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Vedr. 20-10553-1 - Rv. 3 Tunna bru - Varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid - Tynset kommune 
 
Det vises til deres oversendelse av 14.01.2020 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Tunna bru med tilstøtende veg på Rv. 3, i Tynset kommune.  
Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav, 
utbedre geometrien på Rv. 3 på begge sider av brua samt legge til rette for en fremtidsrettet 
videreføring for senere byggetrinn. 
 
Planfaglige forhold 
Fylkeskommunen er positiv til at det tilrettelegges for ny bru med tilhørende veg på Rv. 3 i 
Tynset kommune. I det videre planarbeidet bes det om at hensynet til berørte eiendommer 
med hensyn til støy og forurensning vurderes, eventuell påvirkning på vassdraget, 
landskapspåvirkningen og etterbruk av eksisterende bru og vegtrase. Videre er folkehelse og 
universell utforming viktige temaer i det videre planarbeidet. 
  
Fylkeskommunen ber om at det settes bestemmelser om at terrenginngrep skal skje så 
skånsomt som mulig, og at eventuelle sår i terrenget etter anleggsperioden beplantes eller 
tilsås og få en hensiktsmessig terrengutforming. 
 
For øvrig forutsettes det at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og planverk, og at 
det tilrettelegges for tidlig medvirkning. 
 
Kulturvernfaglige forhold  
Automatisk fredete kulturminner:  
Det er ikke opplysninger i fylkeskommunens arkiv om automatisk fredete kulturminner 
innenfor planområdet. Fylkeskommunen har derved ingen merknader til planarbeidet 
vedrørende automatisk fredete kulturminner. Det må likevel tas forbehold om eventuelle ikke-
registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Følgende tekst bes derfor 
innarbeidet i reguleringsplanens fellesbestemmelser:  
 
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken 
gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal snarest sendes til 
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kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 
 
Nyere tids kulturminner: 
Dersom det i arbeid med planen fremkommer at kulturminner blir berørt må konsekvenser for 
vernehensynet avklares i reguleringsprosessen, og hensyn som ivaretar verneverdiene 
innarbeides i planen. Med bakgrunn i opplysninger gitt i varslet har vi ingen ytterligere 
merknader nå. Vi legger til grunn at Fylkesdirektøren også skal uttale seg til planforslaget når 
det legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Samferdselsfaglige merknader 
Rv. 3 har tilknytning til fv. 2246 rett sør for Tunna bru. Vi merker oss positivt at «trafikale 
virkninger på grendemiljøet» er et tema som er relevant for videre utredning i en 
konsekvensutredning.  
 
Samferdselsavdelingen merker seg imidlertid at fremtidig bruk av «gammel» rv. 3 med 
tilhørende konstruksjoner ikke er listet opp som et utredningstema i det videre planarbeidet. 
Fylkeskommunen forutsetter at de strekninger som ikke vil være en del av nye rv. 3 i 
fremtiden, skal utredes i den videre planprosessen. Dette innbefatter bruken av veganlegget, 
tilhørende konstruksjoner knyttet til «gammel» rv. 3, samt tilkoblingspunkter til nye rv. 3 fra 
fv.2246.  
 
Samferdselsavdelingen har utover dette ingen ytterligere merknader til saken, men imøteser 
gjerne en dialog vedrørende ovenfornevnte punkter.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
  
  
 Christer Danmo 
 Saksbehandler 
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Tynset kommune - reguleringsplan for omlegging av rv 3, Tunna bru - 
varsel om oppstart 

Vi viser til oversending i brev 14.01.2020 med tilhørende dokumentasjon.  
 
Bakgrunn for saka og plansituasjon 
Statens vegvesen (SVV) varsler oppstart av arbeid med reguleringsplan for Tunna bru med 
tilstøtende rv. 3 i Tynset kommune. Formålet med planarbeidet er å erstatte dagens bru med ny bru 
som tilfredsstiller dagens krav, utbedre geometrien på rv. 3 på begge sider av brua samt å legge til 
rette for en fremtidsretta videreføring for senere byggetrinn. Vi oppfatter at forprosjektarbeidet 
startet opp i begynnelsen av 2018.  
 
Det er gjennomført en vurdering av fem ulike alternativ, i tillegg til et null-alternativ. Det er nå alt. 4 
som blir lagt til grunn med tanke på å korridor i det videre planarbeidet. Denne tar av fra nåværende 
rv. 3 rett nord for Vesleenget og krysser elva Tunna i ny bru omtrent her. Videre følger alt. 4 vestsida 
av Tunna, omtrent i samme trase som eksisterende mindre veg her, muligens noe høyere. 
Veglengden etter dette trasevalget er beregnet til vel 2,3 km.  
 
Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, der korridoren som alt. 4 i følger vises som 
LNF-område, i sin helhet.  
 
Konsekvensutredning 
Det er lagt ved en forprosjektrapport «Rv. 3 Tunna bru» og i tillegg notatet «Rv. 3 Tunna bru – 
konsekvensutredninger – forenklet metode». Fylkesmannen oppfatter i sistnevnte notat at SVV 
konkluderer med at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Det vises til KU-forskriften og 
vedlegg II pkt. 10 e), kfr. § 10 i forskriften (utløsningskriterier). Fylkesmannen minner om at vedlegg I, 
pkt. 7 e) også kan være aktuelt. Her er grensen for utløsning bundet til investeringskostnad. Vi er 
naturlig nok ikke kjent med beregnet samla investeringskostnad.  
 
Dersom konsekvensutredning følger av vedlegg II pkt. 10 e), kfr. § 10 i forskriften, er det ikke krav om 
planprogram (§ 8 i forskriften). SVV har likevel i notatet «Rv. 3 Tunna bru – konsekvensutredninger – 
forenklet metode» gitt en oversikt over hvilke temaer som er aktuelle å utrede. Dette er positivt.  
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Vi registrerer at SVV helt rett viser til at rammene for innhold og opplegg i en konsekvensutredning 
følger av kap. 5 i KU-forskriften, og at SVV sin håndbok V712 dekker disse kravene i KU-forskriften. 
Det er lagt opp til å følge håndboken i KU-arbeidet.  
 
Fylkesmannen vil bemerke det uheldige i at alternativvurderingen allerede er gjennomført, utenom 
kommende planprosess etter plan- og bygningsloven (pbl). Det framgår av f.eks. § 4-1 i pbl at 
alternativvurderingen er en sentral del av en KU-prosess. Vi registrerer at det har vært et 
forprosjektarbeid her siden 2018, men er ikke kjent med om dette kun har vært en intern prosess 
innenfor SVV.  
 
Fylkesmannens innspill 
Fylkesmannen registrer at notatet «Rv. 3 Tunna bru – konsekvensutredninger – forenklet metode» 
beskriver aktuelle og overordna utredningstemaer på en gjennomtenkt og godt dekkende måte. De 
tema som vi har spilt inn under, som kommer i tillegg til det SVV har lagt opp til her, er evt. støy.  
 
Landbruk 
Stortinget fastsatte i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skulle være 
mindre enn 4000 daa/år innen 2020. Ut fra dette er det klart at omdisponering av dyrka jord og 
generell arealutnyttelse må vurderes strengere enn tidligere.  
 
Fylkesmannen registrerer at risikoen for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord innenfor valgt 
korridor sannsynligvis er liten, dette er positivt. Fylkesmannen forutsetter at det i planbeskrivelsen 
lages et arealregnskap som viser evt. omdisponering av fulldyrka areal, overflatedyrka areal, 
innmarksbeite, skogsareal fordelt på høg, middels og lav bonitet samt dyrkbart areal, alle fordelt på 
ulike arealformål. Dette er det tatt høgde for i vedlagt notat om konsekvensutredning. 
Fylkesmannen forutsetter videre at kommunen opplyser om omdisponering av dyrka og dyrkbart 
areal i sin KOSTRA-rapportering.  
 
Vi registrerer videre at det i valgt korridor finnes en veg kort veg opp fra elva, sannsynligvis en 
driftsveg samt tilkomst til Jordengvangen. Fylkesmannen forutsetter at det de driftsmessige forhold 
knyttet til bruken av denne vegen sikres gjennom kommende planprosess.  
 
Støy 
Fylkesmannen antar at støysituasjonen for de to-tre bruka på aktuell strekning vil kunne forbedres 
gjennom omlegging av veg til valgt korridor. Vi forutsetter likevel at dette temaet belyses og avklares, 
både gjennom anleggsfasen og for driftsfasen, i planprosessen, og viser til føringer i støyveileder  
T-1442/2016.  
 
Naturmangfold 
Fylkesmannen sitter ikke på data som tilsier at valgt trase vil komme i konflikt med kjente verdier 
knyttet til naturmangfold. Vi minner likevel om § 8 i naturmangfoldloven, om kunnskapsgrunnlaget. 
Her er det presisert at kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. Omfanget av dette tiltaket tilsier økt risiko for slik skade. At det 
ikke er registrert konkrete verdier her kan skyldes tilfeldigheter og begrenset kartlegging.   
 
Fylkesmannen forventer at SVV gjennomfører en faglig vurdering, evt. supplert med enkel 
kartlegging i felt, for å oppfylle saksbehandlingsprinsippene i naturmangfoldloven, §§ 8-12.  
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Vassdrag 
Beskrivelsen av utfordringene knyttet til vassdrag og etablering av ny bru i notatet «Rv. 3 Tunna bru 
– konsekvensutredninger – forenklet metode» er godt dekkende. Fylkesmannen forventer at inngrep 
i vannstreng og kantsoner til vassdraget unngås eller begrenses til det som er helt nødvendig. Av 
hensyn til fisk i vassdraget her og nedstrøms bør evt helt nødvendig graving i vassdraget 
gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september. Dette for å unngå tilslemming fra finstoff på 
yngel og rogn.   
 
Massedeponi 
Fylkesmannen forutsetter at lokalisering av massedeponi drøftes og avklares i planprosessen, gjerne 
gjennom alternativvurderinger.  
 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med 
veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 
 
Tiltakshaver må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Terje Abrahamsen 
seniorrådgiver 
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Fra: Bjørn Lunstøeng <Bjorn.Lunstoeng@stange.kommune.no> 
Sendt: 11. februar 2020 12:33 
Til: Bakken Frode 
Emne: Vedr. RV 3 Tunna bru 
 
Hei  
 
Jeg var på Tynset og Lunstøeng søndre sist helg og har noen opplysninger kommentarer til 
oppstart regulering. 

 
I svingen sør for gården, (fremtidig brukar på riksvegsiden) er det synlig fjell i dagen. Litt usikker 
på bergartens kvalitet, men fjellet er i alle fall synlig.’ 
 
Når det gjelder plassering av bru vil det være avgjørende for gården utsikt  at brua trekkes så 
langt sør som praktisk mulig med tanke på forringelse av utsikt fra gården. 
 

Når det gjelder fremtidig veglinje på vestsiden av Tunna vil det være en fordel å bevare 
vegetasjon/skog i størst mulig grad mellom fremtidig veg og elveløpet. Eventuelt eller i 
kombinasjon med å legge veggen ned og inn i terrenget.  Dette for å begrense innsyn og støy til 
gården fra fremtidig veg. I tillegg til at elva fremstår usjenert for sportsfiskere og ferdsel langs 
elva. 
 
Dette er mine umiddelbare tanker til planen ut over det som tidligere er nevnt.  

 
For øvrig virker planen rasjonell og god med tanke på trafikksikkerhet for strekningen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Bjørn Lunstøeng 
Eiendomssjef 
Eiendomsavdelingen 

 

 
 
Mobil: +47 97 04 65 84 

www.stange.kommune.no 
Bygd for muligheter 

 

http://www.stange.kommune.no/
http://www.visbrosjyre.no/StangeKommune/MailView/


 

 
 
 
 
Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union. Utsteder av TIR Carnet. 
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Planoppstart for RV3 Tunna bru i Tynset kommune 
 
Norges Lastebileier-Forbund Innlandet viser til varsel om planoppstart for RV3 Tunna bru i 
Tynset kommune. NLF mener at dette er et svært viktig prosjekt å få gjennomført.  
 
Noen argumenter:  

- RV3 har hatt en dobling av tungtransporten fra 2002 t.o.m. 2018. RV3 er den viktigste 
vegen for godstransport mellom Oslo og Trondheim.  

- RV3 er 40 kilometer kortere enn E6. 
- Fjellovergangen er 300 meter lavere enn Dovrefjell.  
- Tilnærmet 100 prosent av de som kjører strekningen uten lasting/lossing velger 

Østerdalen.  
- Hele 777 kjøretøy over 5,6 meter passerer fylkesgrensa hver dag. 500 av dem er over 

16 meter lange.   
 
Norges Lastebileier-Forbund Innlandet vil berømme Statens Vegvesen for et godt forprosjekt.  
Vi konstaterer at: 

- Dagens bru er 6 meter bred og ble bygd i 1950.  
- Dagens bru er svært trafikkfarlig. 
- RvV3 har dårlig geometri inn mot brua med høybrekk fra sør med fall ned til brua og 

over i lavbrekk på nordsiden. 
- Andel lange kjøretøy er 35 %.  

 
Det er positivt med:  

- Total vegbredde på 9 meter inkludert skuldre.  
- At det legges til rette for modulvogntog 

 
Norges Lastebileier-Forbund Innlandet støtter Statens Vegvesen sin konklusjon og mener at 
alternativ 4 med ny trasé på vestsiden av eksisterende RV3 er klart best fordi:  

- Dagens bru kan brukes i byggeperioden.  
- Maks. stigning er på ca. 2,7%.  
- Løsningen gir god linjeføring og god mulighet for forbikjøring.  
- En kort bru med enkel konstruksjon gir mulighet for lengre veglengde. 
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Side 2 

Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union, Transfrigoroute Europe. Utsteder av TIR Carnet. 

Vi registrerer i notatet RV3 Tunna bru – Konsekvens-utredinger – forenklet metode datert 
08.11.19 – at landskapsbilde, naturmangfold (f.eks. gyteområder), kulturarv, 
friluftsliv/nærmiljø og naturressurser må vurderes i prosjektet. Det er selvsagt nødvendig ved 
denne type utbygginger.   Men i denne konkrete saken er det viktigst å få en trafikksikker veg 
så snart som mulig. En ny bru på samme plass som i dag er en svært dårlig løsning i 
byggeperioden og en lite heldig løsning på lengre sikt. 
 
 Etter vår oppfatning er det tilstrekkelig med konsekvensutredninger med forenklet metode.  
 
Lykke til med planlegging og ikke minst bygging av ny Tunna bru med ny veg på begge sider.  
 
 

På vegne av regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund 
Region 2 – Innlandet 

 
 

Guttorm Tysnes, regionsjef 
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20/225 - 2 20/1827 20/10553-1 20.01.2020  

 

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel - Reguleringsplan Rv. 3 

Tunna bru - Tynset kommune 
 
Vi viser til deres brev av 14.01.2020.  
Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår 
reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt. 
 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av 

kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 
 
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra 
Innlandet fylkeskommune. 

Heelsegh/Med hilsen 
 
 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for 

Tunna bru med tilstøtende veg på riksveg 3 - Tynset kommune, 

Innlandet 

Vi viser til varsel om oppstart datert 14.01.2020. 

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 nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 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. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

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

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og 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. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

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.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Kopi til: 

FYLKESMANNEN I INNLANDET 
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