen forutsetning 
til å vurdere trafikksikkerheten til 
fylkesvegen. 
 
 
 
 
 
 
SVV har ingen midler avsatt til utbedring av 
Nøtåsvegen i den gjeldende 
handlingsprogrammet for fylkesveger. Inn 
mot kommende handlingsprogram er ikke 
tiltak på denne fylkesvegen prioritert. 
Eventuelle utbedringer og tiltak må derfor 
finansieres gjennom utbyggingen innenfor 
områdereguleringen. 
 
 
 
De kan ikke se at det er tatt tilstrekkelig 
stilling til trafikksikkerhetsutfordringer som 
utbygging i området kan gi, både når det 
gjelder adkomster og utforming av kryss og 
vegforbindelser. Her er forholdet til 
Solørbanen også et vesentlig moment, og 
de viser derfor til Bane NORs innsigelse. 

Fra Nøtåsvegen er det 3 
eiendommer som har avkjørsel 
direkte fra fylkesvegen. De aller 
fleste boligene har sin adkomst fra 
boliggater. Det tillates ikke etablert 
nye adkomster til de offentlige 
vegene. Adkomster skal være i tråd 
med kommunal 
vegnorm/vegvesenets håndbøker.   
 
Kommunen har ikke lagt opp til at 
adkomsten skal stenges, men at 
den kan opprettholdes slik den er i 
dag.  
 
 
 
 
Planen legger ikke opp til noen 
endringer av adkomst til gårdene, 
siden det ikke foreligger noen 
planer om å stenge de adkomstene 
som er lovlig opparbeidet. Planen 
legger ikke opp til noe mer trafikk 
inn/ut til gårdene, så planen skal 
ikke gi noen økt konsekvenser for 
trafikksikkerheten knyttet til de to 
adkomstene.  
 
Tas til orientering. Kommunen 
prioriterer først og fremst tiltak 
knyttet til trafikksikkerheten på 
jernbanen, jmf. avtale mellom 
kommunen og Bane NOR. 
Eventuelle tiltak/utbedringer på 
vegsystemet innenfor planen og 
bygging av nye gang- og 
sykkelveger må vurderes ut ifra 
kommunens midler.  
 
Det er innarbeidet krav til at kryss, 
vegarealer og adkomster skal følge 
kommunal vegnorm for private og 
offentlige veger og Håndbok N100 
for fylkesvegen. Sikkerheten 
knyttet til Solørbanen er løst 
gjennom mekling, og planen er 



Løsninger for Nøtåsvegen må ta 
utgangspunkt i de kravene som gjelder for 
veg, jfm. Vegvesenets håndbøker.  
 
 

revidert i tråd med 
meklingsprotokollen. 

4. Bane NOR 
(tidligere 
jernbaneverket) 

 Bane NOR retter innsigelse til 
planforslaget. Dette gjelder to punkter: 

- Utilstrekkelig fremstilling av 
planoverganger i bestemmelser og 
kart 

- Utvidet bruk av planovergang ved 
Nøtåsvegen og Lykkjegutua. 

De viser også til at risiko- og 
sårbarhetsanalysen ikke er tilfredsstillende 
når det gjelder planovergangene og det 
faktum at Solørbanen skal effektiviseres.  
 
 
 
 
 
Solørbanen er en viktig jernbanestrekning 
med tanke på fremtidig utvikling av 
godstransport, og banen er foreslått 
elektrifisert i kommende Nasjonal 
Transportplan 2018-2029. Dette vil føre til 
økt trafikk på Solørbanen i fremtiden.  
 
Bane NOR er fornøyd med at det legges 
opp til stenging av tre usikrede 
planoverganger. Dette må framgå tydelig i 
plandokumentene. Derfor må symbol for 
stenging vises på begge sider av jernbanen 
i plankartet. Det må også innarbeides i 
bestemmelsene.  
 
Det må presiseres hvilke planoverganger 
som skal stenges i bestemmelsene. De må 
stenges med gjerde og ikke med bom. De 
gjør oppmerksom på at det er 
krysningspunkt med rettigheter knyttet til 
seg, dette bør beskrives i planbeskrivelsen. 
  
Planen legger til rette for at to 
planoverganger skal opprettholdes. Det er 
registrert uønskede hendelser på 
planovergangen ved Nøtåsvegen. 

Innsigelsen er løst gjennom 
mekling og dialog mellom partene. 
Det er enighet om at alle 
planoverganger for gående og 
syklende skal stenges og samtidig 
gjerdes. I tillegg skal det bygges en 
ny undergang for myke trafikanter. 
Bane NOR kan akseptere at 
overgangen ved Nøtåsvegen kan 
opprettholdes. Plankart og 
bestemmelser er revidert i tråd 
med meklingsprotokollen og 
gjennomføring av planen er sikret 
gjennom en egen avtale mellom 
kommunen og Bane NOR.   
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Stengesymbol er påført plankartet 
på begge sider av jernbanen. Det 
er satt rekkefølgekrav i 
bestemmelsene til stenging og 
gjerding.  
 
 
 
Tas til etterretning. Det er vist til 
de konkrete overgangene i 
bestemmelsene og med krav til 
gjerding. Bruksrettighetene er vist 
til i planbeskrivelsen. 
 
 
Bane NOR har gjennom mekling 
akseptert at overgangen kan 
opprettholdes. 
 
 



Overgangen har veg sikringsanlegg, men 
ulykker skjer på sikrede planoverganger.  
 
De viser til at det ved varsel om oppstart 
ble informert om at området ved 
Kvithammarberget (R6) skulle 
detaljreguleres senere og ikke som en del 
av områdereguleringen. Planforslaget er 
ikke i tråd med dette. 
 
Bane NOR mener at kommunens 
beregning av økt trafikk på Nøtåsvegen 
bygger på feil tall. Kommunen regnet 4-6 
bilturer per boenhet per dag, mens Bane 
NORs erfaringer er 5-10 bilturer per dag. 
Mengden trafikk på Nøtåsvegen vil øke 
betraktelig. Selv om kommunen har justert 
ned antall boliger i.f.t. kommuneplanen, 
mener Bane NOR at det ikke kan 
aksepteres mer trafikk over 
planovergangene.  
 
De er positive til at det kan opprettes en ny 
gang- og sykkelveg mellom 
Garverløkkevegen og Stasjonsvegen. De 
gjør midlertidig oppmerksom på at det 
fører til økt trafikk over den usikrede 
planovergangen ved Lykkjegutua.  
 
De viser til at kommunen mener at 
planforslaget legger til rette for 
trafikksikker skoleveg. De kan krysse 
jernbanen planfritt ved Skolegutua. Ved 
skoletråkk-registreringen viste elevene til 
at vegen ble ansett som skumle, og ikke 
jernbanen. Bane NOR mener derfor at 
kommunen bør legge opp til 
holdningsskapende arbeid rette mot de 
unge.  

 
 
 
Dersom R6 ikke ble detaljregulert 
nå ville planforslaget fremdeles 
satt en ramme for antall nye 
boliger.  
 
 
 
Tatt til orientering.  
 
 
 
 
 
Løst gjennom mekling.  
 
 
 
 
 
Den usikrede overgangen ved 
Lykkjegutua skal stenges og 
risikoen er derfor ikke lenger 
aktuell. 
 
 
 
Tas til orientering.  
 

5. NVE, 20.07.16 NVE har stor saksmengde, og har ikke 
anledning til å uttale seg til denne saken. 
Viser til at kommunen har et selvstendig 
ansvar for å vurdere forholdet til flom 
m.m. 

Rådmannen vurderer flomhensyn 
og generelle hensyn til vassdrag 
som ivaretatt i planen. Det er lagt 
inn hensynssone for flom og krav 
til kantvegetasjon. NVEs sjekkliste 
for flom er gjennomgått.  

6. Barnetalspersonen Barnetalspersonen framhever at det er fint 
om tabellen fra barnetråkkregistreringen 
blir ivaretatt i det videre arbeidet.  

Resultatene fra 
barnetråkkregistreringene er tatt 
med i arbeidet og ligger til grunn 



for flere av plangrepene, bla. annet 
behov for nye gang- og 
sykkelvegstrekninger.  

7. Anne Karin 
Findsen 21 08 16 

Grunneier av gbnr. 40/40 og 53/61. Ønsker 
at det vurderes en ytterligere oppdeling av 
tomter i forhold til fremlagt planforslag. 
Har lagt ved en skisse som viser oppdeling 
og adkomstløsninger. Hennes innspill er 
som følger; 

 2 ekstra tomter på gbnr. 40/40, hvor 
planforslaget opprinnelig hadde 1 
tomt. 
 

 
  

 2 tomter på gbnr. 53/61, hvor 
planforslaget viser arealet som LNF. 
Hun viser til at en eksisterende turveg 
kan benyttes som adkomstveg. 

 
 

 
 
 

 3 ekstra tomter på gbnr. 53/61, hvor 
det opprinnelig var vist 3 tomter.   

Uttalelsen er delvis imøtekommet:  
 
 
 
 
 
Det er lagt inn 1 ekstra tomt på 
gbnr. 40/40 (vist som tomter 2 og 
3). Ytterligere oppdeling gir 
uhensiktsmessig små tomter (<715 
daa), som rådmannen ikke 
anbefaler.  
Forslaget til tomter er   
ikke lagt inn i planen. Adkomsten 
er bratt og ligger på annenmanns 
grunn. Arealet ligger i tillegg på en 
høyde som er et synlig 
landskapselement . Dette bør 
opprettholdes med vegetasjon og 
ikke bygges ned.  
  
Imøtekommet. 3 ekstra tomter er 
lagt inn i planen. Tomtene vil 
fortsatt ha en størrelse på 1,3 – 1,5 
daa noe som er romslige tomter.  

8. Randi Lovise 
Midtskogen 
15.08.16 (åpent 
plankontor) 

Grunneier gbnr. 40/44. Ønsker ikke at 
gangfelt over jernbanen ved 
Høverdalsgutua/ Stasjonsvegen skal 
stenges. Gjør kommunen oppmerksomme 
på at det er tinglyst rett til kryssing av 
jernbanen.  
 
 
 
Minner også på om at Stasjonsvegen ikke 
er asfaltert i sin fulle lengde, som 
beboerne i området har fått forespeilet 
lenge.  

Se kommentar, punkt. 4. Det er en 
forutsetning fra Bane Nor at alle 
overganger stenges. Etter vedtatt 
plan vil en prosess for sletting av 
rettigheter gjennomføres, som er 
en forutsetning for at tiltakene 
etter meklingen skal kunne 
realiseres.   
 
Strekningen det vises til ble 
asfaltert sommeren 2018.  

9. Oppsittere 
Høverdalsgutua 
(13 stk) 20 08 16 

Oppsittere i Høverdalsgutua har følgende 
innspill: 

 De vil ikke kunne godta at 
Høverdalsgutua nedklassifiseres fra 
offentlig til privat/felles veg. De mener 
at rettighetene må være like for 
innbyggerne, uavhengig om man bor 

 
 
Rådmannen mener at merknaden 
kan imøtekommes, og at 
Høverdalsgutua bør forbli en 
offentlig veg. Vegen er én av tre 
veger som kommunen foreslo 



på bygda eller i sentrum. Vegene er 
brukt til flere funksjoner (post, 
renovasjon) og de mener derfor det er 
kommunens ansvar at veier blir 
brøytet og er framkommelige. De 
stiller spørsmål om infrastrukturen i 
forbindelse med nye boliger i 
Teaterbyen er spikret og hvilken 
funksjon Høverdalsgutua skal ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oppsitterne ønsker at det skal være 
åpent for gangtrafikk over jernbanen 
ved Høverdalsgutua. De viser til at 
dette er prøvd på før, men at det da 
ble stoppet pga. tinglyste rettigheter.  

 Stasjonsvegen ble bygget i 02/03, men 
det ble ikke lagt fast dekke på vegen 
som ønsket. Det ble forklart fra 
kommunen at den måtte «kjøres ned» 
først. Det ble lagt VA-ledninger her i 
09, men heller ikke da ble det asfaltert. 
Oppsitterne har måtte kjøre på vegen i 
13-14 år uten at den er ferdigstilt. Det 
stilles spørsmål om det ikke er på tide 
å bevilge penger slik at man får 
ferdigstilt denne. De påpeker at 
Stasjonsvegen fram til Lykkjegutua er 
asfaltert men ikke lenger. De viser til at 
det er plager ved å bo langs en grusveg 
pga. støvplager.   

  

privatisert ved offentlig ettersyn, 
ved siden av Lykkjegutua og deler 
av Tassåsvegen. Det anbefales at 
alle tre endres slik at de forblir 
offentlige og at kommunen 
fortsetter vedlikehold og drift av 
disse. Det vil ikke gi noen økte 
driftskostnader, siden kommunen 
allerede drifter disse tre vegene i 
dag. Alle tre vegene ligger i 
eksisterende boligområder og i 
grenseland for hva som kan 
forventes driftet av de private selv, 
siden vegene betjener en del 
boliger. Forutsigbarhet for 
beboerne tilsier at driften bør 
kunne fortsette som i dag.  
 
Det vises til avtalen mellom 
kommunen og Bane NOR, 
kommentert over.  
 
 
Vegen er blitt asfaltert etter 
innspillet ble sendt inn (sommeren 
2018).  
 
 

10. Idrettsrådet 17 08 
16 

Alle forhold Idrettsrådet har påpekt 
anses å være ivaretatt. Det eneste de er 
usikre på er om gang- og sykkelsti/fortau 
er helt gjennomtenkt i forhold til 
forventet trafikk. Konkret er det et 
spørsmål om det ikke burde vært gang- 
sykkelsti/fortau på den strekning av 
Kvithammarvegen som går mellom 
Nøtåsvegen og Skolegutua. Begge de to 

Rådmannen er enig i at det er mest 
optimalt med en gang- og 
sykkelveg langs Kvithammarvegen, 
slik at det blir sammenhengende 
tilbud for myke trafikanter fra 
Nøtåsvegen-Kvithammarvegen-
Skolegutua, men dette anses ikke å 
være realistisk å gjennomføre. 
Reguleringsplanen legger til rette 



sistnevnte vegene har dette og da virker 
det noe underlig at forbindelsen mellom 
de ikke har det. 

for at kommunen kan ekspropriere 
arealer for offentlig vegareal innen 
10 år. Kommunen må prioritere å 
bygge gangkulvert og stenge 
overganger. Nest etter det bør 
gang- og sykkelveg mellom 
Garverløkkevegen og 
Stasjonsvegen bygges. Det 
vurderes ikke å være realistisk å 
bygge gang- og sykkelveg langs 
Kvithammarberget innenfor 10-års 
perioden. Dersom behovet på sikt 
skal vise seg, kan gang- og 
sykkelveg reguleres gjennom en 
selvstendig planprosess.  

11. Jan Nygård 
25.10.16 

Grunneier på gbnr. 63/101. Det er ønske 
om at eiendomsgrensen kan justeres 
nordover, for at det skal være tilstrekkelig 
med plass til å oppføre en garasje. 

Ved offentlig ettersyn lå det inne 
en korridor på 10 meter som skal 
sikre ferdsel for allmennheten. Det 
er en eksisterende sti der i dag, 
som er anbefalt å opprettholde. 
Etter befaring i området er det 
tydelig at 10 meter ikke er 
nødvendig for å sikre passasjen, og 
at det derfor kan tillates en 
justering av eiendomsgrensen. 
Gjennom dispensasjon er det gitt 
tillatelse med en justering på 5 
meter på deler av den grønne 
korridoren. Plankartet er revidert i 
samsvar med 
fradeling/tomtejustering.  

12. Jan Viggo Kalvadet 
13.07.16 

Grunneier på gbnr. 63/11. Det er ønske om 
at regulert tomtegrense samsvarer med 
hans eiendomsgrense og ikke overstyrer 
dagens grenser. Har ønske om å legge til 
rette for én ekstra tomt i tillegg til de tre 
som allerede ligger i planforslaget. 

Rådmannen vurderer dette som 
kurant og har revidert plankartet i 
samsvar med innspillet. Tomtene 
har fortsatt en str. på ca. 1 daa og 
endringen vurderes ikke å ha noen 
konsekvenser for bokvaliteten. 

13. Inger Lise Solberg 
17.08.16 

Sterkt uenig i forslaget om 
nedklassifisering av veger til privat 
fellesveg. Må opprettholdes som en 
kommunal veg. Kommunens innbyggere 
bør behandles likt. Det må også sees på 
som en forutsetning for at de eldre skal 
kunne bo hjemme så lenge som mulig.  

Se kommentar pkt. 9.   

14. Hilde Rismyhr 
Engelund 25.10.16 

De er glade for at det blir lagt til rette for 
boligtomter og at Lillemoen skole nå 
utvides.  De har innsigelser mot sanering 

Se kommentarer til uttalelse fra 
Bane NOR, pkt. 4.  
 
 



av krysningspunkt jernbanen i 
Høversdalsgutua:  

 Jernbaneovergangen er tidligere 
forsøkt stengt.  Dette lot seg da ikke 
gjøre fordi bruksrett på veien.  

 Krysningspunktet er tidligere stengt for 
biltrafikk og betydelig innskrenket for 
ferdsel med sykkel o.l.  

 Det vil medføre stor omvei for 
beboerne i Høversdalsgutua. 
Overgangen brukes i dag til ferdsel til 
busstopp, idrettsplassen, skistadion 
osv.  
 

 Siden Stasjonsveien ikke er asfaltert er 
det både raskere og mer komfortabelt 
for gående og syklende å krysse 
jernbanen her for å komme på 
asfaltert vei/sykkelsti, enn å bevege 
seg på grusvei med biltrafikk og støv 
bort til Lykkjegutua.  
 

De har også innsigelse mot 
nedklassifisering av Høversdalsgutua til 
privat vei:  

 På hvilken bakgrunn kan kommunen 
frasi seg ansvaret for flere veier?  

 Beboerne i Høversdalsgutua betaler 
eiendomsavgift m.m. på lik linje med 
innbyggere i sentrum.  

 Høversdalsgutua er en naturlig 
forlengelse av Stasjonsveien og derfor 

må fortsette å være kommunal. 

 
 
Reguleringsplanen legger til rette 
for at rettighetene kan slettes.  
 
 
 
 
Rådmannen har forståelse for 
dette, men stenging av 
overgangene er en forutsetning for 
at Bane NOR skal trekke 
innsigelsen.  
 
Stasjonsvegen er asfaltert etter at 
innspillet ble sendt inn. 
 
 
 
 
 
 
Se punkt. 9. Rådmannen anbefaler 
at vegen opprettholdes som 
kommunal.  

15. Erling Søby 
18.08.16 

Grunneier av gbnr. 52/54 og 43/17. Han 
har følgende innspill: 

 Han mener det bør kunne bebygges 
med inntil 4 boligtomter på hans areal, 
hvor planforslaget la opp til 2 tomter. 
På nåværende tidspunkt er det 
vanskelig å bestemme hvor mange 
tomter det vil være aktuelt å fradele, 
men dersom en framtidig utbygger 
skulle ønske flere tomter enn de 2 som 
er foreslått i planforslaget, mener han 
at arealplanen bør åpne for inntil 4 
boliger. Dette vil da kunne bli ganske 
likt området langs rv. 2, nord for 

Innspillet er imøtekommet. Det er 
lagt inn mulighet for å fradele inntil 
4 tomter på arealet, i stedet for 2. 
Dette er løst ved å flateregulere 
arealet (vist som B2) og sette krav 
til en tomteinndelingsplan for 
området, siden det er usikkert 
hvordan arealet skal utnyttes. 
Arealet er på ca. 7,7 daa, som 
tilsvarer 1,9 daa per tomt. Det 
anses derfor som kurant og legge 
til rette for flere boliger. 
 
 
 



Lillemoen skole, der antall boliger ikke 
er bestemt.  

 Stasjonsvegen/ Garverløkkevegen: han 
foreslår at den planlagte gang og 
sykkelstien mellom de to nevnte 
vegene blir omgjort til veg med fast 
dekke (asfalt) og gatelys. Dette vil lette 
atkomsten til JH skistadion som er mye 
brukt både til organisert aktivitet og 
som utgangspunkt for turer både på ski 
og til fots.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Dersom den foreslåtte gang og 
sykkelstien blir som beskrevet i 
planforslaget, foreslå han at det blir 
asfalt og gatelys i Garverløkkevegen.  
Støvplagen er til tider meget plagsom, 
astmatikere får ekstra plager pga. 
støvet. Vegen er ofte svært hullete, det 
er ikke mulig å svinge utenom hullene. 
Dette medfører unødig slitasje på 
kjøretøy og mye støy. Det oppleves 
som farlig å sykle når vegen er på sitt 
verste. Vegen blir mye tryggere med 
gatelys. Med økt trafikk, f. eks. til og 
fra skistadion høst og vinter, vil 
trafikksikkerheten bli mye bedre med 

 
 
Rådmannen har gjort en vurdering 
om det skal være kjøreveg i tillegg 
til gang- og sykkelveg. Flere 
grunner taler mot at rådmannen 
anser en kjøreveg som lite aktuelt. 
Den primære årsaken til at det er 
lagt inn en forbindelse er med 
tanke på myke trafikanter, og da 
spesielt skolebarn som skal kunne 
ferdes til skolen uten å måtte 
krysse jernbanen. En ny kjøreveg 
vil kunne ha en betydning for 
trafikkbelastningen i området. En 
sannsynlig effekt er økt trafikk 
langs Stasjonsvegen, som igjen kan 
ha negativ konsekvens for myke 
trafikanter som ferdes langs denne 
vegen. Dersom det skal legges til 
rette for en kjøreveg, bør det også 
legges inn arealer for fortau eller 
gang- og sykkelveg for å forhindre 
denne negative effekten. Som et 
prinsipp i planarbeidet er at planen 
skal være realistisk og 
gjennomførbar. Å legge til rette for 
en kjøreveg, som på dette 
tidspunktet ikke er aktuelt, kan 
anses å være et unødvendig grep. 
Retten for ekspropriasjon i samsvar 
med planer har kun en levetid på 
10 år.  
Ønske om 
asfaltering/oppgradering av 
Garverløkkevegen tas til 
orientering, men løses ikke 
gjennom planen. Oppgradering av 
kommunale planer vurderes 
gjennom budsjettmidler.  



gatelys. Området vil bli mye mer 
attraktivt for nye beboere. Slik 
situasjonen er i dag vil potensielle 
beboere/ boligbyggere trekke seg. 

16. Tore Midtlie, Tore 
Søberg, Vigdis 
Søberg, Egil 
Sandberg, Trond 
Enersen, Kristin 
Enersen, Hieke 
Elgersma, Vidar 
Sveen, Berit 
Sandberg, Renate 
Berntsen Midtlie, 
Grete Mobekk, 
Knut Olav 
Mobekk, 22.08.16 
 

Det er positivt at det legges ut 
boligtomter i området Tassåsen, 
Teaterbyen. Derimot at Tassåsvegen, 
Lykkjegutua og Høverdalsgutua 
privatiseres er beboerne sterkt imot. 
Disse veiene er hovedveier med 
oppsamlingsveier som kommer utpå.  
Disse veiene må kommunen ha ansvaret 
for når det gjelder blant annet 
snøbrøyting. Hvem vil kjøpe en boligtomt 
der det ikke engang er brøytet en 
hovedvei om vinteren? Vi synes 
kommunens innbyggere bør ha samme 
behandling om de bor på bygda eller i 
sentrum. Eiendomsskatt betaler alle. 
Dessuten har kommunen bygd vei videre 
fra Lykkjegutua til høydebassengene på 
Åtjernsberget og er vel avhengig av 
farbar vei hele året.  
Skal utviklingen gå framover bør ikke 
kommunen begynne å gå bakover.  
For beboere i Tassåsveien, Lykkjegutua 
og Høverdalsgutua.  

Det vises kommentar punkt 9. 

17. Oddvar Skirbekk Grunneier på gbnr. 40/51 og 40/27. Han 
har innspill på tre punkter: 

 Øst for jernbanen bør det, i tillegg til 
gang- og sykkelveg, reguleres en 
kjøreveg. Dette for at beboere kan 
velge den korteste vegen fram til 
lyskryssene.  

 Det må være en framtidig løsning å 
bygge en samleveg mellom Jømna og 
Heradsbygd øst for jernbanen. 
 
 
 
 
 

 Eiendommene gbnr. 40/27 og 40/51 er 
foreslått til landbruksareal, men disse 
områdene er lite egna til drift. 

 
 
Det vises til kommentaren til punkt 
15.  
 
 
 
En framtidig samleveg Jømna – 
Heradsbygd berører ikke det 
området som nå er under 
planlegging. Det må derfor 
vurderes som en egen sak ved 
behov eller ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Delvis imøtekommet. Rådmannen 
har tidligere vurdert disse 
eiendommene, og har anbefalt å 
ikke omregulere landbruksareal til 
boligformål. Arealer uten landbruk 



er prioritert som nye tomter, og 
dette er det rikelig av innenfor 
planområdet. En del av gbnr. 40/51 
er ikke landbruksjord og det er lagt 
inn en boligtomt her, tomt 21. 

18. Håvard Enersen 
22.08.16 

Grunneier av gbnr.63/55 hvor framtidig 
gang- og sykkelveg krysser eiendommen. 
I møte den 15.11.2015 så mener han at 
kommunen forespeilet en kjørevei for bil 
kombinert med sykkel/gangsti på siden 
mellom Høveldalsgutua og 
Garverløkkeveien i kommunal standard 
med fast dekke og gatelys, det stilte han 
seg veldig positiv til, denne skulle være en 
forlengelse av Garverløkkeveien og han var 
villig til å avstå grunn på oversiden av g.nr 
63 b.nr 100 og 63/55. Han må presisere at 
det er denne løsningen han foretrekker.  
Han ervervet 63/55 som har vært i 
familiens eie, og eier således 63/94, 
63/100 og 63/55. Han bor selv på 63/94, 
har en sønn som kunne tenkt seg å bygge 
på 63/100. Hadde han visst at denne 
parsellen (63/55) skulle bli kløvd i to av en 
sykkel og gangsti så hadde han aldri kjøpt 
den.  
 
Etter krav fra Eidsiva så forstår han det slik 
at sykkelstien må ligge 8 mtr. fra senter av 
kraftlinjen, derfor er den foreslått lagt inn 
på hans eiendom, som en alternativ 
løsning. Hvis det ikke blir kjørevei foreslår 
han å legge linjen i kabel og legge 
sykkelstien på grensen mellom 63/55 og 
63/34, ifølge kartet som ligger ute sammen 
med planene så kommer altså stien langt 
inn på hans eiendom og han mener derfor 
at den blir ikke “brukandes” til noen ting, 
det ville være uheldig for hans del og eie 
litt på begge sider av sykkelstien og for all 
fremtid bare rydde kratt.  
Hans forslag er at hvis dette bare blir en 
sykkel og gangsti og høyspenten ikke lar 
seg legge i kabel blir å legge den nede ved 
jernbanen på nedsiden av alle tre 
eiendommene, altså at sykkelstien starter 
ved den planovergangen på sørspissen av 
63/94 som er planlagt stengt og går da 

 
 
I møtet ble begge muligheter 
diskutert, men rådmannen har 
konkludert med at en kombinert 
løsning ikke er realistisk og heller 
ikke ønskelig. Se kommentar 
punkt. 15. 
 
 
 
 
 
Innspillet er delvis imøtekommet. 
Den delen som berører 
eiendommen er flyttet noe nord-
vestover, slik at den ligger i grensa 
mellom gbnr. 63/55 og 63/34. 
Eiendommen vil da ikke bli delt i to 
og kan benyttes tilnærmet på 
regningssvarende måte.  
 
Kommunen setter ikke krav til at 
ledningen legges i bakken, og 
heller ikke  Eidsiva Nett har ikke 
kommet med innspill til dette. 
Eidsiva har ved offentlig ettersyn 
vært høringspart, hvor kommunen 
ikke har fått noen restriksjoner for 
å legge gang- og sykkelveg under 
høyspentledningen, som planen 
allerede legger til rette for.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



parallelt med jernbanen helt frem til 
Høveldalsgutua, dette vil gjøre det enklere 
å trekke eventuelt nytt hus på 63/100 
lengst opp på tomten og lengst unna 
jernbanen med tanke på støy.  
I tiden da ny skole v/skistadion var aktuell 
registrerte de med entusiasme og 
optimisme for området rundt der de bor, 
skuffelsen var stor når disse planene ikke 
ble iverksatt. Nå er han også skuffet over 
at den veien som kunne knyttet hele 
området sammen fra Lillemoen og ned til 
skistadion ser ut til å ende med bare en 
sykkel og gangsti, dette synes ikke å være 
særlig fremtidsrettet eller spesielt 
miljøtilpasset når oppsitterne lengst nord i 
området skal måtte kjøre utom skistadion 
for å komme seg til Elverum, siden de 
fleste jobber i den retningen.  
Han ber kommunen innstendig om å 
vurderer veien på nytt. I innspillet ble tre 
alternative løsninger lagt fram. 

 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommentaren, punkt 
15. 

19. Kjell Arne 
Pettersen 
21.08.16 

Grunneier av gbnr. 56/78. De viser til at 
planen har en grense på 200 m2  for 
boligbygg og 50 m2  for garasje/uthus. De 
har en sønn som driver aktivt med bilsport. 
Det er derfor ønskelig å bygge et 
kombinert verksted/lager i forbindelse 
med hans aktivitet. Arealet for dette 
bygget vil da bli ca. 160m2.  

 
 
Han regner det som en selvfølge at alle 
husstander, nye og gamle, får muligheten 
til å knytte seg til det kommunale vann 
/avløpssystemet. Dermed slipper man å 
anlegge nye infiltrasjonsanlegg (de 
eksisterende tetter seg), dessuten vil det 
øke muligheten for stor nok vanntilførsel 
ved eventuell brann. 

Det legges ikke opp til at det 
generelt skal kunne bygges ut store 
garasjer på alle eiendommer. 
Eiendommen det her gjelder ligger 
likevel slik til at det ikke vil sjenere 
noen om det på den eiendommen 
bygges et noe større bygg. 
Tillatelsen en løst med en 
dispensasjon våren 2019.  
 
Det er lagt kommunale vann og 
avløpsledninger i området, med 
god kapasitet. Fra kommunens side 
er det ønskelig at boliger knytter 
seg på det kommunale nettet 
heller enn å ha private løsninger.  

20. Frode Fjærtoft 
22.08.16 

Grunneier av gbnr. 63/10. Han har 
følgende innsigelser til planforslaget og 
tursti som er vist over hans eiendom: 

 Omregulering av arealet til tursti vil 
være til hinder for framtidig utvikling 
av boligtomter.  

 
 

 
 
 
Eiendommen er ikke foreslått 
regulert til bolig, men til landbruk. 
Det er derfor ikke lagt til rette for 
noen framtidig fradeling til 
boligtomter. Å sikre noe areal for 



 
 
 

 Turstien er vist over en eksisterende 
bygning. Det går et gjerde i den 
inntegnede traséen. 
 
 
 
 

 Skiløypa følger ikke den foreslåtte 
traséen. Dette er presisert i møte med 
planavdelingen to ganger.  

 Arealet som er foreslått som tursti 
benyttes årlig til vedproduksjon.   

 
 
Han mener at formålet for turløype må 
trekkes fordi det bygger på helt feil 
forutsetninger.  

turveg langs med tomtegrensa 
anses derfor som kurant, spesielt 
siden det er her turvegen går i dag.  
Turvegen følger dagens trasé, og 
har sikret en korridor på 6 meter, 
men det betyr ikke at 
bygning/gjerde må fjernes. 
Formålet sikrer den framtidige 
arealbruken.  
 
Av informasjon gitt i møtet er 
traséen lagt der hvor den faktisk 
går. Dette er også bekreftet av 
idrettsrådet. Det presiserer at den 
regulerte turvegen sikrer framtidig 
bruk og hindrer således ikke 
dagens bruk. 
Ved utarbeidelse av planen har 
kommunen fulgt rådene til 
idrettsrådet for å sikre turvegens 
funksjon og planene er samtidig 
lagt fram for grunneier. I møte 
med grunneier ble kommunen 
informert om at traséen godt 
kunne ligge der den er i dag, men 
han ønsket ikke at den ble juridisk 
bindende. Årsaken var at han så for 
seg en framtidig utvikling av tomta. 
Eiendommen er en 
landbrukseiendom og foreslås 
regulert deretter. Det vurderes 
derfor ikke som aktuelt med nye 
boligtomter her.  

21. Inger Camilla 
Løken og Isak 
Halvorsen 
22.08.16 

Grunneiere av gbnr. 53/31 og 42/31. De 
ønsker eiendommen innenfor plangrensen 
regulert til boligareal. Det er enkel 
vegadkomst og VA-tilgang i området. Det 
er i forbindelse med tidligere utbygging av 
området allerede utarbeidet en detaljplan 
med tomter/infrastruktur på eiendommen.  
Siden kommunen har valgt å sterkt 
begrense mulighetene for utbygging i 
Heradsbygd ved å legge plangrensen til et 
forholdsvis lite område, vil i praksis alle 
tomter som bygges ut ha god tilgang til en 
stor grønn lunge i øst. De mener da at det 

ikke skal legges begrensninger innenfor 
plangrensen slik det kan se ut som i 

Begge eiendommene er i 
planforslaget vist som landbruk 
(LNF), hvor store deler er verdifull 
sandfuruskog. Det er derfor lagt 
begrensninger for bruk og utvikling 
på disse eiendommene med 
hensyn til naturmangfoldet. Det 
forelå skisser for arealbruken når 
kommunen ønsket ny skole sør i 
planområdet. Dette gikk 
kommunen bort i fra bl. annet pga 
registreringer av rødlistede arter 
og økonomiske hensyn. Når det ble 
vedtatt at Lillemoen skole skulle 
fortsette som bygdeskole har 



høringsutkastet. Vedrørende fornminner – 
fornminner dreier det seg om kullgroper 
som finnes i tusentall i 
nærområdet/kommunen. I andre saker blir 
kullmiler som kulturminne løst uten 
problem. 

kommunen ønsket å legge 
hovedtyngden av nye boliger i 
nærheten av skolen. I tillegg er det 
to automatisk fredete 
kulturminner innenfor 
eiendommen, og i planen er det 
som mål å berøre færrest mulig. 
Skiløypetraséen krysser gbnr. 
42/31. Det vises til at det er 
adkomst til eiendommene, men 
rådmannen mener dette ikke er 
løst. En adkomst til boliger her vil 
enten bety at annenmanns grunn 
må berøres eller at en ny veg må 
krysse arealet med verdifull 
naturtype. Rådmannen mener at 
det er mange momenter som taler 
mot flere boligtomter her, 
herunder naturmangfold, uavklart 
adkomst, kulturminner og 
turveg/skiløype. Rådmannen 
anbefaler at innspillet ikke 
imøtekommes. 

22. Ingeborg og Ingolf 
Skotte 19.08.16 

Vedr. nedklassifisering av veier fra offentlig 
til privat/felles. 
Som brukere av Tassåsveien motsetter de 
seg nedklassifisering av denne veien, all 
den tid kommunen benytter veien i 
forbindelse med kommunal renovasjon 
samt daglig postombringelse. l tillegg er de 
av den mening at kommunen bør legge 
forholdene best mulig til rette for at 
beboerne kan bo hjemme lengst mulig. 

Det vises til kommentaren til punkt 
9.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Begrenset offentlig ettersyn av kulvert – 2019 

 
Høringspart  Uttalelse Kommentar 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

De viser til at endringene i planen er i tråd 
med gjennomført mekling hos fylkesmannen i 
2018.  
 
ROS-analyse er tidligere utarbeidet for planen. 
Fylkesmannen forutsetter at endringene, som 
er gjort med bakgrunn av innsigelsen, 
forbedrer sikkerheten ved jernbanen og ikke 
endrer samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige forhold. 
 
De har ingen vesentlige merknader til det nye 
forslaget.  

Tas til orientering. 
 
 
 
Rådmannen vurderer sikkerheten 
som bedre når tiltakene i planen er 
gjennomført. 
 
 
 
 
Tas til orientering.  

Fylkeskommunen Fylkesdirektøren bemerker at deler av 
planområdet vil med det endrede 
planforslaget få lavere fremkommelighet på 
tvers av jernbanen og mellom, og dermed få 
betydelig økt avstand mellom boligområdene 
og mellom boligområdene i øst til rv.2 med 
tilhørende kollektivtilbud. Dette kan være 
uheldig i et folkehelseperspektiv.  

Rådmannen ser seg enig i at å stenge 
planoverganger, samtidig som det 
etableres kryssing relativt langt nord 
innenfor planområdet, gir noe 
dårligere framkommelighet for 
gående og syklende. Samtidig gir det 
også økt trafikksikkerhet, som 
kommunen mener må prioriteres for 
at planen skal være realiserbar. 
Dette er en forutsetning fra Bane 
NOR, og kommunen ønsker å følge 
kravene for økt sikkerhet.  

Statens vegvesen I forbindelse med den forrige høringsrunden 
skrev SVV at tiltak på fylkesvegen skulle gjøres 
i tråd med deres håndbøker. Endringene som 
nå er gjort i planen, med bakgrunn av 
innsigelsen, gjør at SVV må vurdere saken på 
nytt.  
 
De mener det er svært uheldig at de ikke er 
blitt involvert i prosessen på et tidligere 
tidspunkt. Dette for å sikre gode løsninger 
som også ivaretar trafikksikkerheten for myke 
trafikanter i tilknytning til fylkesvegen. Det er 
en utfordring at det er lav framkommelighet 
og tilgjengelighet mellom boligområdene og 
rv.2 m.t.p. kollektivtransport og det generelle 
hovednettet for myke trafikanter.  
 

I bestemmelsene er det vist til at 
tiltak på veg skal følge SVVs 
håndbøker.  
 
 
 
 
Rådmannen mener kritikken er 
berettiget, og er enig i at vegvesenet 
burde vært involvert i prosessen 
med kulvert-løsningen. Løsningen 
ble avtalt gjennom mekling, hvor 
SVV ikke var representert. Prosessen 
videre har dessverre vært preget av 
et tidspress som har forhindret 
dialogen med SVV. 
 



Etableringen av gangkulvert ved den gamle 
stasjonsbygningen er utfordrende m.t.p. 
sikkerheten langs med Nøtåsvegen fram til rv. 
2. Kulverten kommer ut på Nøtåsvegen der 
hvor vegen gjør en kraftig sving. Her er det 
ikke tilrettelagt for gående og syklende fram 
til rv.2. De ser at dersom man tilrettelegger 
for belysning på fylkesvegen vil det kunne 
bedre trafikksikkerheten. SVV ber derfor 
kommunen om å innarbeide et rekkefølgekrav 
som sikrer at dette blir gjennomført. De ber 
også kommunen om å vurdere plasseringen 
av turvegens tilknytningspunkt til fylkesvegen.  
 
SVV ønsker at det settes ytterligere fokus på 
etablering av gode løsninger for gående og 
syklende innenfor planområdet, spesielt med 
tanke på trygg skoleveg. De merker seg at det 
er avsatt areal for fortau langs Nøtåsvegen, 
dette bør egentlig være gang- og sykkelveg 
når man først legger opp til en løsning for 
myke trafikanter må det være som gang- og 
sykkelveg. Fortau er en gateløsning, og ikke i 
tråd med vegnormene. De forutsetter at det 
før vedtak avsettes areal til g/s-veg. De 
oppfordrer også til økt bruk og kvalitetsheving 
av g/s-vegen som forbinder planområdet via 
Skolegutua. Dette bør følges opp som 
rekkefølgekrav.  
 
 
 
De minner om at det ved alle tiltak som 
berører fylkesveger skal byggeplan utarbeides 
og vurderes behov for gjennomføringsavtaler. 

Rådmannen ser seg enig i at 
løsningen ikke er optimal, ettersom 
myke trafikanter må ferdes på 
Nøtåsvegen, hvor det ikke er lagt til 
rette for ferdsel for myke 
trafikanter. Optimalt sett burde det 
opparbeides g/s-veg på denne 
strekningen. Ved behov kan dette 
reguleres. Rådmannen tar SVVs 
anbefaling til etterretning og foreslår 
at rekkefølgekrav for belysning 
innarbeides i planen.  
 
 
Rådmannen vurderer at planen 
legger til rette for trygg skoleveg, 
med flere nye strekningen med 
tilrettelegging for g/s-veg. Ved 
utarbeidelsen av planforslaget ble 
det valgt en fortaus-løsning langs 
Nøtåsvegen p.g.a. mangel på areal 
for en fullverdig g/s-veg. Denne 
løsningen inngikk i den forrige 
høringsrunden, hvor SVV ikke hadde 
noen innvendinger til løsningen. 
Rådmannen anser derfor dette som 
avklart. Denne høringsrunden gjaldt 
ny løsning for kryssing av jernbanen 
og ikke øvrige grep i planen. 
Rådmannen mener derfor at dette 
innspillet ikke skal imøtekommes.  
 
Dette er allerede sikret i 
bestemmelsene. 

Bane NOR De viser til at plandokumentene framstår slik 
som kommunen og Bane NOR har blitt enige 
om gjennom mekling, dialog og avtaler. 
 
De påpeker at ordet skal mangler enkelte 
steder i bestemmelsene, § 2.1 c), d) og e). 

Tas til orientering. 
 
 
 
Tatt til etterretning, og feilen er 
rettet opp. 

Barnetalspersoner 
i plansaker 

Det ser ut til at barn og unge er godt ivaretatt, 
med blant annet barnetråkk. Hvis denne 
kartleggingen tas til etterretning er hun 
fornøyd. Lekeplass, trygg skoleveg og 
friluftsaktiviteter er ivaretatt. 
Trafikksituasjonen må ses på, for det skal 
være trygg skoleveg for barna i Elverum. 

Tas til orientering. Rådmannen anser 
barn og unges interesser som 
tilstrekkelig ivaretatt, hvor 
barnetråkk-registreringene ligger til 
grunn for flere av plangrepene.  



Erling Søby Han viser til Garverløkkevegen som ikke er 
asfaltert eller har gatelys. Dersom den nye 
gang- og sykkelvegen (mellom 
Garverløkkevegen og Stasjonsvegen) ikke 
asfalteres vil det redusere trafikksikkerheten 
betydelig. Asfaltering og belysning øker 
trafikksikkerheten og bruken av denne.  
 
Eventuelle anleggsbidrag fra grunneiere ved 
evt. tomtesalg bør ses i sammenheng med 
kvalitet på veg og sykkelsti. Det bør også 
vurderes om den type bidrag kan være 
forskjellig i og utenfor sentrum. Dette for å 
gjøre større deler av Elverum attraktivt med 
tanke på tilflytting og bosetting.  

Når gang- og sykkelvegen skal 
bygges er det aktuelt å følge 
standarden for kommunale 
vegarealer, dvs. gang- og sykkelveg 
som er asfaltert og med belysning.  
 
 
 
Dersom det er aktuelt for 
kommunen å bruke 
refusjonsbestemmelser, hvor i 
praksis grunneiere må bidra til 
nødvendig infrastruktur, vurderer 
man konkret hva som rimelig å 
kreve. Verdien på tomtene er derfor 
en faktor som vurderes. Kvaliteten 
på g/s-vegen er ikke styrende, men 
derimot kostnadene kommunen har 
med å opparbeide den. Det er ikke 
avklart om det er aktuelt for 
kommunen å bruke bestemmelser 
om refusjon.  

      

 
  


