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Elverum kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for RV 3/25 

Gampmyra massedeponi 

 

Jernbaneverket har vurdert planforslaget. Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart og har 
ingen ytterligere merknader. 
 
 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Dag Terje Jenssen 
 overingeniør 
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Fra: Bryhn Kristin Ødegård <krb@nve.no> 
Sendt: 26. april 2016 14:06 
Til: Firmapost-øst 
Emne: NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn -  Reguleringsplan for massedeponi 

på Gampmyra - Elverum kommune, Hedmark 
 
Deres ref.: 15/202926-10                                                                           Vår ref.: 201505581-2 
 
Vi viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gampmyra massedeponi. Til orientering har NVE 
ingen merknader til planen.  
 
Med hilsen 
Kristin Ø. Bryhn 
seniorrådgiver 
Skred- og vassdragsavdelingen, Region Øst 
Seksjon for areal- og sikring 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 22959595 el. direkte: 22959135, Mobil: 40034840 
E-post: nve@nve.no eller direkte: krb@nve.no 
Web: www.nve.no 
 

mailto:nve@nve.no
mailto:krb@nve.no
http://www.nve.no/
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Arne Foskum 

Hamarvegen 420 

2411 Elverum                                                                          den 02.05.2016 

Tlf 99720762 

foskum@yahoo.no 

 

Statens Vegvesen 

V/Helga Gaustad 

Region Øst 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

 

Innsigelse til «Reguleringsplan Gampmyra massedeponi». Ref 15/202926-10 

 
Jeg har mottatt forslag til Reguleringsplan for RV 3/25 Gampmyra massedeponi. Jeg viser til 

korrespondanse tidligere i prosessen, der jeg tar opp bekymringer for private brønner, overflatevann på 

sørsiden av dagens RV 3/25, støv og støy i forbindelse med tiltaket. Det ser ut til å være i varetatt i 

forslag til reguleringsplan. Jeg viser også til hyggelig møte mellom SVV, Covi, Grindalen og 

undertegnede den 18.04.2016, og mottatt mail/møtereferat fra saksbehandler Gaustad. 

 

Når jeg ser endelig forslag til reguleringsplan, med mulighet for å lagre 1,6 millioner kubikkmeter 

masse mellom min bolig og ny vegtrasé 400 meter lenger nord, velger jeg å komme med ny innsigelse. 

 

Innsigelsen gjelder utformingen av fyllinga. I følge vedlagt kart, foreslår tiltakshaver en 

pyramidelignende topp, med toppunkt ca 150 meter fra min bolig. Fyllinga foreslås som en 

pyramidelignende terrengheving på 28 meter, stigning 1:4. Myra der fyllinga skal ligge er 220 meter 

over havnivå. Med 28 meter fyllhøyde, vil fyllinga bli på 248 meter og rage mer enn ti meter over 

tretoppene som per dato står på myra. For å visualisere høyden, kan den som vil, parkere i vestenden 

av Midtskogvegen, gå over RV 3/25 og opp på toppen på nordsiden av vegen. Toppunktet der er 250 

meter. En fyllhøyde på 248 meter vil medføre at jeg mister all utsikt nordover fra både innsiden og 

utsiden av huset. Utsikten blir å se rett inn i ei fylling, som i tillegg foreslås tilvokst med skog.  

 

Utformingen av fyllinga, ser også ut til å kunne danne støykorridor både fra nordvest og nordøst mot 

huset mitt, de seks andre husstandene og ei hytte i grenda. Rent visuelt blir det også noe underlig med 

en slik topp midt på ei ellers flat myr. 

 

Min anmodning er at det utarbeides et annet forslag til fasong på fyllinga. Jeg ber om at toppen 

på fyllinga senkes med minimum 10 meter, makshøyde med dagens tretopper som står på myra, at 

hele fyllinga trekkes ut både vestover, østover og sørover, med høyest fyllhøyde mot nyvegen. Da vil 

vi forhåpentligvis få betydelig mindre støy, jeg vil beholde litt av dagens utsikt og med vesentlig 

slakere stigning, få ei flott sørhelling som utsikt. Jeg vil tro at anleggsarbeidet lettes betydelig med 

vesentlig slakere stigning og bedre utnytting av arealet. De 168 målene som reguleringsplanen dekker, 

kan forhåpentligvis brukes til noe så nyttig som erstatningsjord for tapte oppdyrkete arealer medgått i 

byggeprosessen og bli et flott beite eller en fin lettdreven, grøderik kornåker. 

 

Hilsen 

 

 

Arne Foskum 

 

 

Kopi: Elverum kommune, Amund Grindalen, naboer med mailadr. 
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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