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Rv. 3 Evenstad - Imsroa syd i Stor-Elvdal kommune. Varsel om planoppstart
for reguleringsplan for Rogner massetak

Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad - Imsroa syd ble vedtatt i Stor-Elvdal kommunestyre

31.01.2018. Det ble identifisert et behov for optimalisering ved gjennomgang av gjeldende

reguleringsplan og tilhørende teknisk plan forut for bygging. Det pågår derfor et planarbeid
for en endring av gjeldende reguleringsplan på strekningen fra Svingen, ca. 600 meter nord
for Evenstad bru, til Imsroa syd.

Det er behov for masser til anlegget og bygging av ny rv. 3 på parsellen. I forbindelse med

arbeidet med planendringen, er det sett på muligheten for et uttak av løsmasser langs rv. 3.
Uttaket berører eiendommene gnr. bnr. 10/15 og 10/260. Det er inngått avtale med

grunneier på eiendommen gnr. bnr. 10/15 om uttak av masser. Statens vegvesen er eier av
gnr. bnr. 10/260. Det aktuelle uttaksområdet er en del av en større forekomst registrert i
Norges geologiske undersøkelses (NGU) digitale kart over grus- og pukkforekomster i

Norge. Forekomsten, kalt Møkleby, er vurdert til å ha lokal betydning av NGU.

På grunnlag av inngått avtale og etter oppstartsmøte Stor-Elvdal kommune varsler Statens
vegvesen nå planoppstart for reguleringsplan for Rogner masseuttak. Varsel om

planoppstart og høring av forslag til planprogram for massetaket skjer parallelt med at

forslag til reguleringsplan for rv. 3 Evenstad – Imsroa syd legges ut til offentlig ettersyn. Frist

for å gi innspill til varsel om planoppstart for Rogner massetak er 29.08.21.
Hensikten med planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for uttak og produksjon av masser til
vegutbyggingen av parsellen rv. 3 Evenstad – Imsroa syd.
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Planområdet det varsles oppstart for, er på ca. 110 da. Innenfor området vurderes uttak i

samråd med grunneier, for et uttak på inntil 400.000 m3 til bruk i veganlegget. Avtalen med

grunneier forutsetter at uttak av masser i første trinn skal skje i området fra

verkstedbygningen i nord og ned mot selve gårdstunet på Rogner gård i sør. Avhengig av

massenes kvalitet vil endelig uttak kunne bli mer konsentrert enn planområdet det nå varsles
oppstart for. Kart over planområdet ligger som vedlegg til dette brevet.
Forhold til pågående planarbeid

I arbeidet med reguleringsplan for massetaket vil vi samtidig ta stilling til om det er behov

for tilpasning og justering av adkomst til massetaket og ny lokalveg som ligger i forslag til

planendring for rv. 3 Evenstad - Imsroa syd. Dette gjør vi for å oppnå en best mulig samlet

arrondering og etterbruk i området ved massetaket, akseptable stigningsforhold for

driftsvegen inn i massetaket og kobling til dagens rv. 3 som ny lokalveg. Av hensyn til

framdrift for planendring for rv. 3 Evenstad – Imsroa syd og behov for samordning med

masseuttaket, er dette tatt inn i plan for Rogner massetak.

Gjennom fornyet behandling i kommunestyret av reguleringsplan for Mykleby fjelltak etter
offentlig ettersyn, er det fattet vedtak om å vurdere alternativ atkomst til fjelltaket. Ett av
alternativene berører Rogner massetak. Driftsveg inn i Rogner massetak vil kunne ses i
sammenheng med dette.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Det er avholdt oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune den 16.06.21. Stor-Elvdal

kommune som planmyndighet har konkludert med at reguleringsplanen ikke utløser

konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (01.07.2017). Som følge av
at tiltaket ikke inngår i den gjeldende kommuneplanens arealdel for Stor-Elvdal kommune,
skal det utarbeides et planprogram for planarbeidet.

Planprogram

Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold
som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget. Planprogrammet er et verktøy
for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et tidlig tidspunkt i

planarbeidet. Planprogrammet legges ut til høring parallelt med at det varsles planoppstart

for reguleringsarbeidet.

Forslag til planprogram er vedlagt dette brevet. I vedlegget til planprogrammet framgår en
nærmere vurdering av forholdet til forskriften om konsekvensutredninger.
Medvirkning og informasjon

Vi arrangerer en «åpen kontordag» i Besøkssenteret, Storgata 107, 1.etg., på Koppang den
19.08.2021 mellom kl. 13.00 og 18.00. I dette tidsrommet vil de som ønsker det, kunne
komme uten nærmere avtale, og få svar på spørsmål eller få utdypende informasjon fra
fagpersoner i Statens vegvesen.
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Frist for merknader

Eventuelle synspunkter og innspill til varsel om planoppstart og forslag til planprogram for

Rogner massetak kan sendes skriftlig til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605

Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no innen 29.08.2021.

Det finnes ellers informasjon om planarbeidene på Statens vegvesens nettside for prosjektet
rv. 3 Evenstad – Imsroa syd:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3evenstadimsroa/
Når fristen for å gi innspill har gått ut, vil Statens vegvesen bearbeide forslag til

planprogram. Planprogrammet fastsettes deretter endelig av Stor-Elvdal kommune. På

grunnlag av fastsatt planprogram vil et forslag til reguleringsplan for Rogner massetak
utarbeides og sendes ut til offentlig ettersyn.
Kontakt

Eventuelle spørsmål om planoppstart og forslag til planprogram, kan rettes til:
Statens vegvesen v/Geir Pedersen, e-post geir.pedersen@vegvesen.no og
tlf. 909 71 608.

Med hilsen

Geir Pedersen

Planleggingsleder

Vedlegg:

Forslag til planprogram for Rogner massetak

Vurdering av forholdet til konsekvensutredningsforskriften
Kart over planområde for Rogner massetak

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til

ANDERS KIÆR, ELSTADVEGEN 164, 7870 GRONG

BIRGITTE MYRDAL, LØNNLIVEGEN 15, 2092 MINNESUND

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
(UNDERENHET), Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
ELVIA AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR

4
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
JO GIMSE, STORELVDALSVEIEN 3026, 2480 KOPPANG

KAREN ANNA ULVIG KIÆR, C/O KIÆR MYKLEBY, 2480 KOPPANG

MATTILSYNET, Avd. Glåmdal og Østerdal, Felles postmottak Pb. 383, 2381 BRUMUNDDAL
NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK, c/o Stein Bie Storgata 139, 2480 KOPPANG

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND INNLANDET, Stolvstadvegen 1, 2360 RUDSHØGDA

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST, Postboks 4223, 2307
HAMAR

SIV ANITA GIMSE, STORELVDALSVEIEN 3026, 2480 KOPPANG
STATNETT SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO

STATSFORVALTEREN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
STOR-ELVDAL KOMMUNE, Postboks 85, 2481 KOPPANG
Telenor Norge AS,avd. kabel,

