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VS: Kastbakken

—Moelv

vi har på nytt gjennomgått
bolig før gjennomføring

sakens dokumenter,

av E6 utbyggingen

Det sentrale her er at midlertidig

og ser at Kastbakken har hatt all grunn til å tro at oppføring av ny

er kurant.

riggområde ikke har vært tema ved behandlingen av Fylkesmannens innsigelse til

endringen av reguleringsformål fra næring til bolig. I tillegg var det godt kjent for både Statens vegvesen (SVV) og
kommunen hva som var Kastbakkens hensikt med endringen, dvs bygge ny bolig før eksisterende rives, jf
Kastbakkens

brev til SVV datert

Fylkesmannen

datert

29.08.2013.

Ringsaker

kommune

har videre

gjentatt

dette

i sitt brev til

22.01.2014.

Av dette kan vi trekke den konklusjon at både SVV og kommunen aksepterte oppsetting av ny bolig, men fikk ikke
ivaretatt dette ved endringen av reguleringsplanen.
Det er aldri en ønsket situasjon å ha beboere så tett opp i anlegget under bygging, ikke minst i forhold til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø for både beboer og anleggsarbeidere (blant annet er lite tilgjengelig areal ved utførelse er en
sikkerhetsrisiko)

Med bakgrunn i den tvil SW og kommunen har skapt er vi villig til å omgjøre beslutningen, og akseptere at
Kastbakken får bygge ny bolig.
Vi vil stille noen krav, blant annet:
v

Areal inntil regulert byggegrense klausuleres til anleggsområde slik at det er mulig for oss å bygge ny
Kastbakkveg

og bygge om eksisterende

Kastbakkveg.

0

Kastbakken må selv ivareta nødvendige lokale støytiltak.

-

Kastbakken vil ikke få erstatning/dekket
utgifter for støy- og støvulemper i anleggsperioden. Det ikke vil bli
utført ekstraordinære tiltak for å redusere støv og støyplager under anleggsperioden utover hva som er
normalt for slik drift.

I

Kastbakken må påregne at trafikk på bla E6 i lengre perioder kan bli lagt til omlagt/eksisterende
Kastbakkveg,

og at atkomst

til eiendommen

i enkelte

Jarle Kristian Tangen
Lltbyggingssjef
E6 Arnk\:em—MuEi\1

+ 47 92 45 70 20
jakrlgjggistiantangen@nyeveierno

1

korte

perioder

kan bli vanskelig.

