
Fra: Vegard Sagbakken [vegard.sagbakken@structor.no]
Til: Ole Gunnar Austvik [ole.gunnar.austvik@kaldor.no]
Kopi: Advokat Anders Gustav Bjørnsen [agb@vagaadvokat.no]; Synne Graue Emmerhoff
[synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no]; Harald Snippen [Harald.Snippen@structor.no]
Sendt: 21.09.2021 14:24:07
Emne: SV: [Fwd: [Fwd: SV: [Fwd: SVAR PÅ NABOVARSEL - GBNR 13/2 - DISPENSASJON FRA
KOMMUNEDELPLAN - FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82]]]
Vedlegg: image001.jpg; 07 SvarPaaNabovarsel Astrid Stubrud .pdf; 19063 Nabovarsel juli 2020 - sammendrag
merknader REVISJON C september 2021.pdf

Hei,
 
Viser til telefonsamtale akkurat, og gjentar at her kan jeg ikke gjøre annet enn å legge meg flat.
Det stemmer som Astrid Stubrud anfører i sin klage at vi mottok en merknad fra henne 07.07.2020.
 
Legger ved dokumentet som lastet ned fra Altinn sammen med en ny revisjon av vårt sammendrag av merknader
fra nabovarslet.
Sammendraget redegjør også for årsaken til at denne uheldige situasjonen har oppstått.
 
Vi vil understreke at dette selvfølgelig ikke er en bevisst utelatelse fra vår side, men at dette var første gang
firmaet tok i bruk elektronisk nabovarsling via Norkarts e‐torg og at vi på det tidspunktet ikke hadde gode nok
rutiner for å fange opp alle innkomne merknader via Altinn.
 
Igjen – beklager!
 
 
Med vennlig hilsen
Vegard Sagbakken
 

Landskapsarkitekt/vegplanlegger
+47 41 21 18 28
www.structor.no
 
Structor Lillehammer AS
Fåberggata 116
2615 Lillehammer
 

 
 
 
 
 

Fra: Ole Gunnar Austvik <ole.gunnar.austvik@kaldor.no> 
Sendt: mandag 20. september 2021 13:02
Til: Vegard Sagbakken <vegard.sagbakken@structor.no>
Kopi: Advokat Anders Gustav Bjørnsen <agb@vagaadvokat.no>
Emne: [Fwd: [Fwd: SV: [Fwd: SVAR PÅ NABOVARSEL ‐ GBNR 13/2 ‐ DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN ‐ FOR
BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82]]]
 
Hei Vegard,

Her er t.o. Astrid Stubruds klage til ØK i august som det er fint om du finner ut av, jfr forrige epost. 

MVH'
Ole Gunnar

‐‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐‐



Subject:[Fwd: SV: [Fwd: SVAR PÅ NABOVARSEL ‐ GBNR 13/2 ‐ DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN ‐ FOR
BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82]]

Date:Mon, 20 Sep 2021 12:56:17 +0200
From:Ole Gunnar Austvik <ole.gunnar.austvik@kaldor.no>

To:synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no
CC:Anders Gustav Bjørnsen <agb@vagaadvokat.no>, Vegard Sagbakken <vegard.sagbakken@structor.no>

  Vedr. klage ifb brev av 17.09.21 mottatt via Digipost.

Vi er ukjent med noen eventuell klage fra Astrid Stubrud i denne saken. I eposten nedenfor med
vedlegg av 24.3.21 fikk vi som kjent en oppdatert liste over klager fra Structor. Vi har oppfattet den
som komplett. 

Astrid Stubrud har overfor meg aldri nevnt noen klage i saken, utover at hun tidlig nevnte at hun ikke
ønsker å få kostnader ifb med vegomlegget. Etter at hun flyttet inn i 2018 og var kjent med pågående
jordskiftesak, har det kommet mange ønsker om forbedringer av eksisterende adkomst som går
gjennom vårt fjøsområde. Vi er overrasket dersom det faktisk er slik at hun ikke ønsker en bedre veg
uten brukskonflikter som i dag. 

Advokat Bjørnsen vil følge opp brevet/saken på våre vegne. Jeg regner med / ber om at Structor
klargjør om det har kommet en slik klage fra Stubrud i 2020, og hva som eventuelt har gjort at denne
har kommet bort. 

MVH
Ole Gunnar Austvik

Kopi: Vegard Sagbakken, Structor

‐‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐‐
Subject:SV: [Fwd: SVAR PÅ NABOVARSEL ‐ GBNR 13/2 ‐ DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN ‐ FOR BYGGING

AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82]
Date:Wed, 24 Mar 2021 15:41:31 +0000
From:Vegard Sagbakken <vegard.sagbakken@structor.no>

To:Ole Gunnar Austvik <ole.gunnar.austvik@kaldor.no>
CC:Advokat Anders Gustav Bjørnsen <agb@vagaadvokat.no>, Harald Snippen

<Harald.Snippen@structor.no>
References:<605B0DFE.9030803@kaldor.no>

Hei,
 
Her kan vi ikke annet enn å beklage ser jeg – vi har funnet svarene fra Øygarden og S. Grimsrud i vår Altinn‐boks nå.
Dette var av de aller første prosjektene hvor vi prøvde elektronisk nabovarsling, og her må vi bare erkjenne at
disse to merknadene ikke fant veien fra firmakontoen til rett medarbeider.
 
Vi har fått etablert gode rutiner nå, og jeg må bare beklage at denne saken ble skadelidende for våre
barnesykdommer.
 
Legger ved en oppdatert oppsummering der jeg prøver å forklare situasjonen og håper det er til hjelp.
 
 
Med vennlig hilsen
Vegard Sagbakken
 

Landskapsarkitekt/vegplanlegger
+47 41 21 18 28
www.structor.no



 
Structor Lillehammer AS
Fåberggata 116
2615 Lillehammer
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