
 

RV 3/25 Ommangsvollen – Grundset – endring av reguleringsplan ved 
Ånestad, Løten kommune 

Sammendrag av merknader med tiltakshavers 
kommentarer 
Sveisnummer: 2014104728-30  
Avsender: Jernbaneverket 6.5.2015 

Merknad nr.1 Kommentar Statens vegvesen 
Jernbaneverket har ingen merknader til planen. Tas til orientering. 

 

Sveisnummer: 2014104728-36  
Avsender: Fylkesmannen i Hedmark 9.6.2015 

Merknad nr. 2 Fylkesmannen Kommentar Statens vegvesen 
Fylkesmannen viser til at jordvern har vært en viktig 
premiss i planarbeidet. Det er også en premiss for 
videre arbeid med ny rv. 3/25. Planendringen fører 
totalt til en øking i arealbeslag på om lag 76 daa, hvorav 
6 daa er dyrket mark, i tillegg til et midlertidig beslag på 
ca. 55 daa, hvorav 23 daa er dyrket mark. Det meste av 
skogen i dette området er dyrkbar. Foreslått 
planendring medfører mindre endring av arealbeslag av 
dyrka mark, men medfører et betydelig beslag av 
dyrkbar mark. Fylkesmannen mener det er viktig å ha 
fokus på arealeffektive løsninger og løsninger som på 
best mulig måte ivaretar landbruksinteressene i videre 
prosess og utbygging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av foreliggende planbeskrivelse går det frem at det 
foreslåtte utvidelsen på 38 daa for etablering av 
kontrollstasjon vil ha liten innvirkning på risiko for 
uønskede hendelser. 

I planbeskrivelsens pkt. 4.2 er det gjort 
rede for arealregnskapet knyttet til 
midlertidig og varig arealbeslag av 
dyrket mark og skogområder. 
Planbeskrivelsens pkt. 5 redegjør for 
reguleringsendringens konsekvenser for 
landbruk og skogbruk. I planarbeidet 
som har ledet fram mot planendringen, 
har det vært fokusert på å minimalisere 
varig beslag av dyrket mark. Økningen i 
permanent beslag av skog, skyldes i 
hovedsak endring av kontrollstasjonens 
plassering til Ånestad. Hevingen av 
omlagt veg fra Sigstad gård til 
Ånestadkrysset gir økt midlertidig 
beslag i anleggsperioden. Samtidig gir 
nivåhevingen utgangspunkt for 
nydyrking og justering av terreng på 
gnr.155/bnr.1. Dette vil være positive 
konsekvenser for landbruksinteressene 
på sikt.  I arbeidet med grunnlaget for 
OPS-kontrakten vil Statens vegvesen 
fortsatt ha fokus på å ivareta 
landbruksinteressene slik 
reguleringsplanen legger opp til. 
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Merknad nr. 2 Fylkesmannen Kommentar Statens vegvesen 
Fylkesmannen har utover dette ingen vesentlige 
merknader til planendringen. 
 

Tas til orientering. 
 
 

 

Sveisnummer: 2014104728-13-38  
Avsender: Hedmark fylkeskommune 18.6.2015 
 

Fylkeskommunen har for øvrig oversendt kopi av sin formelle oversendelse til Riksantikvaren av 
søknad om inngrep i automatisk fredet kulturminne med tilhørende vedlegg (sveisnummer 
2014104728-37).  Riksantikvarens endelige vedtak knyttet til søknaden er basis for fylkeskommunens 
endelige uttalelse (sveisnummer 2014104728-39). Det er kun sammendrag av fylkeskommunens 
endelige uttalelse som er gjengitt under. Øvrig underlag er lagt ved i sin helhet (ref. sveisnummer 
20141040728-37 og 39). 

Merknad nr. 3 Hedmark Fylkeskommune Kommentar Statens vegvesen 
Planfaglig uttalelse  
Fylkesdirektøren ser det som positivt at man har lagt til 
rette for kun offentlig tjenesteyting i kryssets sørøstre 
kvadrant, og at privat tjenesteyting med plasskrevende 
varer lokaliseres på kryssets nordside. En ser det som 
positivt at tidligere merknader om SMAT-planen er tatt 
til etterretning, og at man ikke legger til rette for annen 
virksomhet i den sørøstre kvadranten. Det er videre 
positivt at man også i bestemmelsene har krav om 
situasjonsplan og nødvendige illustrasjoner som skal 
visualisere terrenginngrep og bebyggelsens karakter. 
Når det gjelder bestemmelsene om forretning, kontor 
og industri (pkt. 5.4), merker Fylkesdirektøren seg at det 
ikke er tillatt med detaljvarehandel innenfor disse 
feltene. 
 
I planforslaget som foreligger er det lagt til rette for 
gående og syklende med gang- og sykkelveger. Det er 
viktig at disse utformes slik at de oppleves som trygge å 
ferdes på for ulike brukere i ulike aldere. Det er en 
forutsetning at disse sikrer god fremkommelighet til 
kollektivtransport og til pendlerparkering. 
Rekkefølgebestemmelsene jfr. pkt. 11, anses for å være 
ivaretakende og viktige for gående og syklende, terreng 
og vegetasjon og tiltak knyttet til forretning, kontor og 
industri. En merker seg positivt at bestemmelsene også 
omhandler vegetasjon og sideterreng samt 
grønnstruktur. 
 
 
 
 
 
 

 
Tas til orientering.  
Det vises forøvrig til våre kommentarer 
til merknad nr. 5 fra Taigaen Eiendom 
AS som gir utfyllende opplysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gang- og sykkelvegene er utformet som 
standard gang- og sykkelveger på 3 m 
med 3 m grøft. Det er i sin helhet 
tilrettelagt med gang- og sykkelveger 
langs det nedgraderte vegnettet på 
nordsiden av ny rv. 3/25 og langs 
omlagt veg fra Sigstad gård til 
Ånestadkrysset. Gang- og 
sykkelvegsystemene er knyttet 
sammen tilsvarende over ny bru over 
ny rv.3/25. Dette gang- og 
sykkelvegnettet er for øvrig koblet til 
plass for pendlerparkering ved 
innkjøringen til den nye kontroll-
stasjonen. Det er videre tilrettelagt for 
bussholdeplass på nord- og sørgående 
gående ramper fra ny rv.3/25 og langs 
omlagt veg fra Sigstad til Ånestad-
krysset. Det er dermed gjennom 
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Merknad nr. 3 Hedmark Fylkeskommune Kommentar Statens vegvesen 
 
 
 
 
 
Kulturvernfaglig uttalelse  
Nyere tids kulturminner:   
Planendringen kommer ikke i konflikt med nyere tids 
kulturminner. 
 
Automatisk fredete kulturminner:  
Innenfor planområdet er det registrert 10 automatisk 
freda kulturminner, hvorav fire er registrert til bevaring, 
mens fire er det allerede gitt tillatelse til inngrep i 
forutsatt arkeologisk utgraving. To kullgroper er 
nyregulerte der den ene (id 179754) kommer i konflikt 
med arealformålet. 
 
Riksantikvaren har i vedlagt brev datert 16.6.2015 gitt 
tillatelse til inngrep i automatisk fredet kullgrop (id 
179754). 
 
Riksantikvaren setter følgende vilkår til tillatelsen:  
«For bestemmelsesområdet # nr. gjelder følgende:  
Automatisk fredet kulturminne id 179754, kan fjernes 
uten vilkår om arkeologisk utgravning.  
For de øvrige kulturminner innen planforslaget, gjelder 
vilkår satt i våre brev av 25.11.11 og 26.11.14» 
 
Hedmark fylkeskommune ber Statens Vegvesen og 
Løten kommune regulere inn Riksantikvarens vilkår til 
denne reguleringsplanen. I følge Riksantikvarens brev av 
16.6.2015 forutsetter dispensasjonen fra den 
automatisk fredningen gjennom planvedtaket at 
ovennevnte tekst innarbeides i regulerings-
bestemmelsene.  Dersom Riksantikvaren vilkår ikke 
vedtas i reguleringsplanen, vil kulturvernmyndighetene 
kunne fremme innsigelse. 
 

planforslaget lagt til rette for god 
fremkommelighet til kollektivtransport 
og pendlerparkering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Det er gjennom gjeldende 
reguleringsplan for rv.3/25 gitt tillatelse 
til inngrep forutsatt arkeologisk 
utgraving for fire kulturminner innenfor 
dette planområdet; id 141239, id 
141245, id 141255 og id 141263 
(jernvinner). Dette er videreført i 
bestemmelsenes pkt. 4.5.2 i forslag til 
reguleringsplan for kontrollstasjon ved 
Ånestad. Det samme gjelder kullgrop id 
140856 i samme bestemmelse. 
Utgravinger av disse pågår. 
Tiltaket/vegbyggingen kan 
gjennomføres først når ferdigmelding 
fra Riksantikvaren foreligger. Slik 
ferdigmelding foreligger ikke ennå. 
Reguleringsbestemmelsens pkt. 4.5.2 
beholdes, men det inntas en 
presisering om at vilkår satt i 
Riksantikvarens brev av 25.11.11 og 
26.11.14 gjelder for å ivareta 
fylkeskommunens uttalelse på dette 
punktet.  
 
Kullgrop id 179754 frigis ved 
Riksantikvarens brev av 16.6.2015. 
Riksantikvarens vilkår knyttet til dette 
ivaretas ved at bestemmelsenes pkt. 
4.5.1 tilføyes et eget avsnitt som lyder: 
 
«Automatisk fredet kulturminne id 
179754, kan fjernes uten vilkår om 
arkeologisk utgravning.» 
 
Som følge av dette utgår kullgrop id 
179754 fra bestemmelsens pkt. 4.5.2  
Kulturminnet framgår allerede av 
plankartet. 
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Merknad nr. 3 Hedmark Fylkeskommune Kommentar Statens vegvesen 
Fylkeskommunen oppgir at det 
innenfor planområdet gjort funn av to 
nye kulturminner, hvor det ene er 
frigitt kullgrop id 179754. Det andre 
kulturminnet det vises til, ligger 
innenfor området det ble varslet 
oppstart for, men inngår ikke i forslag 
til plan for Ånestad. Dette fordi 
planområdet er innskrenket i forhold til 
varsel om oppstart. 
 

 
 
Sveisnummer: 2014104728-31   
Avsender: Beboere i Ånestadvegen, Frønsetvegen og Kjøsøgardsvegen 2.6.2015 

Merknad nr. 4 Beboere Kommentar Statens vegvesen 
Beboere i Ånestadvegen, Frønsetvegen og 
Kjøsøgardsvegen mener de i stor grad vil bli berørt av 
endringene i ny reguleringsplan, spesielt i 
anleggsperioden.  
 
Deres største innvendingen gjelder plassering av 
brakkerigg på området F/K/I4. Beboerne mener at 
brakkeriggen ligger for nær boligområdet: 

• En nedhogging av all skog på dette området vil 
medføre at resterende skog i vernebeltet mot 
boligfelt blir mer vindutsatt. Mye av skogen i 
vernebeltet er allerede fjernet, og en ytterligere 
rasering vil medføre at boligene ikke får noen 
skjerming mot det som kommer på F/K/I4. Dette 
må hensyntas ved anleggelse av ny virksomhet 

• Anleggstrafikken vil foregå til alle døgnets tider. 
Dette kan føre til mye støy på boligeiendommene 
og søvnvansker for de som bor der. Per i dag er 
det ingen ting som skjermer mot støy. Ikke vanlig 
å legge brakkerigger opp mot boligområder. 
Vegvesenet må sørge for at dette ikke skjer. 
Forutsetning at det ikke blir trafikk med store 
anleggsmaskiner på området. Dersom området 
tas i bruk bes det om at aktiviteten av store 
anleggsmaskiner legges i området nærmest 
riksvegen og Myklegard 

• I nåværende plan er område for brakkerigg lagt 
til F/K/I2-R. Må kun være dette området som 
brukes til brakkerigger og anleggsmaskiner. Støy 
berører bare overnattingsgjester på Myklegard  

• Bekymret for at brakkeriggen skal trekke til seg 
kriminell virksomhet 

• Bruk av kjøretøyer og maskiner kan føre til 
søvnproblemer, skitne vinduer og biler 

Regulert vegetasjonsskjerm (GV) og 
avsetning til byggeområde for 
forretning/kontor/industri i F/K/I3 og 
F/K/I4, er en videreføring gjeldende 
reguleringsplan for området. Det 
samme gjelder bestemmelser knyttet 
til disse reguleringsformålene. For 
vegetasjonsbeltet (GV) fastslås at 
feltet skal danne vegetasjonsskjerm 
mellom næringsområdet og 
tilgrensende områder. Det er ikke en 
sammenkobling i rekkefølge mellom 
vegetasjonsbelte og regulert areal til 
byggeområde. Det er ikke foretatt 
noen endring i disse forholdene fra 
gjeldende plan.  
En regulering til byggeområde åpner 
for byggeaktivitet til angitte formål 
innenfor F/K/I3 og F/K/I4, og endring 
av vegetasjon må påregnes. Det er 
gjennom kommunens byggesaks-
behandling det tas stilling til hva som 
tillates innenfor byggeområdet ved 
anleggelse av ny virksomhet. 
 
 
Statens vegvesen har inngått 
leieavtale med eier av eiendommen 
155/24 og 155/19 som ligger innenfor 
regulert byggeområde F/K/I4. 
Vegvesenet har vurdert det slik at 
etablering av midlertidig 
kontorlokaler i deler av dette 
området, er i tråd med 
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Merknad nr. 4 Beboere Kommentar Statens vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beboerne krever at lover og regler vedrørende støy og 
forurensning vil bli fulgt i forbindelse med utbyggingen.  
 
 
 
 
Ber om at det blir funnet andre løsninger enn å legge all 
trafikken i anleggsperioden nord for Myklegard (inn på 
Ånestadvegen og Næringsvegen). Midlertidig omlegging i 
anleggsperiode vanskeliggjør tilgang til vegnettet og kan 
føre til store trafikale problemer i enkelte perioder for de 
som bor i området. 
 
 
 
 
 
 
 

reguleringsformål og bestemmelser. 
Trafikk til/fra som knytter seg til 
kontorvirksomheten, må påregnes, 
også som direkte følge evt. senere 
virksomhet i tråd med regulerings-
planformålet.  
 
Statens vegvesen har ingen erfaring 
for at det er særskilte problemer med 
kriminalitet knyttet til våre 
anleggskontorer.  
 
I den sørligste delen av F/K/14 er det 
regulert et midlertidig anleggsområde 
benevnt V-F/KI4. Dette er nytt i 
forhold til gjeldende reguleringsplan. 
Anleggsområdet åpner midlertidig for 
nødvendige terrengarbeider og 
fjerning av eksisterende anlegg. 
 
Midlertidig rigg- og anleggsområde 
benevnt V-F/K/12-R er videreført fra 
gjeldende plan. Det er innenfor dette 
området det åpnes for etablering av 
nødvendig rigg for gjennomføring av 
anleggsarbeidene. Området ligger 
lengst vekk fra boligbebyggelsen. 
Reguleringsbestemmelsene har for 
øvrig begrensinger på hvilken tid på 
døgnet støyende aktiviteter kan 
foregå.  
 
Statens vegvesen forutsetter at OPS-
aktøren for øvrig vil forholde seg til de 
krav som er gitt gjennom lover og 
regler i anleggsperioden utover det 
som fastlegges i kontrakt. 
  
Det er en forutsetning for 
gjennomføringen av anlegget at 
trafikken på rv. 3/25 må kunne 
håndteres med noe begrenset 
framkommelighet i anleggsperioden. 
Bruk av framtidig lokalvegnett med 
midlertidige omlegginger i deler av 
anleggsperioden, må påregnes for å 
avvikle rv. 3/25-trafikk. Det vil påhvile 
den framtidige OPS-aktøren å tilstrebe 
at dette skjer med tanke på å 
redusere ulempene for omgivelsene i 
anleggsperioden. 
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Merknad nr. 4 Beboere Kommentar Statens vegvesen 
Dagens døgnhvileplass på F/K/I2 har skapt problemer 
med støy og forurensning for de nærmeste naboene.. 
Miljørettet helsevern er kontaktet. Opprettelsen av dette 
området har ikke fulgt gjeldende reguleringsplan og 
prosedyrer. Ber derfor om at denne plassen flyttes til 
f.eks. til Husum kontrollstasjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny atkomst til F/K/I2 som x-kryss reduserer 
trafikksikkerheten betraktelig. Mener at dette er en 
kryssløsning offentlige etater har gått bort fra. 

Det er ikke foretatt endringer i 
reguleringsplanen for F/K/I2. Dagens 
døgnhvileplass er etablert gjennom en 
leieavtale med driver av Myklegard. 
Det er avklart med Løten kommune at 
plassen kan benyttes til slikt formål. 
Statens vegvesen vil påse at de 
forhold som er avtalt i kontrakt, følges 
opp i det videre. 
 
Dagens Husum kontrollstasjon vil i 
framtiden bli liggende langs 
lokalvegnettet og frakoblet annen 
infrastruktur. Det er ikke ønskelig å 
legge til rette for at større kjøretøyer 
skal kjøre omveger og skape 
mertrafikk på dette lokalvegnettet.  
 
Ved utarbeidelsen av gjeldende 
reguleringsplan, ble innkjøringen til 
Taigaen vis a vis Esso foreslått stengt 
som følge av fare for tilbakeblokkering 
i rundkjøringen ved Ånestad-krysset. 
Atkomstene til Esso ble opprettholdt 
av hensyn til krav til levering av 
drivstoff til anlegget som inkluderer at 
tankbiler ikke kan rygge. Dette omtalt 
i planmaterialet fra tidligere. Det er 
ikke foretatt prinsippielle endringer i 
det i foreliggende planforslag for 
Ånestad kontrollstasjon. Der er kun 
den første atkomsten som er flyttet 
noe lenger nordover fra rundkjøringen 
av hensyn til trafikksikkerheten.  

 
 
Sveisnummer: 2014104728-32  
Avsender: Taigaen Eiendom AS 29.5.2015 

Merknad nr. 5 Taigaen Eiendom AS Kommentar Statens vegvesen 
På møte 24.02.15 ble det opplyst at «Nyvegen» fra 
nåværende rv. 3/25 til Næringsvegen (mellom butikk og 
lager) må ha større bredde. Taigaen Eiendom vil ikke 
motsette seg dette, men ber om at utvidelsen i sin helhet 
må tas østover (mot lagerbygg). Det er viktig med lav 
fartsgrense og at trafikksikkerhet blir ivaretatt for 
kryssing av vegen mellom butikk og lager.  
 
I forslaget til ny reguleringsplan er innkjørselen fra 
Ånestadvegen stengt, noe de ikke kan godta.  Den nye 
vegen vil ligge lenger borte og være mindre synlig. 

Merknaden imøtekommes. I revidert 
planforslag er breddeutvidelsen i sin 
helhet tatt østover slik Taigaen 
Eiendom AS ønsker. 
 
 
 
 
Forholdet til eksisterende atkomst ble 
vurdert i forbindelse med 
utarbeidelse av gjeldende 
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Merknad nr. 5 Taigaen Eiendom AS Kommentar Statens vegvesen 
Taigaen Eiendom AS fremhever at det er viktig at kunder 
som kommer fra den nye rundkjøringen får en lett og 
oversiktlig adkomst til butikken, og at innkjørselen 
opprettholdes. Taigaen Eiendom AS er av den oppfatning 
at det ikke vil oppstå tilbakeslag i rundkjøringen når 
kjøretøy svinger direkte inn på deres område. Esso 
beholder sin gamle innkjøring, mens innkjøringen til 
Taigaen stenges. Taigaen Eiendom AS mener at dette er 
stor grad av forskjellsbehandling.  
Det vil bli skiltet inne på deres område slik at all utkjøring 
fra deres område vil gå til Næringsvegen.  
 
Taigaen Eiendom AS ønsker at området F/K/I1 og V-F/KI1 
beholder regulering fra kommunestyrevedtak 25.4.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taigaen Eiendom AS viser til reguleringsplan for Ånestad 
området 27.3.15 hovedpost 5.4 (5.4.1), og ønsker at 
avsnitt 3 tas bort: Detaljhandel tillates ikke for noen av 
feltene avsatt til forretning/kontor/industri, og at det 
under første avsnitt 5.4.1 tilføres at detaljhandel tillates.  
 
Taigaen Eiendom AS er av den oppfatning dersom Løten 
skal få et stoppested når den nye riksvegen er ferdig, er 
det viktig at det legges til rette og reguleres så området 
kan utvikles til de reisende. 

reguleringsplan. Se også kommentar 
til merknad nr. 4. Dette har ikke blitt 
endret i forbindelse med forslag til 
endret regulering som følge av 
tilrettelegging for etablering av 
kontrollstasjon ved Ånestad. Det har i 
planprosessen ikke kommet opp nye 
momenter som tilsier endring av 
planen på dette punktet, og gjeldende 
reguleringsplan videreføres dermed.  
 
 
Kommunestyret behandlet mindre 
endring av reguleringsplan for rv. 3/25 
i Løten den 25.4.12, sak 21/12. Dette 
var en oppfølging av kommunestyrets 
sluttbehandling av samme 
reguleringsplan i møte den 25.1.2012 
sak 1/12. Vedtaket endret 
bestemmelsens pkt. 5.5, 1. ledd til 
følgende: 
 
”I området F/K/I1 kan det oppføres 
bygninger for lett industri, kontor, 
håndverksbedrifter med tilhørende 
anlegg og/eller vegserviceanlegg, 
herunder bensinstasjon, hotell- og 
restaurantvirksomhet med tilhørende 
parkeringsanlegg.” 
  
Ved en inkurie har dette ikke blitt 
videreført i forslag til endring av 
reguleringsplan for kontrollstasjon 
ved Ånestad. Bestemmelsenes pkt. 
5.4.1 endres slik at dette ivaretas. 
 
Av bestemmelsenes pkt. 10.1.3 følger 
at område V-F/K/I1 skal ha 
arealformål som F/K/I1 etter avsluttet 
anleggsdrift.  
 
Forslag til reguleringsplan for 
kontrollstasjon ved Ånestad har 
videreført gjeldende reguleringsplan 
på dette punktet.  
 
Løten kommune har nylig hatt forslag 
til kommuneplanens arealdel (KPA) 
2015-2026 ute til offentlig ettersyn.  I 
planforslaget er det ikke åpnet for å 
tillate detaljhandel i dette området. 
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Merknad nr. 5 Taigaen Eiendom AS Kommentar Statens vegvesen 
Løten kommune har forøvrig fremmet 
forslag om åpne for detaljhandel 
innenfor eksisterende nærings-
område N1 som tilsvarer F/K/I4 i 
forslag til reguleringsplan for 
kontrollstasjon ved Ånestad. Statens 
vegvesen har i sin uttalelse til KPA 
fremmet innsigelse til dette (brev av 
31.8.2015). 

 

Sveisnummer: 2014104728-33  
Avsender: Martin Skramstad 6.6.2015 

Merknad nr. 6 Martin Skramstad Kommentar Statens vegvesen 
Martin Skramstad ber om at det innarbeides mulighet for 
avkjøring til næringsområdet (jf. forslag til arealplan for 
Løten) fra AV - vegen til kontrollstasjonen. Han mener at 
dette gir mulighet for en god adkomst inn i tilhørende 
rundkjøring, og samtidig reduseres trafikken på 
fylkesvegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det gjelder den nye lokalvegen forventer Martin 
Skramstad at denne er plassert slik i terrenget at den gir 
minst mulig støy. For ordens skyld gjøres det 
oppmerksom på at arealene både på innsiden og utsiden 
av ny lokalveg er søkt oppdyrket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vises til Statens vegvesens 
uttalelse til kommunens forslag til KPA 
2015-2026. 
Felles atkomst er ikke forenelig med 
den type kontrollstasjonsvirksomhet, 
og vil komme i konflikt med trafikk-
sikkerheten ved kontrollstasjonen og i 
et eventuelt nytt næringsområde.  
Det er av stor betydning for driften av 
kontrollstasjonen og dermed 
trafikksikkerheten på vegnettet 
generelt, at mulighetene for å stikke 
av fra kontroll reduseres til et 
minimum. Ved felles atkomst vil en 
kunne risikere at sjåfører søker å 
unnlate seg kontroll ved å «gjemme 
seg» i et eventuelt tilstøtende 
næringsområde med samme adkomst. 
Det er et mål å redusere innsyn i vår 
og andre etaters kontrollvirksomhet. 
Ved større aksjoner med toll, politi og 
med mulig bevæpning er det uheldig 
med næringsvirksomhet tett inntil 
kontrollområdet. Blanding av 
kontrollvirksomhet og næring er i et 
slikt perspektiv svært betenkelig. 
 
Iht. uttalelsen til KPA har Statens 
vegvesen innsigelse til felles atkomst 
mellom kontrollstasjonen og et evt. 
fremtidig utvidet næringsområde sør 
for kontrollstasjonen. 
 
Den nye lokalvegen fra Sigstad til 
Ånestad er endret i høyde fra 
gjeldende reguleringsplan. Oppdaterte 
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Merknad nr. 6 Martin Skramstad Kommentar Statens vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Skramstad ber om at planbestemmelse 4.7.1 
endres til minimum 200-års nedbør.  
 

terrengdata har gitt forbedret 
vurderingsgrunnlag, og 
vertikalkurvaturen på fylkesvegen er 
hevet blant annet for å sikre 
tilstrekkelig høyde over bekker og 
grøfter. Den hevede vegen fungere 
som avgrensing av nydyrkingsstiltak 
på gnr.155/bnr.1-Ånestad gård. I 
plankartet er det på begge sider av 
vegen ut til planavgrensing regulert 
inn et midlertidig anleggsområde som 
ved ferdigstilling av anlegg skal 
opparbeides til jordbruksareal. Dette 
er ivaretatt i bestemmelsenes punkt 
10.1.7.  
 
Innspillet imøtekommes. 
Planbestemmelse pkt.4.7.1 endres i 
tråd med revidert utgave av Statens 
vegvesens håndbok N200. Til 
orientering differensieres her krav om 
dimensjonerende nedbørshendelser 
mellom overvannssystemet langs 
vegen (100 års nedbørshendelser) og 
på tvers av vegen (200 års nedbørs-
intensitet).  

 

Sveisnummer: 2014104728-35  
Avsender: Knut Ihle 8.6.2015 

Merknad nr. 7 Knut Ihle Kommentar Statens vegvesen 
Knut Ihle ønsker å gjøre oppmerksom på at veien til 
Granerud går gjennom delvis vassjukt og vanskelig 
terreng, samt gjennom det beste skogsterrenget.  
 
Knut Ihle har lagt ved forslag til alternativ til atkomstveg 
for gården Granerud og til Løiten Almenning: 
Atkomstveien følger fast mark langs grensen til 
allmenningen og helt inn på tunet i Granerud. Vegen mot 
undergangen på motorvegen krysser bekker og grøfter i 
rett vinkel. Innkjøringen til Granerud er ved østre side av 
garasjen.   
 

Planforslaget for kontrollstasjon ved 
Ånestad strekker seg ikke så langt som 
til Granerud. Dette medfører at 
vedtatt reguleringsplan fra 2012 
gjelder for denne eiendommen. 
Innholdet i merknaden er for øvrig 
hovedsakelig det samme som 
framkom under behandlingen av 
gjeldende regulering, og er dermed 
vurdert i forbindelse med vedtatt 
reguleringsplan for rv.3/25. 
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