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1. Innledning

Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag til reguleringsplan for Fv. 247 Hov - 
Hasvoldseter, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planarbeidet er utført av Statens vegvesen, Ressursavdelingen, etter oppdrag fra Statens vegvesen, 
avdeling Oppland. Det er samarbeidet med representanter fra Søndre Land kommune og vegvesenets 
fagavdelinger ved utarbeidelsen av planforslaget. 

Planforslaget viser arealbehov for reinvestering av fylkesvegen og vil være grunnlaget for å erverve 
nødvendig arealer for å gjennomføre tiltaket. 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.feb 2015 – 13.april 2015. Statens 
vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver merknad i egen 
merknadsrapport. På bakgrunn av innkomne merknader, har det blitt foretatt mindre justeringer av 
planforslaget. Statens vegvesen har vurdert at disse justeringene ikke har utløst behov for nytt 
offentlig ettersyn av planforslaget. Planforslaget fremmes derfor til sluttbehandling i Søndre Land 
kommune. 

Planforslaget består av: 
• Reguleringsplankart (juridisk bindende)
• Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende)
• Planbeskrivelse inkludert ROS-analyse (supplement til plankart og bestemmelser)
• Merknadsrapport

2. Bakgrunn for planforslaget

2.1 Planområdet 

Planområdet er i Søndre Land kommune og følger fv.247 fra Rådyrvegen nord for Hov til fv.33 ved 

Hasvoldseter. Parsellen er forbindelsesveg mellom fv.34 (Hov) og fv.33 (Gjøvik). 

Planområdet 

2.2 Målsettinger for ferdig vegprosjekt 

Formålet med prosjektet er å utnytte mulighetsrommet for en kostnadseffektiv utbedring av 
strekningen fv.247 fra Rådyrvegen til fv.33 Hasvoldseter. 

Ved ferdigstillelse av anlegget skal det på delstrekningen oppnås: 

 bedre framkommelighet (jevnere hastighet, jevnere dekke)

 bedre trafikksikkerhet (lavere risiko for kollisjoner/utforkjøringer, tryggere ferdsel for myke
trafikanter langs og over vegen).

 Lavere vedlikeholdskostnader.

 tiltaket kan gjerne forbedre, men skal ikke forringe dagens estetiske kvaliteter eller natur- og
miljøsituasjon.

2.3 Planstatus for området 

Kommuneplanens arealdel viser at tilgrensende arealer til vegen er regulert til LNF (landbruk, natur og 
friluftsformål). Det foreligger ikke reguleringsplan for området, men planområdet vil tangere 
reguleringsplanen for fv. 247 Hov Sentrum – Rådyrvegen. 

Etterslepet på fylkesveger i Oppland er beregnet til 1,5 milliarder kroner. For å bevare vegkapitalen 
er det avgjørende at bevilgningene blir tilstrekkelige både for å fjerne eksisterende forfall og 
forhindre at nytt oppstår.
I handlingsprogrammet er det drøftet strategier for å innhente forfallet. Dette kan f.eks. være at 
eksisterende vegbredde videreføres og at eksisterende kurvatur beholdes Hov-Hasvoldseter er med i 
HP under programområdet Mindre utbedringer under delområde Reinvestering. 

I revidert HP for fylkesveger 2014-2017 er det avsatt 35 mill. kr til fv.247 fra Rådyrvegen til fv.33 
Hasvoldseter.
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Reguleringsplanen tangerer reguleringsplanen for  FV247 Hov Sentrum-Rådyrvegen 

2.4 Tiltaket i forhold til KU-forskriften 

Ut i fra størrelsen til prosjektet, kompleksitet og påvirkning på omgivelsene, er det ikke relevant å 
gjennomføre en omfattende konsekvensutredning med individuell vekting av hver enkelt konsekvens. 
Det vurderes at tiltaket ikke faller inn under oppfangskriteriene i KU-forskriften § 4. 

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

3.4 Beliggenhet 

Parsellen er forbindelsesveg mellom Hov sentrum og fv. 33 over Vardalsåsen 

Flyfoto av planområdet ved Hov 

3.5 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Det er spredte boliger og gårdbruk langs strekningen på begge sider av fylkesvegen, spesielt mellom 
Nordbergsvegen og Rådyrvegen. 

Gang- og sykkelveg mellom Hov sentrum og Nordbergsvegen langs fv.247 ble offisielt åpnet 27.juni 2014. Det er i 
forbindelse med dette prosjektet ferdig regulert ytterligere 300 meter fortau på østsiden av fv.247 videre til 
Rådyrvegen. 
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Boliger i starten av parsellen ved Rådyrvegen  Langsgående oppsprekking og permanente 
deformasjoner 

Parsellslutt Hasvoldseter 

3.6 Vegens tekniske tilstand 

Vegen mangler i sin helhet systematisk overbygning med forsterkningslag og bærelag. Fuktig morene av 
kvalitet T3 umiddelbart under bituminøse belegninger gir kraftige telehiv med etterfølgende 
bæreevnesvikt. Resultatet er langsgående oppsprekking og permanente deformasjoner.  Vegen er 
gjennomgående i en svært dårlig teknisk tilstand. Fravær av vegskulder gir svak innspenning og derav 
mye kantsig. Enkle tiltak som påførsel av flere bituminøse lag løser ikke de grunnleggende problemer. 

3.7 Trafikkforhold 

Vegbredden varierer mellom 6,1m og 6,4 m. Parsellen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1152 kjøretøy per 
døgn. Nærmest Hov sentrum fra Hp 01 km 0-0,06 er ÅDT 2673, og fra Hp 01 km 0,06-0,64 er ÅDT 1682.  

Det er registrert tilsammen åtte ulykker siste ti år på hele Fv. 247. En meget alvorlig ulykke ved Hp 01 
km 0,71 de øvrige er med lettere personskade og er fordelt langs hele parsellen. Et tyngdepunkt kan 
likevel leses ved krysningspunkt ved jernbanespor, Hp 01 km 0,6 hvor det er registrert 3 ulykker i 
perioden. (Gang- og sykkelveg er ferdig bygd og oppretting av veg og sanering av jernbanespor på dette 
punktet er utført i 2014).  

På strekningen fra férist i Scheeskroken til krysset med fv.33 på Hasvoldseter ( Hp 01 km 3,86-945) ble 
det lagt dekke i 1995. Fra Rådyrvegen og opp til férist i Scheeskroken  (Hp 01 km 1,17-3,86) ble det lagt 
dekke i september 2004.På kritisk svake delstrekninger ble det lagt dekke sommeren 2013. 
I tillegg til férist i Scheeskroken er det en férist i nordre del av fylkesvegen (Hp 01 km 8,5). 

Støysonekart som viser gul og rød sone 

Støysonekart viser at det ikke ligger boliger innenfor rød støysone. 

3.8 Landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, skredfare 

Landskapet i området er relativt flatt og med grantrær tett inntil vegen på den nordlige delen av 
parsellen. 
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Grantrær innenfor sikkerhetssonen til fylkesvegen Kryssende vassdrag 

Lauselva renner ut fra Gåstjernet og krysser fylkesvegen i bru. 
Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang eller jord- og 
flomskred. 

Fra p-plass ved Tyskervegen går det skiløype og turstier. 

3.9 Naturmangfold og naturressurser 

Søk i Naturbase viser at det er det ligger to MIS-
figurer tett inntil fylkesvegen midt i planområdet. 
Det er også registrert svartelisteartene Hagelupin 
og Ugrasmjølke langs fylkesvegen. Det er ellers 
ikke registrert områder som er viktig for biologisk 
mangfold eller naturtype. 

3.10 Kulturmiljø 

Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten har 
gjennomført befaring av planområdet. Det er ikke 
kjent automatisk fredete eller verneverdige nyere 
tids kulturminner i konflikt med tiltaket.  

3.11 Grunnforhold 

Det er ikke foretatt grunnboringer i området, men 
terrenget og omfanget av tiltaket tilsier at det ikke 
er ventet store geotekniske utfordringer. 

MIS-figurer: Rik bakkevegetasjon og liggende død 
ved. 

4. Beskrivelse av planforslaget

4.1 Forutsetninger og standardvalg 

Det legges opp til en vegbredde på 6,5m. Vertikal- og horisontalkurvatur videreføres primært som på
foreliggende veg. Håndtering av overflatevann (stikkrenner og grøfter) prioriteres sammen med 
bæreevneutbedringer/ny overbygning. Summen av tiltakene vil føre til en stor økning i kvalitet i 
forhold dagens standard.

Planlagt tverrprofil for fv. 247 

4.2 Generelt om planforslaget 

Det har blitt lagt vekt på å velge den løsningen som innenfor den økonomiske rammen best oppfyller 
effektmålene for prosjektet. 
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4.3 Strekningsvis gjennomgang 

Rådyrvegen – Tyskervegen 
Planforslaget vil ikke medføre endring av 
senterlinjen av fylkesvegen, men 6,5 
vegbredde og etablering av grøfter, fyllinger og 
skjæringer medfører nærføring til boliger ved 
Rådyrvegen.  

Reguleringsplanen viser mulig ombygging og 
justering av private atkomster som i dag har en 
uheldig utforming.  Det er imidlertid ikke 
midler til utbedring av adkomstene i 
forbindelse med utbedring av fv. 247. 

Løsning for utbedring av dagens bratte 
atkomst til Sveum.  

Oversiktskart over strekningen fra 
Rådyrvegen til Tyskervegen. 

 Det kan være aktuelt å legge 
skjæring på 1:1,5 eventuelt å 
anlegge mur for å minimere 
eiendomsinngrep ved boligene i 
Rådyrvegen 

Reguleringsplanen hjemler flytting av dagens avkjøring noen meter sørover av hensyn til sikt og 
stigning, og at den midterste avkjøringen stenges da denne boligen også har atkomst fra den sørligste 
avkjøringen. 

 Løsning for utbedring av 
dagens bratte atkomst til 
Sveumshagen. 

 Løsning for sammenslåing av atkomster til Haugerud. 

Tabell over arealregnskap
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Løsning for utbedring av 
dagens atkomst til 
Klokkersvea. 

Dagens atkomst til Klokkersvea. 

Tyskervegen – Hasvoldseter 
Planforslaget vil ikke medføre endring av senterlinjen av fylkesvegen, ei heller flytting eller stenging av 
eksisterende avkjøringer. 

Planforslaget har ikke regulert inne tømmervelter langs strekningen. Det er ønskelig med innspill på 
dette under det offentlige ettersynet, slik at eventuelle tømmervelteplasser kan tegnes inn i plankartet 
før sluttbehandling av planen i Søndre Land kommunestyre. 

Det legges ikke opp til endring av dagens bru over Lauselva. Følgelig vil ikke tiltaket medføre inngrep i 
vassdraget.  Det er allikevel i planforslaget bakt inn en generell bestemmelse om at det skal 
beholdes/restaureres et vegetasjonsbelte på minimum 3 m nærmest vassdrag. Planforslaget har også 
med en bestemmelse om at det ikke er tillatt å etablere riggområder eller lagre drivstoff nærmere enn 
30 meter fra vassdrag.   

Ved Lisaga viser reguleringsplanen en løsning for oppstramming av dagens kryss, samt 
oppstillingsplasser på sydsiden av vegen for besøkende til hytter ved Gåstjernet. Dette for å unngå 
parkering i dagens kryss.  

Løsning for oppstramming 
av avkjøring og 
oppstillingsplasser på 
sydsiden av vegen. 

Dagens atkomst ved Lisaga. 

5. Konsekvenser av planforslaget

Under er det beskrevet de viktigste konsekvensene av planforslaget. Det er lagt vekt på at å beskrive 
konsekvensene på en enkel måte, og som sammen med planbestemmelsene vil danne grunnlag for 
offentlig høring og politisk behandling av planen. 

5.1 Framkommelighet 

Gjennomføring av planen vil medføre bedre framkommelighet i form av jevnere hastighet og jevnere 
dekke. 

5.2 Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert ulykkespunkter i forbindelse med dagens kryss/avkjørsler. Det er ventet at 
utbedret vegbane vil medføre økt hastighet for kjørende, da dagens dårlige standard med mye telehiv 
har fartsreduserende effekt. Bredere grøfter og avskoging vil gi bedre sikt. 

5.3 Avkjørsler 

Flere av dagens avkjørsler i planområdet er ikke i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 
Reguleringsplanen viser løsning for utbedring og justering for enkelte av disse avkjørslene, men det er 
ikke midler i prosjektet til utbedring av avkjørsler. Prosjektet vil ikke medføre forverring av dagens 
avkjøringsforhold. 

5.4 Innløsning av bebyggelse og grunn 

Tiltaket vil ikke kreve innløsning av bebyggelse. Utvidelse til 6,5 m vegbredde og etablering av grøfter, 
fyllinger og skjæringer vil kreve 1,9 daa stripeerverv av bebygde eiendommer på begge sider av 
fylkesvegen. Det kan være aktuelt å legge skjæring på 1:1,5 eventuelt å anlegge mur for å minimere 
eiendomsinngrep ved boligene i Rådyrvegen. 

5.5 Byggegrenser 

Byggegrensene er ikke tegnet inn på planen fordi de vil falle utenfor planavgrensningen. Veglovens §29 
angir at byggegrense fra riksveg og fylkesveg er 50 meter, dersom ikke annet følger av kommuneplan 
eller reguleringsplan. Byggegrensen er gitt i fylkestingsvedtaket om klassifisering av fylkesveger, hvor fv. 
247 har klasse C, det vil si lokal hovedveg med 30 m byggegrense og streng holdning til avkjørsler. 

5.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er ikke ventet at tiltaket vil bidra til økt gang- og sykkeltrafikk. 

5.7 Landskapsbilde 

Tiltaket vil ikke skape endringer i landskapsbildet. 
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5.8 Naturmangfold og naturressurser 

Tiltaket er vurdert opp i mot naturmangfoldlovens §1, §8 og §12  

Tiltaket vil ikke medføre inngrep i naturen som kommer i konflikt med formålsparagrafen til 
naturmangfoldloven, hvor det står at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden». 

Tiltaket vil kreve innløsning av 7,8 daa dyrka mark, 0,5 daa beite og 109 daa skogareal.

Det er en risiko for at avrenning fra anleggsområde kan forandre forhold for fauna/ fisk og flora i og 
rundt vannforekomstene. Det vil derfor bli iverksatt forebyggende tiltak som sedimentering av 
grøftevann, trygg lagring av drivstoff, og plassering av riggområder i god avstand fra vassdrag. Det er 
regulert inn hensynsone ved vassdrag, med tilhørende bestemmelser. 

5.9 Nærmiljø/friluftsliv 

Tiltaket vil i liten grad påvirke nærmiljøet eller friluftsliv. 

5.10 Kulturmiljø 

Tiltaket vil ikke skape endringer for kulturmiljø. 

5.11 Støy og vibrasjoner 

Støyforhold for strekninga skal vurderes etter retningslinjer gitt i 
”Retningslinje for behandling av støy i Arealplanlegging”. 

Hovedregelen i støyretningslinjen T-1521 er at den i utgangspunktet gjelder for alle prosjekter som 
planlegges etter plan- og bygningsloven, og at det må gjennomføres tiltak som bringer støynivået ned 
under 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Det er unntak for miljø- og 
sikkerhetstiltak: «miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende 
virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene». Da 
dette er et reinvesteringsprosjekt i kategorien «tungt vedlikehold», vurderer SVV at prosjektet er å anse 
som miljø- og sikkerhetstiltak. 

Miljø- og sikkerhetstiltak utløser ikke krav om avbøtende tiltak om ikke støynivået for støyfølsomme 
bygninger øker med mer enn 3dB(A) i gul sone, dvs. mellom 55‐65 dB(A). En dobling av trafikkmengden 
vil medføre en økning på 3 dB. Tiltaket vil derfor ikke utløse krav om støytiltak. 

Bortsett fra anleggsperioden vil ikke tiltaket føre til merkbar økning av støy eller vibrasjoner for 
naboeiendommer. Støy fra veganlegget vil kunne berøre boliger langs traséen. Arbeidstid reguleres i 
kontrakt med entreprenør. 

6. Risiko og sårbarhet (ROS-analyse)

ROS analysen ligger som vedlegg til planen 

Sammendrag fra ROS ‐ analysen 
Etter vurdering av risikobildet er det ingen hendelser som kommer ut som kritiske, men flere 
hendelser som ligger i ALARP‐sone, hvor tiltak må vurderes. 

7. Gjennomføring av forslag til plan

7.1 Framdrift og finansiering 

Prosjektet finansieres gjennom planmidler for fylkesveg bevilget av Oppland fylkeskommune. Oppland 
fylkesting vedtok en revidert bevilgning til prosjektet 29.april 2014, hvor det ble avsatt totalt 35 
millioner kroner. Revidert handlingsprogram for fylkesveg har etter dette en ramme på 7 MNOK i 
oppstartmidler i 2015, 26 MNOK i 2016 og 2 MNOK i 2017.  

Byggestart i 2015 forutsetter vedtak av reguleringsplan mai 2015, da grunnerverv og byggeplan vil 
kreve noe tid. 

Den økonomiske rammen (35 mill.kr) tilsier at det ikke er mulig å utbedre fylkesvegen til ønsket 
standard for hele planområdet. Det legges derfor opp til etappevis gjennomføring: 
• Striperegulere og erverve sideareal langs hele strekningen
• Etappevis utbedring innenfor den økonomiske rammen.

Det er ikke tatt endelig stilling til utbyggingsrekkefølgen, men i utgangspunktet legges det opp til å 
fortsette der forrige utbedring ble avsluttet – ved Rådyrvegen. Det kan også være aktuelt at prosjektet 
tar med gjenværende regulert 300 meter fortau på østsiden av fv.247 videre til Rådyrvegen. 

Gjennomført kostnadsanslag viser at ny overbygning, vegbredde på 6,5 m og frostsikring vil bringe 
prosjektkostnadene opp i over 100 MNOK. 

7.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden  

Grunnet tilfredsstillende omkjøringsmuligheter via Fv 33 Svingvold, kan det være aktuelt å stenge vegen 
i anleggsperioden mellom Tyskervegen og til ferist ved Hasvoldseter.  

Nærhet til bolighus medfører at trafikksikkerheten for mjuke trafikanter i anleggsperioden må 
vektlegges. 

8. Forhåndsmerknader

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Oppland Arbeiderblad  09.10.2014. Berørte grunneiere og 
regionale myndigheter er varslet med egne brev datert 09.10.2014. Det ble avholdt et drøftingsmøte 
med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart, 29.10.2014.  

Innkomne forhåndsmerknader 

1. Fylkesmannen, brev av 05.11.2014



Planbeskrivelse - reguleringsplan for reinvestering av fv.247 Hov - Hasvoldseter 

8 

Fylkesmannen ber om at planforslaget gjør en vurdering av forholdet til overordnet plan og til KU-
forskriften. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved offentlige beslutningstaking, og at vurderingen skal framgå av beslutningen. Det 
bes om at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser.  

Fylkesmannen ber om særskilt varsomhet ved eventuelle tiltak som berører vannstrengen eller det 
vassdragsnære miljøet Lauselva som krysser fylkesvegen sørvest for utløpet fra Gåstjern. Det 
oppfordres til bruk av åpne krysningsløsninger fremfor kulverter. 

Fylkesmannen forutsetter at inngrep i dyrka mark gjøres så lite som mulig. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen gir føringer for behandling av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Fylkesmannen forutsetter at temaet blir behandlet i planbeskrivelsen og at 
konkrete tiltak innarbeides i planen. 

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Merknaden har blitt ivaretatt i planforslaget.  

2. NVE, e-post av 18.11.2014
NVE ber om at alle relevante forhold knytta til våre ansvarsområder sjekkes ut og at tilstrekkelig 
dokumentasjon fremgår av planen. Se vedlagte sjekkliste. 
Vassdragskryssinger må dimensjoneres tilstrekkelig og der tiltaket kan påvirke tredje part må 
dimensjoneringen svare ut sikkerhetskravet i TEK10 § 7-2. Alle vassdragsinngrep omfattes av 
vannressurslovens bestemmelser, og må dokumenteres tilstrekkelig i planen slik at en vurdering er 
mulig. NVE anbefaler at man i størst mulig grad unngår inngrep i vassdrag og benytter bruløsninger 
framfor kulvertløsninger ved vassdragskryssinger. Der man vet at det har vært utfordringer knytta til 
overvann og flom, må man sørge for en utskifting og oppdimensjonering. 
NVE har ikke flere konkrete innspill ved varsel om oppstart, men viser til sjekkliste. NVE forbeholder seg 
også retten til å komme tilbake med mer seinere i planprosessen. 

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Tilstrekkelig sikkerhet både i anleggsfasen og permanent vil bli vektlagt ved utarbeidelse av byggeplan, 
jfr SVV sine håndbøker. 

3. Oppland fylkeskommune, brev av 29.10.2014
Fylkeskommunen påpeker at det foreligger en vedtatt reguleringsplan for fv. 247 Hov sentrum – 
Rådyrvegen. Navnet på denne reguleringsplanen bør derfor være i samsvar med start og sluttpunkt for 
strekningen. «Hov» er noe misvisende for startpunkt for strekningen. Fylkeskommunen ber SVV i 
samråd med kommunen vurdere nærmere navnsetting av planen, og samtidig få opprettet PlanID for 
denne planen. PlanID påføres alle plandokumentene ved offentlig ettersyn. 

Regionalenheten minner om at det er ønskelig at Oppland fylkeskomme sin rolle som vegeier kommer 
tydelig fram av plandokumentene når det utarbeides reguleringsplaner for prosjekter i tilknytning til 

fylkesvegnettet. Planbeskrivelsen bør også vise til hvilken prioritet tiltaket har i Handlingsprogram for 
fylkesveger 2014- 2017. 

Opplandstrafikk v/ Mona Engh gjør oppmerksom på at det i dag er flere busstopp på strekningen, og 
forutsetter at disse blir opprettholdt og eventuelt utbedret i planprosessen. 

Etter det vi kan se vil en utbedring av vegen kunne medføre omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. I 
medhold av Jordvernstrategien for Oppland og det nasjonale målet om å redusere omdisponering av 
dyrkbar mark ber vi om at planbeskrivelsen viser et arealregnskap for å synliggjøre virkningen av 
planforslaget. Vi ber også om at eventuell utbedring av kryssingen av Lauselva/Liafossen vurderes 
grundig og at det settes gode bestemmelser for å ivareta vassdraget i anleggsfasen. 

Fylkeskommunen forventer at oppdatert planskjema også ligger ved saka når planforslaget sendes 
regionale myndigheter ved offentlig ettersyn. 
Det anbefales at det sammen med reguleringsforslaget sendes med SOSI-fil og pdf-fil til kartverket for 
SOSI-kontroll, slik at kommunen sikrer seg at planforslaget oppfyller gjeldende SOSI-standard og 
nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  

Merknad fra Kulturarvenheten v/ Henriette Aasen: Befaring av planområdet er nylig gjennomført etter 
bestilling fra SVV våren 2014. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Slik planområdet er 
avgrenset ved varsel om oppstart vurderes det ikke som aktuelt å gjennomføre ytterligere 
kulturminneregistreringer ved sjakting i dyrka mark, ettersom arealet er begrenset og potensialet for 
funn ikke er høyt i dette området. Befaringsrapport utarbeides og oversendes SVV og kommunen 
seinere. 
Det bes om at meldeplikten etter kulturminneloven innarbeides i planens bestemmelser. 

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Merknaden har blitt ivaretatt i planforslaget.  

4. Trafikksikkerhetsutvalget i Søndre Land kommune, brev  av 25.11.2014
Kommunens trafikksikkerhetsplan for 2015 prioriterer gang- og sykkelvei (eventuelt fortau) langs fv.247 
fra Nordbergsvingen til Tyskervegen som det viktigste tiltaket på fylkesveiene i kommunen. 

Strekningen er på ca 3,5 km og en g/s-vei her ville gitt en trygg adkomst fra boligområdene i Hov til 
turområdene på øståsen. Langs strekningen fra Nordbergsveien til Smedrudvegen, de sydligste 2,3 km, 
er det mange boliger og en g/s-vei ville trygge adkomsten for disse beboerne.  

Om det i denne omgang ikke finnes økonomiske midler til å prioritere etableringen av en g/s-veg, anser 
trafikksikkerhetsutvalget det som viktig å få gjennomført reguleringsplanarbeidet. 

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Den økonomiske rammen for prosjektet tilsier at det ikke er midler til å bygge gang- og sykkelvei 
(eventuelt fortau) langs fv.247 fra Nordbergsvingen til Tyskervegen. Siden detaljreguleringsplaner er 
ferskvare (gyldig i kun 5 år) anbefales det å avvente med regulering av g/s-veg eller fortau til et slikt 
prosjekt ligger inne i Handlingsprogrammet for fylkesveger. 
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5. Søndre Land idrettslag, brev av 28.10.2014
SLIL ønsker at Lausgardsvegen ikke blir omkjøringsveg ved utbedring av fv.247. 
SLIL ønsker at det kan etableres p-plasser langs Lausgardsvegen nordover fra adkomsten til 
idrettsparken. 
SLIL ønsker at det etableres gang- og sykkelveg fra Hov stasjon til idrettsparken slik det var prioritert i 
kommunens trafikksikkerhetsplan og i handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013. 
SLIL ønsker at det etableres tilrettelagt krysning ved adkomsten til anlegget, slik at de som kommer 
langs ny gang- og sykkelveg på sørsiden og de som kommer fra ny p-plass på nordsiden kan krysse 
vegen der. 

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
SVV er enig i at omkjøring via Fv 130 er uheldig grunnet vegbredde og parkeringsproblemer. En evt. 
omkjøring bør derfor foregå via Fv 33 Svingvold. Gang- og sykkelveg fra Hov stasjon til idrettsplass vil 
ikke det tas med i denne reguleringsplan. Årsaken er at dette er reinvestering og meget stramt budsjett 
tilsier at det ikke er mulighet til å ta noe mer inn i prosjektet. 

6. Søndre Land kommune, brev av 13.02.2015
Formannskapet i Søndre Land kommune ønske å gi vegvesenet tilbakemelding om følgende: 

 Det er beklagelig at vegstrekningen ikke har fått tilstrekkelige midler. Fv.247 er hovedferdselsåra
mellom Hov og Gjøvik. Her er mye trafikk, også av tyngre kjøretøyer som bør få tilstrekkelig
plass for trygge møtesituasjoner. Reguleringsplanen må derfor legge til rette for en vegbredde
med gul midtlinje. Det er bedre at utbyggingen eventuelt foregår over lengre tid enn av vi ender
opp med en smal vegbredde med store ulemper som ikke vil være fremtidsrettet.

 Kommunen aksepterer at G/S-vegen ovenfor Rådyrvegen og fram til ferista ikke tas inn i
reg.planen i denne omgangen. Dog ønsker kommunen å synliggjøre traseen for framtida
gjennom kommuneplanen som nå er under utarbeidelse.

 Kommunen vil gjerne være i dialog med vegvesenet om hvilke prioriteringer ellers som gjøres
vedr. utbyggingen for øvrig. Vi vil samtidig minne om at kommunen er positiv til å bli med på en
forskuttering av prosjektet.

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Utbedring til 7,5 m vegbredde er ikke i tråd med gjeldende rammer fra OFK som vegeier. Dette vil kreve 
at prosjektet opprioriteres i handlingsprogrammet for fylkesveger. Full oppgradering på fv.247 vil kunne 
legge premisser for andre fylkesvegbevilgninger i Oppland. 

Planforslaget legger opp til en vegbredde på 6,5m – fra 0,1 til 0,4 m bredere enn i dag. 
Vertikal- og horisontalkurvatur videreføres som på foreliggende veg. Håndtering av overflatevann 
(stikkrenner og grøfter) prioriteres sammen med bæreevneutbedringer. Summen av tiltakene vil 
forbedre vegens kvalitet i forhold til foreliggende standard. 

9. Vedlegg

o Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

o Reguleringsbestemmelser

o Plankart

7. Søndre Land kommune, brev av 07.11.2014
Med erfaring fra tidligere prosjekter ber vi om at SVV i planleggingsfasen tar inn 
lokaliseringer for deponier og massetak, gjerne som del av reguleringsplanen. Dette bør 
avklares tidlig og ikke overlates til underleverandører å løse.
I området vet vi det vil være framtidige behov for massetak i forbindelse med vedlikehold 
av skogsvegnettet, det vil derfor være formålstjenlig at det nå planlegges lokalitet (-er) nær 
Fv.247 som vil ha kapasitet for levering utover behovet i forbindelse med opprustningen av 
Fv.247. Det anmodes om at SVV søker kontakt med skogbruksnæringen i området om 
dette.
Det minnes om at det foreligger en vedtatt reguleringsplan for fortau mellom Hov (krysset 
Sentrumsvegen) og krysset Rådyrvegen der det siste partiet mellom Nordbergvegen og
Rådyrvegen ikke er gjennomført. Det forutsettes at dette partiet av fortau gjøres ferdig når 
vegen rustes opp. Ny reguleringsplan vil derfor være mellom krysset Rådyrvegen og 
Hasvoldseter.
Mellom Rådyrvegen og ferista ca. 2,6 km lenger inn i retning Gjøvik, er det mange beboere 
langs fylkesvegen, det vil derfor være viktig å vurdere om hele eller deler av denne 
strekningen burde fått enten gang- og sykkelveg eller fortauløsning. Dette er et spørsmål 
som vil tas opp i trafikksikkerhetsutvalget på møte 14.nov. Om det ikke økonomisk er 
gjennomførbart i første omgang, vil det være viktig å planlegge inn tiltaket i 
reguleringsplanen.
Det er fra kommunens side ønskelig å kunne legge vann og avløp langs vegen opp mot 
nevnte ferist i forbindelse med anleggsvirksomheten. Det kan også være ønskelig å 
tilrettelegge for bredbånd gjennom legging av varerør langs vegen.
Kommunen ser positivt på stengning i perioder hvis dette fører til en effektiv og rimeligere 
utbedring av vegen. Det må imidlertid ivaretas behov langs vegen, eks. for utkjøring av 
tømmer og annen lokal transport det vil være behov for. Det gjøres oppmerksom på viktig 
avkjøringsveg ned til Stena oppe ved Hasvoldseter. Omkjøringsveg bør ikke være om 
Lausgarda da vegen er smal med mye svinger og ikke dimensjonert for stor økning i 
trafikken. Omkjøringsveg bør derfor være om Svingvold.

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet: 
Massedeponi/uttak vil ikke tas med i denne planen, da det medfører nytt høringsbehov, noe planen ikke 
har rom for innenfor sin tidsplan.
Angånde tidligere regulert fortau mellom Nordbergvegen og Rådyrvegen, overlates det til byggeplan å 
vurdere hvilken parti som blir utbygd i hvilken rekkefølge. Det er ikke tildelt tilstrekkelig midler til å 
bygge hele planområde i denne omgang, derfor blir dette en vurdering på byggeplan.
G/S besvart tidligere i rapporten punkt 1.2.
Merknaden om Stenging/ trafikkavvikling vil bli fulgt opp i den kommende byggeplanen.



Planbeskrivelse - reguleringsplan for reinvestering av fv.247 Hov - Hasvoldseter 

10 

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) 

Fv.247 Hov - Hasvoldseter 
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen 
bygger på det planmaterialet og de opplysninger som nå foreligger. 

Metode 

Analysen er gjennomført i henhold til rundskriv Gs‐1/01 fra DSB. Mulige uønskede hendelser som kan påvirke 
vegens funksjon er vurdert, jfr. vedlagt sjekkliste. Forhold som ikke er vurdert i sjekklista er ikke merket. 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av sannsynlighet Markering av 
grad (S) 

Kommentar 

Usannsynlig (1) Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 

Lite sannsynlig (2) Kan skje 

Sannsynlig (3) Kan skje av og til 

Svært sannsynlig (4) Kan skje ofte 

Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av konsekvens Markering av 
grad (K) 

Kommentar 

Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskade 

Mindre alvorlig (2) Få/små personskader eller miljøskader 

Alvorlig (3) Person eller miljøskader som krever behandling 

Svært alvorlig (4) Personskader som medfører død eller varige nedsatt 
funksjoner, ‐ Langvarige miljøskader. 

Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under 

Hendelser / situasjon Konsekvens 
for tiltaket 

Konsekvens 
av tiltaket 

S K Risik
o 

Kommentar/ Tiltak 

Natur og miljøforhold 

Ras/Skred/flom/grunn 

1. Masseras/
Skred 

Ikke relevant 

2. Snø/isras Ikke relevant 

3. Flomras Ikke relevant 

4. Elveflom x x 2 2 Videreføre dagens gode 
kapasitet. Ikke registrert 
problemer i dag. 

5. Tidevannsflom Ikke relevant 

6. Radongass Ikke relevant 

Vær og vindeksponering 

7. Vindutsatt
område 

Ikke relevant 

8. Nedbørsutsatt
område 

Ikke relevant 

Natur og kulturområder 

9. Sårbar flora Undersøkes nærmere 

10. Sårbar Fiskeførende bekker. 

fauna/fisk 

11. Verneområde

12. Vassdragsområde x 2 3 Avrenning fra anleggsområde 
kan forandre forhold for 
fauna/ fisk og flora i og rundt 
vannforekomstene.  

13. Fornminne

14. Kulturminne/
miljø 

Ingen funn etter befaring 

15. Område for
idrett/leik 

Ingen i nærhet av vegen 

16. Park
rekreasjonsområde 

Ingen i nærhet av vegen 

17. Vassomr. for
friluftsliv 

1 1 Turområde ved 
Tonvaldsberget/Tyskervegen. 
Jaktområde.  

Menneskeskapte forhold 

18. Veg, bru
knutepunkt 

Ingen endring 

19. Havn
kaianlegg 

Ikke relevant 

20. Sykehus/‐
hjem, kirke 

Ikke relevant 

21. Brann/
politi/SF 

2 3 Gode omkjøringsmuligheter. 

22. Forsyning
kraft, vatn, brønner, 
avløpsanlegg 

x 2 3 Kommunalt VA fra Hov. 
Private brønner i området 

23. Tilfluktsrom Ikke relevant 

Forurensing 

24. Industri Ikke relevant 

25. Bolig/fritid x 2 2 Støy fra veganlegget vil kunne 
berøre bolig og fritidsboliger 
langs traséen. Arbeidstid 
reguleres i kontrakt med 
entreprenør. Anser tiltaket 
som et miljø- og 
sikkerhetstiltak – utløser 
derfor ikke støytiltak. 

26. Landbruk x 2 1 Gjennomføring av tiltaket vil 
Ikke medføre endret atkomst 
til landbruksarealer. 
Ønskelig med naturlig 
revegetering for å unngå 
beiteområde ved veg. 

27. Akutt
forurensing 

x x 2 2 Fra anleggsmaskiner, 
riggområder, transport. Krav 
til riggområder, 
dieselpåfylling, nedsatt 
hastighet i anleggsperioden. 
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28. Støv og støy:
industri 

29. Støv og støy:
trafikk 

Se pkt 25. 

31. Støy andre
kilder 

32. Forurensing i
sjø 

33. Forurensing i
grunn 

Se pkt 27 

34. El‐forsyning

Andre farlige/spesielle områder/forhold 

35. 
Industriområde 

36. Høyspentlinje 2 3 Det ligger høyspenttrasé i 
nærheten av planområdet. 

37. Risikofylt
industri mm 
(kjemikalie/ekspl 
osiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

38. Avfallsbehandling deponiområde. Krav til 
entreprenør til avfallsplan. 
Krav til gjenbruk. 

39. 
Oljekatastrofeområde 

40. Spesielle
forhold ved 
utbygging 
gjennomføring 

Transport 

41. Ulykker med
farlig gods 

x x 2 4 Ulykker med farlig gods kan 
forekomme. 

42. Vær/føre
begrenser 
tilgjengeligheten 
til området 

43. Ulykker i
kryss/ avkjørsler 

2 4 Hastigheten vil øke. Hugging 
av trær vil være positivt for å 
redusere 
ulykkeskonsekvensene. 

44. Ulykke med
gående /syklende 

2 4 Hastigheten vil øke. Bredere 
skulder – flere gående. 

45. Andre
ulykkespunkt 

x 2 4 Påkjørsel av vilt kan 
forekomme. 
Mye sau. 

Risikoen av hendelsene er her framstilt i diagram: 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Lite sannsynlig 26 4,25,27 12,21,22, 36 41,43,44,45 

1. Usannsynlig 17 

Hendelser i rødt felt: Tiltak nødvendig 
Hendelser i gult felt: Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
Hendelser i grønt felt: Rimelige tiltak kan gjennomføres 

Kommentar til tabell 

Etter vurdering av risikobildet er det ingen hendelser som kommer ut som kritiske, men flere 
hendelser som ligger i ALARP‐sone, hvor tiltak må vurderes. 

12 Vassdragsområde. Avrenning fra anleggsområde kan forandre forhold for fauna/ fisk og flora i og rundt 
vannforekomstene. Det må inn med forebyggende tiltak som sedimentering av grøftevann, trygg lagring av 
drivstoff, og plassering av riggområder i god avstand fra vassdrag. Regulere inn hensynsone ved vassdrag, med 
bestemmelser.  

21 Brann/politi/SF. Gode omkjøringsmuligheter. Kan være aktuelt å stenge vegen fra Tyskervegen i 
anleggsperioden. 

22. Forsyning kraft, vatn, brønner, avløpsanlegg. Kommunalt VA fra Hov. Private brønner i området. Viktig
med nøyaktig kabelpåvisning og registrering av brønner før anleggsstart.  
43 og 44 Ulykke med gående/syklende og i kryss/avkjørsler. Det er ingen ulykkespunkter i forbindelse 
med dagens kryss/avkjørsler. Samtidig er det ventet at utbedret vegbane vil medføre økt hastighet for kjørende, 
da dagens dårlige standard har fartsreduserende effekt. Hugging av trær vil være positivt for å redusere 
ulykkeskonsekvensene. 

Sikring av anleggsområde blir avgjørende, samtidig som transport av tungt maskinell gjøres i henhold til rutiner. 

Viktig at driften i fremtiden tar hensyn til sikt i avkjørsler, spesielt vinterstid. 

45 Andre ulykkes punkt. Arbeid med flytting/omlegging av høgspentlinjer skal gjøres med stor 
forsiktighet og i samarbeid med linjeeier.

36 Høyspentlinje. Det må utarbeides sikkejobbanalyse ved arbeid i nærheten av høyspentlinjer. 
Avbøtende tiltak: Innarbeide krav i bestemmelsene om at arbeid med flytting/omlegging av 
høgspentlinjer skal gjøres med stor forsiktighet og i samarbeid med linjeeier.  
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR REINVESTERING AV FV.247 HOV-HASVOLDSETER

Hensikten med reguleringsplanen 

Reguleringsplanens skal legge til rette for å tilbakeføre vegstandarden til ønsket kvalitet som da vegen var 
nyanlagt.  

Planen er utarbeidet iht. plan- og bygningsloven § 12-3, detaljregulering. 
Planen blir fremmet etter § 3-7, overføring av planforberedelse til statlig myndighet. 

Generelle bestemmelser (§ 12-7) 

Terrengbehandling 
Hensynet til landskapet skal sikres gjennom utarbeidelse av byggeplaner og gjennom videre arbeid i 
anleggsfasen. Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget skal utføres med nødvendig forsiktighet 
og omtanke for omliggende terreng. Terrengbehandling skal ferdigstilles samtidig med resten av veganlegget. 

Universell utforming 
Universell utforming skal legges til grunn ved gjennomføring av anlegget. 

Naturmiljø og biologiske forhold 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å 
unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Naturmangfoldlova. 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding av anlegget, jf. «Regional 
handlingsplan mot fremmede skadelige arter» fra Statens vegvesen Region øst. 

Det er ikke tillatt å etablere riggområder eller lagre drivstoff nærmere enn 30 meter fra vassdrag. Nærmest 
vassdrag skal et vegetasjonsbelte på minimum 3 m beholdes/restaureres.  Vegetasjonsbeltet motvirker erosjon 
og avrenning og gir levested for dyr og planter. 

Kulturminner  
Lov om kulturminner § 8, andre ledd, skal ligge til grunn ved anleggsarbeid og annen 
virksomhet i planområdet. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk 
fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. 

Sikring mot flom 
Vassdragskryssinger og stikkrenner må dimensjoneres og utformes slik at de kan ta unna for 200-års 
flommer/100-års nedbørintensiteter, og ikke fører til økt fare for oppstuving, erosjon og skred. 

Byggegrenser 
Byggegrense er som fastsatt i vegloven (§29). 

Riggområder 
Riggområder skal ha oppsamling av alt søl og lekkasjer av olje og drivstoff. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr.2) 

Offentlige kjøreveger  

Offentlige kjøreveger (o_V) skal opparbeides med den linjeføring, bredde og høyde som 
fremgår av reguleringsplantegningene 

Private veger 
Private veger (p_V)  er private for de eiendommer som de naturlig går til. 

Annen veggrunn - grøntareal 
Annen veggrunn er offentlig. Innenfor område avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer 
og fyllinger, samt nødvendige tekniske installasjoner og lignende, som ikke er til hinder for områdets bruk som 
trafikkområde.  
Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området vil kunne skje som følge av uforutsette forhold, som for 
eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 
vegformål vil fravike noe fra det som fremgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til 
vegformål, forutsettes benyttet som tilstøtende formål. Ved større avvik fra formålsgrensene enn det som 
framgår av planen vil det være behov for å søke om tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav m, og evt. Dispensasjon, 
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd. Om fraviket fra 
reguleringsplanen er så betydelig at det kreves tillatelse etter § 20-1 bokstav m eller mindre endringer av 
reguleringsplanen, avgjøres av kommunen. 

Landbruks-, natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr.5) 

Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig anlegg- og riggområde. 
Reguleringsbestemmelser følger gjeldende kommuneplan. Kommuneplanens bestemmelser 
gjøres også gjeldende for områder som i denne planen reguleres til LNFR. Skjæringer og fyllinger for private veger 
og felles veger kan etableres på området. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 nr.6) 

Arbeid som kan gi tilslamming av bekker og elver skal utføres i tidsrommet 15.juni-15.sept. 

Hensynssoner (Pbl § 12-6 jf. § 11-8) 

Frisikt 

Det kan ikke føres opp konstruksjoner eller anordninger i frisiktsoner som hindrer fri sikt etter veglovens 
bestemmelser. Det skal være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilhørende vegers/avkjørslers 
nivå. Forutsatt at krav til sikkerhetssone er ivaretatt kan enkeltstående trær, stolper og lignende stå i 
frisiktsonene. 

Områdebestemmelser(§ 12-7) 

Midlertidig anleggsområde 

Det tillates midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med opparbeidelse av samferdselsanlegget som angitt på 
plankartet. Midlertidige anleggsområder opphører ved ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Berørte arealer 
skal istandsettes når vegen er ferdigstilt. Området skal tilbakeføres opprinnelig reguleringsformål senest ett år 
etter at anlegget er avsluttet. 
Det må bestrebes å ikke berøre dyrka mark i anleggsbeltet #1. 
Det må bestrebes minst mulig inngrep i anleggsbeltene #16-19 ved Liafossen.

Sikringssone for naturmiljø og flom
Innenfor sikringssonene (H560) ved bekker er det ikke tillatt å etablere riggområder eller lagre drivstoff.  
Byggetiltak jf pbl § 20-1a) kan bare gjennomføres dersom tilstrekkelig sikkerhet jf sikkerhetskrav gitt i TEK10 
er dokumentert ivaretatt før byggetiltaket kan starte. Nærmest vassdrag skal et vegetasjonsbelte på 
minimum 3 m beholdes/restaureres. Bredden på vegetasjonsbeltet må tilpasses fylkesvegens sikkerhetssone.

Faresone høgspenningsanlegg
Arbeid i nærhet av høgspentlinjer skal gjøres med stor forsiktighet og i samarbeid 
med linjeeier.
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Tegnforklaring

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr. 5)

Illustrasjoner uten rettslig virkning
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#
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PLANEN UTARBEIDET AV:
PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato Revisjon
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Forslagstiller

Kartprodusent:MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
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Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse 1M

1:1000/A1

NN54

EUREF89

2014

FKB

Fv. 247 Hov - Hasvoldseter

UTM32

Kunngjøring av oppstart
1.gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr. PBL § 3-7 3.ledd
Offentlig ettersyn   
2. gangsbehandling, Planutvalget
Kommunestyrets vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

o_

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

NB! Skravur i forhold
til  nord/sør retning 

SØNDRE LAND

H140_

Sikringssone (bokstav a)

H560_

Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr. 6)
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Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse 1M

1:1000/A1

NN54

EUREF89

2014
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Fv. 247 Hov - Hasvoldseter

UTM32

Kunngjøring av oppstart
1.gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr. PBL § 3-7 3.ledd
Offentlig ettersyn   
2. gangsbehandling, Planutvalget
Kommunestyrets vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

o_

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

NB! Skravur i forhold
til  nord/sør retning 

SØNDRE LAND

H140_

Sikringssone (bokstav a)

H560_

Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr. 6)
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Fv. 247 Hov - Hasvoldseter

UTM32

Kunngjøring av oppstart
1.gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr. PBL § 3-7 3.ledd
Offentlig ettersyn   
2. gangsbehandling, Planutvalget
Kommunestyrets vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

o_

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

NB! Skravur i forhold
til  nord/sør retning 

SØNDRE LAND

H140_

Sikringssone (bokstav a)

H560_

Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr. 6)
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