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Boligområdet i Viken 

Ønsket boligområdet i Viken var en del av planen allerede i 2001. 

Vann og avløpsledning ble etablert til Vestsidevegen 50 og 52 i 2002 

dimensjonert for 12-14 tomter med et fremtidig boligområde. 

I kommuneplanene for 2007 ble det foreslått fremtidige arealer for 

boligbygging bak etter eller vest for Viken Sag, og på del av området sør for 

saga. Jeg har tidligere kommet med innspill om å flytte arealet vest for saga 

inntil avmerket område sør for saga. 

Dette ligger helt inntil Skriua boligområdet, og det vil derfor være 

hensiktsmessig å utvide nettopp her.  

Under utbyggingen av Skriua samarbeidet jeg med kommunen om asfaltering, 

gatebelysning og overvannskummer.  Det ble diskutert fremtidig utvidelse av 

byggefeltet, og kommunen har klargjort til påkobling av flere boliger, så her 

ligger det til rette. 
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Området benyttes i dag til landbruk og leies ut til gardbruker Svein Løken. 

Det er flere argumenter mot at landbruket ikke burde ligge helt inntil et 

boligområde.  Støy og lukt er nok det som er kan være mest plagsomt inntil et 

byggefelt.  Derfor er jeg av den klare oppfatning av at dette bør flyttes og 

byttes mot boliger. 

Gardbruker Svein Løken ønsker å kjøpe all dyrket mark og utmark tilhørende 

80-2. Svein er godt kjent med mine planer, og vi er enige om at han overtar 

arealet vest for saga Dersom mine utbyggingsplaner realiseres. 

Dette området er ikke egnet til bolig. 

Det vil altså si at vi bytter. Svein og jeg er enige om å gjøre denne handelen da 

gården Viken nå er ferdig oppdelt og vil opphøre som landbrukseiendom. 

Søknaden om å flytte arealet vest for saga ble jeg anbefalt å sette på vent til 

gården vare ferdig delt. 

Nå er gården ferdig delt, så da er tiden inne for å sette søknaden aktiv igjen. 
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Det er i 2018 søkt Statens Vegvesen om adgang til å bygge inntil 5 boliger og 

benytte dagens adkomst. Det er godkjent. 

Statens Vegvesen oppfordrer til å knytte gangvei sammen med eksisterende 

gangvei på Skriua-feltet (dersom hele felte bygges ut.) 

Det er også utarbeidet ras og skredrapport for nytt boligområdet samt resten 

av tidligere 80-2. 

Dette betyr at Skriua-feltet også drar nytte av det uten å bli belastet for det.  

Har hatt personlig ønske om å realisere dette området til boligfelt fra 2001. 

Konklusjon: 

Sentrumsnære tomter, gangavstand til skole, idrettsanlegg, butikker m.m. 

Naturlig og hensiktsmessig utvidelse av Skriua-feltet. 

Fantastisk utsikt mot alpinanlegget og Øyerbygda. 

Vann og avløp er etablert(kommunalt)vesentlig mindre støy og lukt plager fra 

landbruket for eksisterende beboere og nye. 

Ras og skred utredning er utført og konkludert godkjent for det området som 

ønskes utbygd. 

I dette tilfellet bør landbruksinteresser vike for boligformål da det legges til 

rette for å dyrke opp andre områder på eiendom 80-2, samt at resterende 

dyrket mark og utmark selges til dagens leietager i sin helhet for fremtidig 

landbruksdrift. 

Hva er det en familie ønsker når man flytter til et nytt sted eller man etter endt 

skolegang flytter hjem med mann og barn. 

Jo, med en i barnehagen og en i skolen er det viktig med kort skolevei samt kort 

vei til diverse fritids-tilbud aktuelle for små barn.  Skriua; Er nettopp det!  Kort 

skolevei, kort vei til idrettsbanen, vegmuseet og Hunderfossen sommer som 

vinter. Skolebussen går allerede i Vestsidevegen, både til Solvang, 

ungdomsskolen og Lillehammer. 

10 minutters gange og du har tilgang til 3 matbutikker samt apotek, lege, 

bibliotek osv. Alt dette samtidig som du har flott utsikt mot Øyerbygda. 
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Med vennlig hilsen 

Odd Arne Høier Steinfinsbø. 

Mob: 91627963 - Mail: steinfinsboe@vikensag.no 


