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Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 
Tiltak på avlastet riksvegnett 

Rv. 3 Segla bru – Sigstad i Løten kommune 
Gang- og sykkelveg 
 

Sammendrag av merknader til offentlig ettersyn for reguleringsplan, med tiltakshavers 
kommentarer 

Saksnummer: 17/160160-42 
Avsender: Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 24.09.2018 
Merknad nr. 1 Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

Kommentar Statens vegvesen 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 
overordnede planer og veiledning/opplæring av 
kommuner med store utfordringer innenfor NVEs 
saksområde. I tillegg prioriteres å gi uttalelser til 
planer der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger, ref. brev til kommunene av 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 
arealplanleggingen. I brevet bes kommunene om å 
skrive hva en evt. trenger bistand til i den enkelte 
sak. I denne saken kan ikke NVE se at det er bedt 
som slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret 
uttalelse til denne saken. 
 
NVE viser for øvrig til generelt informasjons- og 
veiledningsmateriell knyttet til deres saksområder. 
 
NVE minner om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 
Dette gjelder uavhengig om NVE har gitt råd i saken. 
Dersom det likevel er behov for NVEs bistand i 
saken, kan NVE Region Øst kontaktes med en 
konkret forespørsel. 

Det vises til Statens vegvesen sin 
kommentar til innspill ved varsel 
om planoppstart. 
 
NVEs retningslinjer og sjekkliste er 
gjennomgått. Det er ingen 
vassdrag innenfor planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
er gjennomført og framgår av 
planbeskrivelsen samt vedlegg til 
denne. Høyspentlinjer er inntatt 
som hensynssone i plankartet med 
tilhørende bestemmelser. Det vises 
for øvrig til omtale i 
planbeskrivelsen.  
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Saksnummer: 17/160160-45 
Avsender: Fylkesmannen i Hedmark (FM), brev av 01.11.2018 
Merknad nr. 2 Fylkesmannen i Hedmark (FM) Kommentar Statens vegvesen 
FMs rolle i plansaker er å se til at nasjonale 
forventninger til regional og kommunal 
planlegging legges til grunn for planleggingen. 
FMs kommenterer utfra dette. 
 
Jordvern 
FM påpeker at mesteparten av arealet som blir 
berørt er dyrka mark. Ca. 10 daa dyrka mark 
omdisponeres der arealene er registrert som 
fulldyrka mark med svært god jordkvalitet. Den 
nasjonale målsettingen om å redusere 
omdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark utgjør 
i Hedmarks målestokk omdisponering av ca. 200 
daa pr år. FM forventer valg av løsninger som 
medfører minst mulig beslag av jordbruksareal.  
 
FM merker seg at Statens vegvesen er opptatt av å 
begrense tap av dyrka mark og tilstrebe løsninger 
som hindrer unødvendige inngrep. Det vises 
planbeskrivelsens kap. 6.8.1 der det er redegjort 
for at erverv av dyrka mark er forsøkt redusert til 
et minimumsnivå. FM forventer at dette følges opp 
under bygging av gang- og sykkelvegen, og at det 
også i anleggsperioden vurderes ytterligere tiltak 
for å redusere omdisponeringen av dyrka mark. 
 
 
 
 
Naturmangfold 
FM merker seg positivt at det i planbeskrivelsen er 
gjort vurderinger etter naturmangfoldlovens §§8-
12. Planbeskrivelsens pkt. 6.6.1 beskriver tiltak for 
ikke å forstyrre hekkende individer av vipe 
(rødlistet kategori EN, sterkt truet) som er 
registrert i området. Hensyn til naturmangfoldet 
synes dermed ivaretatt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanens formålsgrenser 
er ytre begrensning for permanent 
arealbeslag. Tilsvarende gjelder for 
anleggsbeltet. Evt. muligheter for 
mindre permanent beslag vil 
framkomme som følge av 
prosjekteringen forut for bygging.  
 
 
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 
4.3.1 setter krav til at det skal 
utarbeides plan for ytre miljø (YM-
plan) før gjennomføring av tiltak. 
Pkt. 4.3.2 fastslår at YM-planen skal 
legges til grunn for byggeplan, 
utbygging og drift av gang- og 
sykkelveganlegget.  
YM-planen skal beskrive prosjektets 
utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan disse skal håndteres. YM-
planen er byggherrens redskap for å 
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Merknad nr. 2 Fylkesmannen i Hedmark (FM) Kommentar Statens vegvesen 
Fortsettelse 
 
 
 
 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er utarbeidet ROS-analyse, og risiko-
reduserende tiltak er beskrevet. Samfunnssikkerhet 
og beredskapsmessige hensyn synes dermed å 
være ivaretatt. 
 
Kart og bestemmelser 
FM har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av 
bestemmelser og plankart. Det forutsettes at 
plankart er utformet i samsvar med kart- og 
planforskriften §9. 
 

sikre at miljøkrav i lover og 
forskrifter ivaretas i prosjektet. 
Aktuelle bemerkninger som er 
påpekt i planbeskrivelsen skal inngå 
i YM-plan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollrapport er oversendt fra 
Statens kartverk i forbindelse med 
offentlig ettersyn. Det har ikke 
kommet merknader til framstillingen 
av plankartet. 

 
Saksnummer:17/160160-46 
Avsender: Hedmark fylkeskommune (HFK), brev av 11.11.2018 
Merknad nr. 3 Hedmark fylkeskommune (HFK) Kommentar Statens vegvesen 
Planfaglige forhold 
Fylkesdirektøren viser til sine merknader ved varsel 
om planoppstart, og bemerker at planforslaget i 
stor grad er tilfredsstillende i forhold til disse. 
Planforslaget ivaretar hensyn til barn og unge, og 
bidrar til å øke områdekvalitetene tydelig. 
 
Planbestemmelsene setter krav til opparbeidelse av 
sideterreng, men med en noe ubestemt frist for 
ferdigstillelse. Det framgår også at det skal 
utarbeides en YM-plan. Fylkesdirektøren anbefaler 
at tidspunkt for beplantning og annen behandling 
av sideterreng, skråninger og lignende stadfestes 
mer konkret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Planbestemmelsenes pkt. 5.1.2 
forutsetter at sideterrenget skal 
istandsettes raskest mulig og 
samtidig med anleggene. 
Bestemmelsenes pkt. 7.1.1 
forutsetter at områder for 
midlertidig anleggs- og riggområde 
skal istandsettes 1 år etter at 
veganleggene er satt i drift. Statens 
vegvesen vurderer at dette gir 
tilstrekkelig styring og samtidig et 
mulighetsrom med tanke på 
tidspunkt for anleggsgjennomføring. 
Det vises for øvrig til tiltakshavers 
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Merknad nr. 3 Hedmark fylkeskommune (HFK) Kommentar Statens vegvesen 
Fortsettelse 
 
 
Det bemerkes videre at universell utforming ikke er 
nevnt i planbestemmelsene eller planbeskrivelsen. 
Det vises til plan- og bygningslovens 
formålsparagraf §1-1, Hedmark og Opplands 
strategi for Innlandet universelt utformet 2025 
samt Statens vegvesens håndbok V129 «Universell 
utforming av veger og gater».  Fylkesdirektøren 
forutsetter at kommunen følger opp lovens formål 
og den regionale strategien for universell 
utforming i Hedmark og Oppland, og setter fokus 
på tematikken. Universell utforming skal på en 
tilstrekkelig måte innarbeides i 
detaljreguleringsplanen slik at alle kan benytte det 
nye anlegget på en likeverdig måte. 
 
 

kommentar til merknad nr. 2 vedr. 
YM-planens innhold. 
 
Prosjektering og planlegging av 
gang- og sykkelveganlegg skjer i 
henhold til håndbok N100 veg- og 
gateutforming. Det er en overordnet 
planforutsetning at prinsippene om 
universell utforming legges til grunn 
ved utbygging og utbedring av veger 
og gater; herunder også gang – og 
sykkelveger. Statens vegvesen 
vurderer det slik at gang- og 
sykkelvegen sikrer framkommelighet 
for alle i tråd med dette. Det inntas 
et nytt kap. 6.6 Universell utforming 
i planbeskrivelsen om dette. 
Kapittelnummering oppdateres i 
tråd med dette. 
 
Det inntas følgende 
reguleringsbestemmelse under kap. 
4 fellesbestemmelser: 4.6 Universell 
utforming og tilgjengelighet 
4.6.1 Offentlige tiltak innenfor 
planområdet skal utformes i 
henhold til rundskriv T-5/99 B fra 
Miljøverndepartementet og håndbok 
V129  ”Universell utforming av veger 
og gater”. Dette tilsvarer 
bestemmelse for øvrige planer 
knyttet til rv. 3/25. 
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NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for gang- og sykkelveg langs Rv 3 - Segla bru til Sigstad - Løten 

kommune, Hedmark 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 24.09.2018.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder 
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 
forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for g/s-veg langs rv. 3 , 
Segla bru – Sigstad, Løten kommune 
 
Vi viser til oversendelse datert 24.09.2018 med høring av forslag til reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs rv. 3, Segla bru – Sigstad i Løten kommune. Formålet med planen er å legge til 
rette for etablering av ny gang- og sykkelveg, i tråd med plan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak 
på avlastet riksvegnett som del av utbyggingen av ny rv. 3/25 Ommangsvollen – 
Grundset/Basthjørnet gjennom Løten og Elverum kommuner. 
 
Fylkesmannen viser til vårt brev av 04.12.2017 til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplanen. Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging legges til grunn for planleggingen, og vi kommenterer ut 
fra dette.  
 
Jordvern 
Mesteparten av arealet som blir berørt er dyrka mark. Arealregnskapet viser at ca. 10 daa dyrka 
mark omdisponeres på denne strekningen. Arealene er registrert som fulldyrka mark med svært 
god jord kvalitet. Vi viser til den nasjonale målsettingen om å redusere omdisponeringen av 
dyrka og dyrkbar mark med maksimalt 4000 dekar pr år. I Hedmarks målestokk utgjør dette 
omdisponering av ca. 200 daa pr år. Fylkesmannen forventer valg av løsninger som medfører 
minst mulig beslag av jordbruksareal. 
 
Vi merker oss at Statens vegvesen er opptatt av å begrense tap av dyrka mark og tilstrebe å 
finne løsninger som hindrer unødvendige inngrep, og at erverv av dyrka mark er forsøkt redusert 
til et minimumsnivå, jfr. planbeskrivelsens kap. 6.8.1. Fylkesmannen forventer at dette følges 
opp under bygging av gang- og sykkelvegen, og at det også i anleggsperioden vurderes 
ytterligere tiltak for å redusere omdisponeringen av dyrka mark. 
 
Naturmangfold 
Fylkesmannen merker seg positivt at det i planbeskrivelsen er gjort vurderinger etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er registrert en forekomst av vipe (Vanellus vanellus), som er 

mailto:postmottak@fmhe.no
http://www.fylkesmannen.no/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/08-plan-og-bygg/oppstartvarsel-og-nasjonale-foringer--19.04.2018.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/08-plan-og-bygg/oppstartvarsel-og-nasjonale-foringer--19.04.2018.pdf
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rødlistet i kategori EN (sterkt truet). Det er i planbeskrivelsens kap. 6.6.1 beskrevet tiltak for ikke 
å forstyrre hekkende individer. Hensyn til naturmangfoldet synes dermed å være ivaretatt i 
planen. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. Risikoreduserende tiltak er beskrevet 
for risikoforhold som er omtalt i analysen. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn 
synes dermed å være ivaretatt i planen. 
 
Kart og bestemmelser 
Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og -kart. Vi 
forutsetter at plankart er utformet i samsvar med kart- og planforskriften § 9. 
 
Fylkesmannen har utover det ovenstående ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
 
 
 
Saksbehandlere:  Kjell Erik Kristiansen, beredskapsavdelingen, tlf. 62 55 11 07  
   Tom Hjemsæteren, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 85 
   Mette Bjørnsen Saur, landbruksavdelingen, tlf. 62 55 12 27 
  
 
 

Kopi til: 
Løten kommune Pb 113 2341 Løten 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, region øst 

Postboks 4223 2307 Hamar 

Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 
 

Marit Gilleberg e.f. Mette Bjørnsen Saur 
fagdirektør  seniorrådgiver 
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Svar - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv. 3 - Segla 
bru - Sigstad i Løten kommune - offentlig ettersyn  
 
Viser til brev fra Statens vegvesen datert 24.09.2018. Saken omhandler offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv. 3 på strekningen Segla Bru til Sigstad i 
Løten kommune. 
 
Planfaglige forhold 
Fylkesdirektøren viser til høringsinnspill til varsel om oppstart datert 15.12.2017, og bemerker 
at planforslaget i stor grad er tilfredsstillende i forhold til de merknader vi hadde til 
oppstartsvarselet. Planforslaget ivaretar barn og unges hensyn, og bidrar til å øke 
områdekvalitetene betydelig. 
 
I planbestemmelsene er det satt krav til opparbeidelse av sideterreng langs ny gang- og 
sykkelveg, dog med noe ubestemt tidsfrist for opparbeidelse. Det fremgår også at det skal 
utarbeides en YM-plan som definerer og hensynstar forhold til svartelistede arter, naturtyper, 
artsobservasjoner og tiltak som skal gjennomføres i byggeprosessen og drift. Fylkesdirektøren 
anbefaler at tidspunkt for beplanting og annen behandling av sideterreng, skråninger og 
lignende stadfestes mer konkret. 
 
Videre bemerkes det at universell utforming ikke er nevnt i planbestemmelsene eller 
planbeskrivelsen. Av Plan- og bygningsloven § 1-1 «Lovens formål» fremgår det tydelig at 
«prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak». Videre er det i Hedmark og Opplands strategi for Innlandet universelt utformet 
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2025 stadfestet at det skal arbeides aktivt og målrettet for utvikling av et universelt utformet 
samfunn der alle kan delta på en likeverdig måte. Se 
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/innlandet-
universelt-utformet-2025---felles-strategi-for-hedmark-og-oppland.pdf for mer informasjon 
om den regionale strategien, samt Statens vegvesen håndbok V129 «Universell utforming av 
veger og gater». 
 
Fylkesdirektøren forutsetter at kommunen følger opp lovens formål og den regionale 
strategien for universell utforming i Hedmark og Oppland, og setter fokus på tematikken. 
Universell utforming skal på en tilstrekkelig måte innarbeides i detaljreguleringsplanen slik at 
alle kan benytte det nye anlegget på en likeverdig måte. 
 
Fylkesdirektøren har utover ovennevnte ingen flere vesentlige merknader til planforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til: 
Løten kommune, , 2341 LØTEN 
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 
 

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/innlandet-universelt-utformet-2025---felles-strategi-for-hedmark-og-oppland.pdf
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/innlandet-universelt-utformet-2025---felles-strategi-for-hedmark-og-oppland.pdf
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