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Til grunneiere som er berørt av forslag om framtidige snarveger/smett

Orientering av om at kommunen vil gjennomføre synfaring av foreslåtte snarveger/smett i
reguleringsplan for Brumunddal sentrum nord
Dette brevet sendes til berørte grunneiere som orientering om at representanter fra
kommunen kommer til området for å se nærmere på foreslåtte traséer for framtidige
snarveger/smett i sentrale deler av Brumunddal.
Synfaringen finner sted onsdag 18. september fra ca kl 15.00 og utover mot kl 17.00 .
Hensikten med de foreslåtte snarvegene er å gi kortest mulig veg til grønnområder og
elvekant for flest mulig. Eksisterende adkomst til eiendommer og lignende skal
opprettholdes. Der hvor det ikke er adkomst til eiendommer, kan snarvegene ha enkel
standard som turveg eller tursti. Snarvegene skal være åpne for allmennhetens ferdsel, det
er aktuelt å skilte dem og de skal primært tilpasses ferdsel til fots. Sykkel kan være aktuelt
enkelte steder.
De foreslåtte snarvegene er nevnt nedenfor med oversikt over hvilke eiendommer som har
arealer innenfor traséene.
Snarveg inn til skoleområdet fra sør
(Strekning i Fabrikkvegens forlengelse opp til Br.dal ungdomsskole.)
o Kirkevegen 34 ( del av tomt)
o Parseller (vegareal) av 32/3 (Bakkehaugen)
o Fagerlundvegen 11a (areal for felles adkomstveg med nr 11)
o Kommunale eiendommer i Fagerlundvegen 11 og Bakkehaugvegen 4.
Snarveger/smett mellom Berger Langmoens veg og elvekanten langs Brumunda
o Berger Langmoens veg 21a og 23 (del av tomter) og kommunal eiendom 1/321
o Berger Langmoens veg 35, 37 og 39 ( del av tomter) og kommunal eiendom 32/34
Snarveg/smett mellom Kroken og elvekanten langs Brumunda
o Kroken 9 (del av tomt)
o Kroken 15 (del av tomt)
Snarveg/smett mellom Kroken og Bausbakkvegen/Berger Langmoens veg
(forbi Spar-butikken ved Sveum og boliger i Berger Langmoens veg 55)
o Kroken 8 (parsell 32/586 - tidligere vegareal)
o Vegareal tilhørende Isoco eiendom AS (32/579) og Din eiendom 1 AS (32/587).

Postadresse:
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no

Kontoradresse:
Brugata 2
2381 BRUMUNDDAL

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Reguleringsplanforslaget som viser de foreslåtte snarvegene var ute til offentlig ettersyn i
perioden fra mars til mai 2019. Alle berørte grunneiere fikk brev med orientering om
planforslaget i mars.
Kommunen er klar over at forslag om snarveger og allmenn ferdsel inntil private boliger kan
være uønsket for enkeltpersoner. Samtidig er økt tilgjengelighet til rekreasjonsområder/
grønnstruktur inkludert elva viktig som ledd i tilrettelegging for fortetting i sentrale deler av
Brumunddal.
Rådmannen er innstilt på å gjennomføre snarveger når reguleringsplanen er vedtatt. Dersom
berørte grunneiere har tanker om eller forslag til tilpasninger som kan gjøre snarvegen
enklere å leve med, så gi beskjed til kommunen. Slike ønsker om justeringer og tilpasninger
kan da vurderes før reguleringsplanarbeidet fullføres og legges fram for kommunestyret til
endelig vedtak. (Det kan f. eks. være forslag til justering av traséer eller ønsker om
skjerming, avgrensing, drift og vedlikehold mm.)
Spørsmål om synfaringen eller reguleringsplanforslaget, kan stilles til saksbehandler. Se
kontaktinfo øverst til venstre på brevets forside.
Ved ønske om å møte kommunens representanter under synfaringen, er det fint om det tas
kontakt på forhånd.
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