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Saksbehandler ArkivsakID 

Asgeir Rustad 16/944 

  
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

030/18 
 

Næring, miljø og teknisk PS 16.04.2018 

030/18 
 

Kommunestyret PS 07.05.2018 

042/18 
 

Kommunestyret PS 25.06.2018 

 

Reguleringsplan for rv.2 Åsnes grense - Elverum grense, plan ID2016002, 

endelig behandling. 

 

Vedlegg: 

Fylkesmannens innsigelse 

Detaljregulering Rv. 2 Åsnes grense – Elverum grense - Oversendelsesbrev 

108410_Rv. 2 Åsnes gr - Elverum gr_Plankart_hefte 

108410 merknadshefte offentlig ettersyn 

108410 Åsnes grense - Elverum grense_Planbeskrivelse 

108410 Åsnes grense - Elverum grense_planbestemmelser 

Ang. detaljregulering rv. 2 - Åsnes grense - Elverum grense i Våler kommune - avklaring av 

innsigelse (002) 

108410r_LAY_REG-1 

108410r_LAY_REG-2 

108410r_LAY_REG-3 

108410r_LAY_REG-4 

108410r_LAY_REG-5 

108410r_LAY_REG-6 

108410r_LAY_REG-7 

108410r_LAY_REG-8 

108410r_LAY_REG-9 

108410r_LAY_REG-10 

108410r_LAY_REG-11 

108410r_LAY_REG-12 

108410r_LAY_REG-13 

108410r_LAY_REG-14 

Notat vedrørende utsatt behandling 

Sammendrag: 

 

 

Saksopplysninger: 

Statens vegvesen har fremmet og forberedt reguleringsplan for RV 2 gjennom Våler. 
Reguleringsplanen er utløst av vedlikeholdstiltakene med mindre breddeutvidelse som tidligere er 
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gjennomført. Reguleringsplanen gir mulighet til å gjennomføre nødvendige grunnerverv med mer. 

 

Våler kommune er reguleringsmyndighet og godkjente i brev av 28.08.16 at forberedende planarbeid 
gjennomføres av statens vegvesen. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak i planen. 
Saken dekker et stort område og det er vedlagt store mengder data til saken. 

Melding om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt ut fra SVV 04.10.16. 
Forslaget til reguleringsplan ble lagt ut til høring 14.01.18 med høringsperiode 18.01-01.03. 

Statens vegvesen mottok 6 merknader ved offentlig ettersyn. Disse er oppsummert og kommentert 
nedenfor. 

 

 

SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER 

(Slik vi har mottatt det fra Statens Vegvesen) 

 

Fylkesmannen i Hedmark – brev 28.02.2018: Fylkesmannen ser positivt på at Vegvesenet har fokus 
på dyrket mark. Fylkesmannen viser til bestemmelsene og notat med vurdering av tiltakets virkning 
på naturmiljø, oversendt per epost den 21.02.2018, og krav til ivaretakelse av matjordlag, samt tiltak 
mot floghavre. Merknadene innarbeides i planforslaget, og vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet. 

Følgende tekst legges til bestemmelsene pkt. 3.4 Jordressurser (nr. 9). 

«Dersom det gjøres inngrep på dyrka mark som er infisert av sykdomsorganismer, skal ingen 
masser flyttes over eiendomsgrenser, og maskinpark skal vaskes ved flytting til neste eiendom.» 

Det forutsettes at disse kravene tas inn i bestemmelsene. 

 

Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres støyskjermingstiltak slik at støygrensene i tabell 3 i T-
1442/2016 overholdes. Det innebærer at det må gjennomføres støytiltak på alle eiendommer med 
boligfasade i rød sone, samt at boligeiendommer i gul sone skal vurderes. Det bes imidlertid om at 
det spesifiseres hvilke eiendommer i gul sone som skal støyvurderes. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse dersom dette ikke gjennomføres. 



 

 

Våler kommune 

 

 

Merknader til støy tolkes slik at bestemmelsen om støy er tilfredsstillende, men at det er behov for at 
rød sone spesifiseres med konkrete eiendommer, enten i bestemmelsen eller markeres i plankartet 
og listes opp i planbeskrivelsen. Følgende tekst foreslås tatt inn som justert bestemmelse pkt. 3.6 for 
støy: 

«Det skal gjøres støyutredning hvis det blir gjennomført vegtiltak 

Hvis det blir gjennomført vegtiltak, skal det vurderes om det er grunnlag for nødvendige 
støytiltak i henhold til T-1442/2016. 
Eventuelle Støytiltak skal vurderes i samråd med grunneiere. 

Ved detaljering av støyvurderinger tas det utgangspunkt i overordnede støysonekart. 
Overordnede støysonekart viser de eiendommer som er i rød og gul støysone. Disse 
eiendommene er listet opp i pkt. 4.1.3 i planbeskrivelsen. 

Rød støysone legges til grunn ved miljø- og trafikksikkerhetstiltak, for de øvrige tiltakene som 
utløser krav om støytiltak, legges også gul støysone til grunn. 

Detaljerte støyvurderinger skal foreligge senest samtidig med øvrig detaljering av vegtiltakene. 

Nødvendige støytiltak skal ferdigstilles samtidig med utbyggingstiltaket.» 

I tillegg til eksisterende tekst, tas følgende tekst inn i planbeskrivelsen 4.1.3; 

Vegvedlikeholdstiltak utløser ikke krav om støyvurderinger. Dette kan være stedlige tiltak som 
f.eks. grøfte-rensk, utskifting, eller etablering av nye stikkrenner, rekkverk, avskoging, 
asfaltering osv. 

Vegtiltak som kan føre til en økning av trafikkmengde, hastighet o.l. utløser krav til vurdering av 
støytiltak på strekningen tiltakene berører. 

 

«Der vegtiltaket kan klassifiseres som miljø- og trafikksikkerhetstiltak herunder gang og 
sykkelveg er det de eiendommer som faller under rød sone som utløser krav om støytiltak. 

Ut i fra overordnede støysonekart berøres følgende eiendommer av rød og gul sone; 

Støysoner Eiendommer gnr/bnr 

Rød 41/265, 38/84, 40/6, 40/18, 46/30, 48/120 50/154, 47/49, 47/1 

Gul 41/136, 38/136, 38/134, 38/126, 38/125, 41/242, 41/353, 43/273, 43/274, 43/259, 
43/278,43/263, 43/234, 43/243, 43/230, 43/229, 43/231, 46/38, 47/129, 50/236, 50/173, 
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48/108, 49/62, 50/93, 50/102, 50/108, 50/118, 50/109, 50/111, 50/149, 50/147, 50/125, 
50/164, 50/100, 50/56, 49/90, 49/72, 49/13, 49/35, 49/204, 49/206, 49/202, 49/200, 49/172, 
47/77, 47/32, 48/151, 48/153, 47/120» 

 

Fylkesmannen stiller seg positiv til at det i planbeskrivelsen er gjort vurdering av 

naturmangfoldloven §§ 8-12, og forutsetter at det tas hensyn til naturverdier i området og at det 
utarbeides YM-plan for gjennomføringen. Fylkesmannen anser at samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige hensyn er ivaretatt. 

Fylkesmannen forutsetter også at plankart er utformet i samsvar med kart- og planforskriften § 9 og 
at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll av planen blir innarbeidet. 

 

Merknadene tas til orientering. 

 

Hedmark fylkeskommune, brev 15.02.2018 

Fylkesdirektøren har ingen planfaglige merknader til planforslaget. 

Fylkesdirektøren har ingen merknader til nyere tids kulturminner. 

Hedmark fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for rv. 2 
Åsnes grense – Elverum grense i Våler kommune vedtas uten vilkår om arkeologisk granskning av 
kullgroper id nr. 25227, 218981 og 94268-4 før tiltak i henhold til planen realiseres. Fylkesdirektøren 
ber om at følgende vedtak innarbeides i planforslagets reguleringsbestemmelser: 

«Hedmark fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for rv. 2. 

Åsnes grense – Elverum grense i Våler kommune vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk 
granskning av tre kullgroper id nr. 25227, 218981 og 94268-4 før tiltak etter planen realiseres.» 

 

          Teksten tas inn i bestemmelsene. 

 

 

Den nordlige delen av strekningen fra vegkryss rv. 2/ fv. 491 på Braskereidfoss til kommunegrensa på 
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Sormbrua er ikke systematisk registrert sammenhengende med tanke på fredede kulturminner, noe 
som er i tråd med Hedmark fylkeskommunes tidligere uttalelse. Det er tatt sporadiske registreringer 
tidligere. De kullgroper som er registrert i området berører ikke planen. Hedmark fylkeskommune 
vurderer derfor det som ikke nødvendig å foreta ytterligere kulturminneregistrering for denne 
strekningen.  

 

          Tas til etterretning. 

 

Varslingsplikt etter kulturminneloven § 8, andre ledd er tatt inn i planens fellesbestemmelser. 
Forholdet til eventuelle ikke registrerte kulturminner er dermed ivaretatt i planen. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 

 

Tas til etterretning. 

 

 

Bane Nor, brev 27.02.2018 

Bane Nor mener at rydding av vegetasjon og utbedring av grøfter og stikkrenner som ligger høyere i 
terrenget enn jernbanen, kan medføre endret avrenningshastighet for overvann. Bane Nor vil ikke 
tillate økt belastning på deres grøfter og stikkrenner. 

 

Statens vegvesen har god kompetanse på overvannbehandling. En av mange faktorer som 
vurderes i byggeplanarbeidet er å redusere eller eliminere ulemper som påføres naboer til 
anlegget. Det gjelder også dette tilfellet. 

 

Bane Nor påpeker at på kartblad 4 ligger jernbanen nær riksvegen og flere meter lavere. Bane Nor 
ber derfor om at dreneringsplan for dette området fremlegges for Bane Nor. 

 

          Behandles og omhandles i byggeplanen. 
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Ved anleggstiltak innenfor 30 meter fra senterlinje av spor, gjelder Jernbanelovens § 10 selv om 
arealet blir regulert. 

 

Merknaden tas til orientering. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 

brev 16.01.2018 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- 
og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig 
sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

 

Merknadene tas til orientering. 

 

Kjetil Ruud, brev 12.02.2018 

Ruud påpeker behovet for at avkjørsler på hans eiendom tilpasses større transport som skal 
transportere tømmer, landbruks- og skogsmaskiner. 

Ruud ber om at dette tas hensyn til i prosjektet. 

 

Merknadene tas til orientering, og dette formidles videre i prosessen til byggeplan. 

 

Våler kommune, brev 09.02.2018 

Våler kommune viser til saksframlegget og har ingen store merknader til det framlagte planforslaget, 
men viser til at det vil skje reguleringsarbeid i kommunen i nær framtid som vil betinge endringer i 
det framlagte planforslaget. 
Dette gjelder i første omgang nytt kryss inn til næringsområdene på Haslemoen, kryss inn til fv. 507/ 
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næringsområdene på Braskereidfoss og de sentrumsnære områdene på Braskereidfoss. 

 

          Merknadene tas til etterretning. 

 

Våler kommune påpeker viktigheten av at det etableres enkelte nød-avkjørsler på strekninger der det 
er få andre avkjøringsmuligheter. 

 

          Overføres til byggeplan. 

 

Våler kommune bemerker at atkomst til steinbrudd ved Sormbrua kun er regulert som avkjørsel. 
Kommunen bemerker at det bør vurderes regulert som kryss. 

 

Forenklet byggeplan for adkomst til Sormbrua massetak ble godkjent av Statens vegvesen 
14.11.17 som avkjørsel. 

Statens vegvesen opprettholder avkjørsel i reguleringsplanforslaget med bakgrunn i dette, 
samt at det er adkomst til privat område med relativ liten trafikk. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 

Etter merknad fra fylkesmannen med varsel om innsigelse, er planbeskrivelsen og bestemmelsen 
endret med hensyn på støy. Innsigelsen har da ført fram. Viser til brev fra fylkesmannen i Hedmark av 
03.04.2018 (vedlagt). 

I tillegg er det lagt til et avsnitt i bestemmelsenes pkt. 3.4 som omhandler håndtering av matjord som 
er infisert av sykdomsorganismer. Også dette etter innspill fra Fylkesmannen i Hedmark. 

Overskrift i planbeskrivelsens pkt. 3.1.9 er endret til «Avkjørselstillatelse gitt til gnr 45 bnr. 14» 
Tekst under samme punkt er endret fra «… dispensasjon på spesielle vilkår.» til «… tillatelse til å 
opprette denne avkjørselen med vilkår.» 
Tekst i planbestemmelsenes pkt. 1.2.5 er endret til «Avkjørselstillatelse gitt til gnr 45 bnr. 14». 
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Oversendelse til kommunal sluttbehandling 

 

Materialet oversendes Våler kommune med sikte på sluttbehandling i kommunestyret 7 mai. 

Samtlige innspill/merknader vedlegges elektronisk oversendelse av dette brevet. 

· Planbeskrivelse, april 2018 
· Reguleringsplankart hefte, april 2018 
· Plankart separate, datert 08.01.2018 
· Reguleringsbestemmelser, datert 03.04.18 
· Merknader ved offentlig ettersyn april 2018 
· Brev fra Fylkesmannen i Hedmark om frafall av innsigelse, datert 04.04.2018 
· Sosi-fil (ikke endret etter offentlig ettersyn 

 

Alle som har kommet med merknad informeres om endringene ved kopi av dette brevet. I tillegg 
vedlegges forslag til reguleringsplankart med oppdaterte datoreferanser og planbeskrivelse. 

Statens vegvesen ber om at Våler kommune tar planforslaget opp til politisk behandling, med endelig 
vedtak i kommunestyret. 

For øvrig vil Statens vegvesen takke Våler kommune for et godt samarbeid ved utarbeidelsen av 
planen. 

 

Vurderinger: 
Rådmannen er av den oppfatning at planen er godt gjennomarbeidet og har tatt opp innkomne 
merknader på en adekvat måte. Innsigelsen fra fylkesmannen er trukket tilbake og det skulle ikke 
være noe til hinder for at planen kan egengodkjennes av kommunestyret i Våler. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Reguleringsplan for RV2, Åsnes grense til Elverum grense, planID 2016002, med plankart i hefte 
datert april 2018, og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.04.2018 og planbeskrivelse 
datert april 2018 vedtas. 

 

 

Næring, miljø og teknisk - 030/18 

 

NM - behandling: 
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Enstemmig som innstillingen 
 

 

NM - vedtak: 

Reguleringsplan for RV2, Åsnes grense til Elverum grense, planID 2016002, med plankart i hefte 
datert april 2018, og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.04.2018 og planbeskrivelse 
datert april 2018 vedtas. 

 

 

Kommunestyret - 030/18 

 

K - behandling: 

AP's Kjell Konterud fremmet utsettelsesforslag. 
Saken ble vedtatt utsatt med 16 mot 3 stemmer 
 

 

K - vedtak: 

Saken er utsatt til neste kommunestyremøte 25.juni. 
 

 

Kommunestyret - 042/18 

 

K - behandling: 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

K - vedtak: 

Reguleringsplan for RV2, Åsnes grense til Elverum grense, planID 2016002, med plankart i hefte 
datert april 2018, og tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.04.2018 og planbeskrivelse 
datert april 2018 vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 


