Sammendrag innkomne merknader
Vedlegg/Eier/fester

Sammendrag av innhold/kommentar Structor Lhmr.
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Har ingen kommentarer eller innvendinger til mottatt nabovarsel

2

3

4

Hafjell
alpinsenter AS
Arne Grimsrud

Tjønntveit;
Olav, Else,
Frode, Linda

Bjørg og Svein
Arne Buenget

Viser til tidligere rettsrunder, sist i jordskifteretten om samme tema – en
sak som ikke er ferdigbehandlet. Grimsrud har ikke noe ønske om endring
av adkomst til sine eiendommer og har gitt uttrykk for det i nevnte
rettsrunder. Er derfor forundret over å motta et slikt nabovarsel på dette
tidspunkt. Påpeker at eiendom 12/104 vil få lengre privat veg med skissert
løsning og at planlagt vegtrase vil beslaglegge store arealer og
vanskeliggjøre bruken av eiendom 9/1. Hevder at skissert ny adkomst ikke
er i henhold til SVV håndbok N100 og at store skjæringer og fyllinger gir
risiko for utglidninger. Påpeker også at skissert veg ligger uakseptabelt
nærme bygning på eiendom 12/104. Merknaden inneholder også totalt
fire vedlegg med sakspapirer fra tidligere rettsrunder.
Kommentar Structor Lillehammer: Private veger er ikke underlagt offentlig
normalverk. Skissert veg er dimensjonert for liten lastebil og
fremkommelighet sikret gjennom sporingsanalyser og kjennskap til
praktisk gjennomførbarhet. En eventuell ny veg vil prosjekteres på en trygg
måte med tanke på erosjon. Flom- og skredanalyser er gjennomført.
Ønsker ikke denne vegen bygget. Den vil gi økt trafikk for beboere i
Måkrudgutua og på deres private veg. Mener utbedring av eksisterende
veg opp til Sørbygdsvegen er et bedre alternativ.
Kommentar Structor Lillehammer: Ny veg vil betjene to boliger og er
således et beskjedent bidrag til trafikkøkning. Behov for ny adkomst er som
følgebrevet opplyser først og fremst knyttet til behov for areal til drift og
utvidelse av fjøsområdet ved Austvik Gård, noe som forutsetter at dagens
trase legges om.
Endring av adkomst er av ingen interesse. De vil ikke ha noen ny adkomst
over sin eiendom. Har ingen interesse eller mulighet til å gi bruksrett på
Måkrudgutua.

19063 Nabovarsel juli 2020 - sammendrag merknader.docx
www.structor.no

Side 2 av 2

B

9/6
4
/10

12

4

9/1

0

9/1
Rev.

12

Foreløpig

VSA

Endring/ erstatning

Tegn.

2019.08.16
Kontr.

Dato

Ole Gunnar Kaldor Austvik
/10

12

/82

3

9/1

O:\19063 Adkomst Austvik\4-Prod\43-Teg\Lay_C.dwg

C

A

F1

Sørbygdsvegen 390, Øyer

Tegn.

Kontr.

Ny adkomst uten utbedring mellom B og C

2019-08-16

Dato:

Plan og profil

Ansv.

19063

Oppdragsnr.:

Kart og høydereferanse:

UTM32/ NN2000
Målestokk:
Structor Lillehammer AS
Fåberggata 116
2615 Lillehammer
lillehammer@structor.no

Horisontal:
Vertikal:

1:500 / A1
1:100

C-02 F2

