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Merknadertil varselom oppstartav detaljregulering
av Solhellinga
boliggrend
- Alvdalkommune
Fylkesmannenviser til oversendelsedatert 06.03.2018med varselom oppstart av arbeid av
detaljreguleringfor Solhellingaboliggrend.Formåletmed planener å leggetil rette for
boligbebyggelsei Alvdal.Områdeter i kommuneplaneni all hovedsakavsatt til fremtidig
boligbebyggelse.
Vi viser til nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging,og forutsetter at
forventningenefølgesopp i det videre arbeidet med planen.Videreminner vi om at
planforslagetmå ta hensyntil nasjonalemål og føringernår det gjelder:
Tilretteleggingfor medvirkningi planprosessen,jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven
Kravtil risiko- og sårbarhetsanalyse,
jfr. plan- og bygningsloven§ 3-1 pkt. h og § 4-3. Det
krevesat slikevurderingerog analysersynliggjøresi plandokumentet.Direktoratet for
samfunnssikkerhetog beredskap(DSB)har utarbeidet ny veilederom
Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging
Reduksjonav klimagassutslipp,effektivisereog leggeom bruken av energi
Vurderingav virkningerfor naturmangfold,jf. §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven
Tilstrekkeligeog egnedeuteoppholdsarealfor barn og unge,jf. T-2/08
Universellutforming av utearealog bygninger
Sikringav miljømessigforsvarligefellesløsningerfor avløpog vannforsyning
Kartleggingog sikringmot støy,jf. T-1442/2016
Vurderingav luftkvalitet og behov for avbøtendetiltak, jf. T-1520
Utbyggingtilpassetlandskapog omgivelser,jf. den europeiskelandskapskonvensjonen
Dersomdet er behov for mer informasjonom hva som liggeri de nasjonalemåleneog
føringene,finnes mye informasjonpå www.miljokommune.noog Regjeringensnettside Fagtema
planlegging,eller ta kontakt med saksbehandlerhos Fylkesmanneni Hedmark.

Postadresse:
Postboks4034
2306Hamar

Kontoradresse:
Parkgt36
2317Hamar

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

TelefonStatenshus:

Org.nr.: 974 761 645

Sentralbord: 62 55 10 00

Banknr.7694.05.01675

Internett: www.fylkesmannen.no
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Vi minner om at ett eksemplarav SOSI-filog pdf-fil til alle arealplanersom sendespå høringskal
oversendesStatenskartverk Hamarfor kontroll.
Fylkesmannenhar ut over det ovenståendeingen vesentligemerknadertil oppstartsmeldingen,
men leggertil grunn at vi får anledningtil å uttale osstil et eventuelt planforslagnår det er
utlagt til offentlig ettersyn.

Med hilsen
Marit Gilleberge.f.
seniorrådgiver

GunhildSem
Seniorrådgiver

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog sendesut uten signatur.
Saksbehandlere:

Monica Lunde,beredskapsavdelingen
, tlf. 62 55 10 87
TomHjemsæteren,miljøvernavdelingen
, tlf. 62 55 11 85
GunhildKirsti Sem,landbruksavdelingen
, tlf. 62 55 12 50

Kopitil:
Alvdalkommune
Statensvegvesen,Regionøst
Hedmarkfylkeskommune

Gjelen3
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Pb 4404
Bedriftssenteret
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2605
2325
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FesteNordøstAS
v/ Anja Øren Ryen
Postboks33
2540 TOLGA

Hamar,05.04.2018

Deresref:
Vår ref:

38709/aor
Sak.nr. 18/ 4337 - 3
Saksbeh.EliseBringslidTlf. 62544537/Tina Amundsen/MagneKvam

Svar- Oppstartvarsel - detaljreguleringSolhellingaboliggrendAlvdal kommune
Det visestil deresoversendelseav 06.03.2018med varselom oppstart av reguleringsarbeid
for Solhellingaboliggrendi Alvdalkommune.Planområdeter på ca. 43 daa og omfatter
gnr/bnr 7/598, 710, og 725 samt deler av 7/59. Frist for uttalelseer satt til 06.04.18.
Planfagligeforhold
Formåletmed planener å leggetil rette for boligbebyggelsepå område BB6,i tråd med
kommuneplanensarealdel.I til leggtas det med et areal mot eksisterendebebyggelsei
øst, som vil gi en naturlig planavgrensningog god arealdisponering.Fylkesdirektøren
forutsetter at planarbeidetskjer i god dialogmed kommunenog berørte parter, og at det
leggestil rette for medvirkning i planprosessen.Det forutsettes at planarbeidetsøker
helhetligeløsningermed god arkitektoniskkvalitet, tilpasningtil omkringliggende
bebyggelse,universellutforming av inne- og uteområderog tilstrekkeligeog egnede
uteoppholdsareal.Det er spesieltviktig å sikre at barn og ungesinteresserblir ivaretatt
på en god måte, jfr Rikspolitiskeretningslinjerfor barn og planlegging.
Kulturvernfagligeforhold
Nyere tids kulturminner:
Fylkeskommunenforutsetter at planarbeidenegjennomføresinnenfor rammeneav gjeldende
nasjonale,regionaleog kommunaleoverordnaplaner.I den grad nyere tids kulturminner
berøresved gjennomføringav planenmå verneverdienavklares.Aktuelt vernehensyn
innarbeidesi planenmed tilpassedehensynssonerog bestemmelser.Med bakgrunni

opplysningergitt i varslethar vi ingen ytterligere merknadernå. Vi leggertil grunn at
Fylkesdirektørenogsåskaluttale segtil planforslagetnår det leggesut til offentl ig ettersyn.
Automatisk fredete kulturminner – varsel om arkeologiskregistrering:
Vurdert ut fra fylkeskommunensarkivopplysninger,samt de kulturhistoriskeog topografiske
forhold, kan det værepotensialefor å finne automatiskfredete kulturminner innenfor
planområdet.Det er tidligere registrert et automatiskfredet kulturminne i form av en
åkerterrasse(AskeladdenId 118107)i Månlia boligområde,som ligger like øst for Solhellingas
planavgrensning.
Det må derfor foretas arkeologiskregistreringav planområdetfor å oppfylle
undersøkelsesplikten
etter lov om kulturminner § 9. Jamfør§ 9 plikter den ansvarlige
leder eller forvaltningsorganved planleggingenav større private eller offentlige tiltak
etter lovens§ 8, første ledd, å undersøkeom tiltaket vil virke inn på automatiskfredete
kulturminner på en måte nevnt i lovens§ 3, første ledd. Etter lov om kulturminner § 9, 2.
ledd har kulturminnemyndighetenefrist på 3 månedertil å avgiuttalelse.Finner
vedkommendemyndighetat tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en
måte som er nevnt i § 3 første ledd, har den rett til å kreveen frist på ytterligere 1
måned.Fristenkan forlengesav departementet(delegertRiksantikvaren).Sålenge
fristene løper kan tiltaket ikke iverksettes.
-Arkeologiskregistreringsmetode:
Arealet vil bli systematiskgjennomgåttmed tanke på eventuellekulturminner som er
synligepå markoverflaten. Eventuellefunn dokumenteresved oppmåling,beskrivelseog
foto, og leggesinn i nasjonalkulturminnebase,Askeladden.Det kan ogsåbli aktuelt med
C14-dateringav påvistekulturminner. Endeliguttalelse vil bli skrevetraskestmulig etter
at registreringener gjennomført.
-Budsjettmessige
forhold:
I henholdtil lov om kulturminner § 10 skaltiltakshaverselvdekkede utgifter
kulturminnemyndighetenehar i forbindelsemed gjennomføringenav
undersøkelsesplikten
etter § 9. Hedmarkfylkeskommunebenytter nye «Retningslinjerfor
gjennomføringav undersøkelsesplikten
og budsjetteringav arkeologiskeregistreringeri
henholdtil kulturminneloven§ 9, jf. § 10». Retningslinjeneer utarbeidet av
Riksantikvarenog Klima- og miljødepartementetog gjelder fra 01.01.2016.Det er videre
utarbeidet ny budsjettmalsom skalbenyttes.Dennemalen er benyttet for å beregne
budsjettet for denneregistreringen.
For denneregistreringenberegnesdet et budsjett på inntil kr. 15 745,- (sevedlegg1). I
budsjettet inngår4,5 timer til forarbeid/feltarbeid og 3 timer til etterarbeid/rapport. Det
er ogsåsatt opp utgifter til 1 C14-datering av kullprøveog evt. pollenanalyse
, samt
kjøregodtgjørelse.Det understrekesat dette er et maksimumsoverslag
som tar høydefor
at det kan væremangekulturminner i området som må dokumenteres.Dersomdet er
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mindre forekomstav kulturminner enn antatt, eller ingenfunn, vil registreringenog
etterarbeidet ta kortere tid og endeligkostnadvil dermed reduseres.Evt.arbeid utover
vedtatt budsjett, skalvarslesog godkjennesskriftlig av tiltakshaverfør arbeidet
fortsetter. I den endeligeuttalelsen,etter at befaringenhar funnet sted, vil antall timer
og den endeligeprisenfor befaringenangis.
Hedmarkfylkeskommunev/Kulturminneavdelingenimøteseret snarligsvarfra
tiltakshaverom godkjenningav budsjettoverslaget
, jf. Vedlegg1 som skalreturneresi
underskrevetstand til:
Hedmarkfylkeskommune
SKPv/Kulturminneavdelingen
Postboks4404Bedriftssenteret
2325 Hamar
Evt:
postmottak@hedmark.org
Tiltakshaveroppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunenssaksbehandleri god tid
før tiltaket ønskesgjennomført,slik at vi kan planleggeregistreringeni forhold til
kapasitet.
Det opplysesom at tiltak i planområdetikke kan iverksettesfør fylkeskommunenhar avgitt ny
uttalelsepå grunnlagav varslet arkeologiskregistrering.Eventuellefunnområdermå
integreresi et planforslagfør det leggesut til offentlig ettersyn.

Med vennlighilsen

Kristin RyenReithaug
ass.fylkessjef
Samferdsel,kulturminner og plan
ElisabethSeip
kulturvernleder

Dette dokumenteter elektroniskgodkjent og sendesuten signatur.

Vedlegg:
1. Budsjettoverslag
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2. Skrivvedr. konsekvenserved funn av aut. fredete kulturminner
Kopi til:
Fylkesmanneni Hedmark,Postboks4034,2306 HAMAR
Statensvegvesen- Regionøst, Postboks1010,2605 LILLEHAMMER
Sametinget, 9730KARASJOK
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FesteNordøstAS
v/Anja ØrenRyen
Postboks33
2540 TOLGA

Hamar,06.07.2018

Deresref:
Vår ref:

38709/aor
Sak.nr. 18/ 4337 - 7
Saksbeh.TinaAmundsenTlf. 62 54 45 40

Kulturvernfagliguttalelse etter befaring - detaljreguleringav
Solhellingaboliggrend,gnr/bnr 7/59 m.fl. - Alvdal kommune
Det visestil deresoversendelseav 06.03.2018med varselom oppstart av
reguleringsarbeidfor Solhellinga boliggrendi Alvdalkommune, og vårt brev av 05.04.18
med budsjettoverslagog varselom arkeologiskbefaringi saken.
Fylkeskommunenforetok en befaringav planområdetden 24.05.og 05.07.18 for å
oppfylle undersøkelsesplikten
etter kulturminneloven(kml) § 9. Det ble ikke ble registrert
noen automatiskfredete kulturminner innenfor planområdet.
Det ble påvistto kullmiler i nordøstredel av planområdet.Kullmilerer kulturminner fra
nyere til som ikke er fredet etter lov om kulturminner. Fylkeskommunenvil derfor ikke
motsette segom dissefjernesi forbindelsemed tiltak i området.
Fylkesdirektørenhar dervedingenmerknadervedrørendeautomatiskfredete
kulturminner.Det må likevel tas forbehold om eventuelleikke-registrertekulturminner,
deravkulturminner under markoverflaten.Følgendetekst besinnarbeideti
reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
«Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markeneller under vann oppdagesautomatiskfredete
kulturminnersom tidligere ikke er kjent, skalarbeidet stansesi den utstrekningdet berører
kulturminneneeller deressikringssonerpå fem meter. Det er viktig at ogsåde som utfører
arbeidetgjøreskjent med dennebestemmelse.Melding om funn skalstrakssendesHedmark
fylkeskommunev/ Kulturminneavdelingen,
jf. lov om kulturminner§ 8, annet ledd.»

Sluttregnskap
Etter § 10 i lov om kulturminner plikter tiltakshaverel. grunneierå dekkeutgiftene
kulturvernmyndighetenehar. Godkjentbudsjettoverslagfor befaringenfra Per Erik
Lillestrømble mottatt i fylkeskommunen den 27.04.18. Sluttregnskappå totalt kr 5 173,samt rapport etter utført registreringfølger vedlagt.Timeantalletbenyttet (inkludert
kjøretid) liggerinnenfor det godkjentebudsjettoverslaget.Fakturavil bli ettersendt til Leif
SturlaLillestrøm, Sivilldalsveien45, 2560ALVDAL
.

Med vennlighilsen

KristinRyenReithaug
ass.fylkessjef
Samferdsel,kulturminner og plan
ElisabethSeip
kulturvernleder

Dette dokumenteter elektroniskgodkjent og sendesuten signatur.

Vedlegg:
1. Rapport
2. Regnskap
Kopi m/vedlegg til:
TommyStormoen,Furumovn.14, 2560ALVDAL
Leif SturlaLillestrøm,Sivilldalsveien45, 2560ALVDAL
Kopi til:
Sametinget,Àvjovàrgeaidnu50, 9730KARASJOK
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RAPPORTFRAARKEOLOGIREGI
SK STRERIING
FORBINDELSE
MED
VARSEL
OM OPPSTART
AV REGULERINGSARBEI
FOR
DSOLHELLINGA
BOLIGGREND
- GNR/ BNR7/59 M.FL. - ALVDALKOMMUNE
Kommune
Fylkeskomm.saksnr.
Tiltakstype
Arkeologiskmetode
Tidsromi felt
Timer i felt
Timer for- og etterarbeid
Rapportskrevetav/dato

Alvdal
18/4337
Reguleringsplan
Overflateregistrering
24.05og 05.07.2018
4,0 t.
1,5 t.
TinaAmundsen
06.07.2018

Gnr/Bnr

7/59, 598,710og 725

Grunneier/
tiltakshaver

Solhellingaboliggrend
AS

Deltakerei felt

TinaAmundsen

Konklusjon:
Det ble ikke påvist automatiskfredete kulturminnerunder befaringen
av planområdet.
Det ble funnet to kullmiler innenfor planområdet. Kullmiler er
kulturminnerfra nyeretid og er ikke fredet etter kulturminneloven.

BAKGRUNN
Hedmarkfylkeskommunemottok oversendelsedatert 06.03.2018fra FesteNordØstASmed
varsel om oppstart av reguleringsarbeidfor Solhellinga boliggrend i Alvdal kommune.
Tiltakshaverer SolhellingaboliggrendAS.Formålet med planarbeideter å leggetil rette for
boligbebyggelsei Alvdal.I tillegg vil det reguleresveger,grøntarealer,lekeområde,og andre
funksjoner som er tilknyttet det nye boligområdet. Planområdet omfattes av
kommunedelplanfor Alvdal tettsted, vedtatt 29.09.2011.Områdeter her avsatt til fremtidig
boligbebyggelseog gitt betegnelsenBB6.I tillegg til område BB6tas det med en trekant mot
eksisterendeboliger i øst. Områdetliggeri luftlinje ca. 3 km nordvestfor Alvdalsentrum.
Fylkeskommunenmeldte behov for arkeologiskregistreringav området da det ble vurdert å
kunne ha potensial for funn av automatisk fredete kulturminner. Det er ifølge våre
arkivopplysninger tidligere registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en
åkerterrasse (Askeladden Id 118107) i Månlia boligområde, som ligger like øst for
Solhellingasplanavgrensning.
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KULTURMINNE
/ KULTURMILJØ
, GRUNNLAGFORREGISTRERINGSARBEIDET
Kulturminner er alle spor etter menneskeligvirksomhet i vårt fysiskemiljø, herunder også
lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser,tro eller tradisjoner til. Med begrepet
kulturmiljø forstås et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng.I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven er det skilt mellom
automatisk fredet kulturminne og kulturminne fra nyere tid. Kulturminneloveninneholder
en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er å oppfatte som
automatisk fredet i henhold til loven, jfr. § 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på
grunn av sin høye alder. Ifølge Kulturminneloven§ 4 er kulturminner eldre enn år 1537
automatisk fredet, det vil si alle kulturminner som er eldre enn reformasjonen.Nyere tids
kulturminner er ikke omfattet av den automatiske fredningen, med unntak av samiske
kulturminner eldre enn 100 år som ogsåer fredet.

Arkeologisktidslinje.

REGISTRERINGSOMRÅDET
Planområdetomfatter ca. 43 daa og ligger i ei sørvestvendt,skogbevokstli. Vegetasjonen
består av bjørk, furu, einer, mose og lyng. Et bekkefargår ned gjennomvestre del. Innenfor
planområdet ligger gnr/bnr 7/598 og 7/710 som er en eksisterendebebygd boligeiendom.
Området grenser mot skog i nord, mot gårdsbruket Grønli i vest, mot Øvre Månavei og
eksisterendeboligområderi sør,og mot reguleringsplanfor Månlia boligområdei øst.

METODEOGRESULTAT
Den arkeologiskebefaringenble utført ved overflateregistrering.Denne metoden benyttes
for å påvise kulturminner som er synlige på markoverflaten og foregår ved systematisk
gjennomgangav terrenget for å påvisef.eks. fangstgroper,jernvinneanlegg,rydningsrøyser
mm. Jordbor benyttes for å påvise eventuelt kull i grunnen. Påviste automatisk fredete
kulturminner blir dokumentert ved foto, beskrivelseog GPS-innmåling.
Det ble ikke påvistautomatiskfredete kulturminner under befaringenavomsøkte areal.
Funnav nyeretids kulturminner–Kullmiler:
Det ble observert to kullmiler (reismiler) innenfor nordøstre del av planområdet, se
kartvedlegg 2. Kullmilene fremstår som sirkulære, lave forhøyninger fra 10 til 12 m i
diameter, og er omgitt av groper. Traktorsporskjærergjennomden ene mila. Det ble påvist
trekull i milene ved bruk av jordbor. Det ble i tillegg observert noen groper og voller i
nordøstre del. Disse er også resultat av virksomhet i nyere tid; evt. spor etter
kullbrennerkoieri tilknytning til milebrenningen.
Kullmiler ble brukt til å lage kull til industrien fra 16-1700-tallet og frem til for ca. 100 år
siden.De er dermed kulturminner fra nyere tid og er ikke fredet etter lov om kulturminner.
2

Kullmiler ble bygd opp av ved stablet på bakkenivå.I dag kan de ses som flate, sirkulære
forhøyningeri terrenget, ofte med markerte groper eller grøfter i ytterkant som har sørget
for oksygentilførseltil forbrenningen.Liggemilene,hvor veden har vært stablet horisontalt,
har en kvadratiskform. Reismileneble derimot bygd opp ved at en stokk ble satt på høykant
i midten. Vedenble reist hellende mot stokkenog mila fikk da en sirkulærform. Til slutt ble
mila dekt med granbar,torv og leirholdig jord. Store miler måtte passesi flere uker før kullet
ble ferdig. Oksygentilførselenmåtte justeres hele tiden, så ilden ble holdt ved like, men at
forbrenningen heller ikke ble for kraftig. Forbrenningen ble justert ved regulering av
oksygentilgangeni luftekanalene.Etter en visstid ble kanalenetettet. Etter at kanalenevar
tettet, ville temperaturen i mila fremdelesøke, inntil max 700 grader. Deretter kunne mila
kjølesned og trekullet hentes ut. Det ferdige trekullet skal etter riktig behandlinginneholde
fra 82 % til 95 % karbon.

Bildet viser ei kullmile (reismile) før opptenning og tildekking med torv.

HedmarkFylkeskommune
Hamar,06,07.2018

TinaAmundsen

Gjenpart:
FesteNordøstASv/Anja Øren Ryen,Postboks33, 2540 TOLGA
TommyStormoen,Furumovn.14, 2560 ALVDAL
Leif SturlaLillestrøm,Sivilldalsveien45, 2560 ALVDAL
Hedmarkfylkeskommune,top. ark.
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Vedlegg:
1. Kart over planområdet
2. Kart med kullmiler
3. Oversiktskart

1. Kart over planområdet for Solhellingaboliggrend(fra varslingsbrevv/Feste NordØstden
06.03.18).

4

2. Planområdetmed markering av de to kullmilene (InnlandsGIS).

5

3. Oversiktskart.Rødlinje markerer Solhellingaplanområde(InnlandsGIS).
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Feste NordØst AS
Postbboks 33
2540 TOLGA

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region øst

Gyda Austin / 61 271 458

1 8/4521 0 - 2

38709/aor

04 .04.201 8

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

for Solhellinga boliggrend i Alvdal

kommune.
Vi viser til brev av 06.03.201 8.
Planområdet er i samsvar med arealdelen i kommuneplanen.

Området har god tilknytning

til

gang - og sykkelveg langs fv. 29.
Statens vegvesen har ikke merknader ved varsel om oppstart av reguleringsplanen.

Plan og trafikk Hedmark
Me d hilsen

Hanne Finstad
seksjonssjef

Gyda Austin

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Alvdal kommune, Kommunehuset Nyborg, 2560 ALVDAL

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1 01 0 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Industrigata

Statens vegvesen

1

261 9 LILLEHAMMER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

Feste Nordøst AS
v/ Anja Øren Ryen
aor@feste.no

Dato
22.03.2018

Vår referanse
SO

Deres referanse

Uttalelse detaljregulering av Solhellinga boliggrend
NØK Kraftlag har ingen innsigelser mot planene. Men vil komme med følgende informasjon i forhold
til feltutbygging.
Utbygger er ansvarlig for utbygging av strømnett i feltet, slik at tomtene er tilknytningsklare. NØK
Kraftlag prosjekterer løsning etter forespørsel/bestilling fra utbygger.

Mvh NØK kraftlag

Stein Olsson
Planingeniør

Til: FesteNordØstAS,Landskapsarkitekter
mnla.

10.04.2018

Uttalelserang detaljreguleringav Solhellingaboliggrend
-Varselom oppstart av regulering.
Jegrefererer til brev datert 06.03.2018som omhandlerreguleringav boligfelt som grensertil
eiendom Gnr: 7 Brn:107Fnr: 01
Jegser med bekymringpå etableringav boligfelt så nært grensentil gårdsbruksom snart er i
tilknytning til min eiendomda jeg overtar gårdenGrønligård Gnr:7,Bnr:107i løpet av året 2018.
Grunnlagtil min bekymringligger i min videre drift på gården,da jeg med erfaring fra tidligere
etableringerav boligfelt sørvestfor eiendommenoppleverat det har oppstått klagerrundt driften av
gårdsbruketsom eksempelvisjordbruksdrift/hunder. Her vil Solhellingaboliggrendkommeenda
nærmeregårdenenn tidligere boligfelt. Det vil værepåregneligat dyr kan kommeutenfor gjerdeog
inn på annenmannseiendomsom kan skapemisnøyeblant andre beboere.Ogspesielthvis det blir
bygd tett inntil grensene.
Ved økningav driften på gårdenvil dette øke mengdenstøy,støv og lukt til boliger i nærheten,her
bør det ogsåtaes hensyntil endringav driften, da dagensdrift er sauog der det i fremtiden kan
komme andre dyr på gården.Someksempelved etableringav kylling/grisfjøsvil det da bli sterkere
lukt, større behovgjødselhåndteringog evt byggingav åpen lagerplassfor husdyrgjødsel.
Gårdsbruketliggeri dag slik til at det er skjermet for innsynfra de fleste nabofelt, dette ser jeg som
en stor fordel da eiendommenvil bli noe forringet med boligfelt tett inntil, derfor mer innsynog
mindre privatliv. Jegmener det bør viseshensyntil at det er vesentligforskjell på gård og vanlige
boligeiendommer.
Destotettere boligenekommer gårdenvil ogsåinteressenvære mindre for mine etterkommere
(odel) som skalvidereførefamiliegården.Dette vil følessom en begrensningi bådedriften og ønske
for å overta gårdenvidere.
Under dennereguleringenønskervi at det blir tatt hensyntil fremtidig drift av gården og derfor
tilrettelagt for en kantsonemed skogpå ca 50m som grensermellom gården og Solhellinga
Boliggrend.Dette vil føre til mindre støy, støv innsyn/utsyn og mindre lukt pga større avstand.
Det skal også siesat Alvdal har mye areal som passertil både Gårdsdrift og boligformål, da vil det
opplevessom syndhvis dissemå unødvendigkomme i konflikt med hverandreved for tett
etablering.
Vi stiller ossgenereltpositiv til byggingav boligfelt på Alvdalog ser fordelenemed en
befolkningsvekstog andre ringvirkningerså lengedet taes hensyntil at Alvdaler en bygdmed mye
landbruksom er viktig å ta vare på.

SimenG. Trøan(eier) Ann-Mari B.Trøan(ektefelle)
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Subject:SolhellingaboliggrendAlvdal
From: Monica Søberg<monsoberg@hotmail.com>
Date: 08.04.201816.22
To:"aor@feste.no"<aor@feste.no>
Hei!
Viser til varsel om oppstart regulering
av Solhellinga
boliggrend og har i den
forbindelse
et par spørsmål.
Det er i dag lett tilgjengelighet
til skog og turområder gjennom denne lia boliggrenda
er planlagt,
dette for boliger i Øvre Månavei og Furumoveien spesielt.
Vil denne unike
tilgjengeligheten
ivaretas i prosessen og planlegginga av tomtene? Slik at opparbeidet
sti som går opp fra Øvre MÅnavei, forbi Slåen/Lopes/Månlia
boligområde fortsatt
vil være
tilgjengelig
for allerede eksisterende boliger?
Med vennlig hilsen
Monica Søberg/Arne Granrud
Furumoveien 13
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