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Foreløpig svar - Klage på reguleringsplan Brumunddal sentrum nord
Det bekreftes at klage fra Geir Stenvåg og Roar Stenvåg er mottatt. Klagen blir tatt til
behandling når klagefristen er utløpt, dvs etter 14. august 2020.
Info vedrørende reguleringsstatus for Kirkevegen 11a. Klagen for Kroken 8 bygger på en
forståelse av at Kirkevegen 11a er tatt ut av bevaringsformålet. Oversikt over gårds- og
bruksnummer i bestemmelsene ser ut til å være riktige, men dette avdekker manglende
samsvar mellom gårds- og bruksnummer og supplerende oversikt over gateadresser i
teksten i bestemmelsene om bevaring av et område i Kroken. Forklaringen på manglende
samsvar mellom gnr/bnr og adresser, er at teksten i bestemmelsene er utarbeidet i samsvar
med kartgrunnlaget ved offentlig ettersyn i 2019. I kartgrunnlaget den gang var de to
boligene i Kroken 11 benevnt henholdsvis 11 og 11a, i stedet for 11a og 11b slik det er i
oppdatert kart. Vi beklager at dette er har forårsaket en misforståelse.
Eiendommen 32/216 (Kroken 11a) inngår fullt ut i hensynssonen med bestemmelser om
bevaring og tilpasning. Det er eiendommene 32/531 og 32/387 (Kroken 11b og Kroken 13)
som bare har tilpasningskrav (uten krav om bevaring av eksisterende bebyggelse). Det er
bra at feilen er avdekket. Gateadresser i bestemmelsesteksten skal rettes slik at det blir
samsvar med oppdatert kartgrunnlag/gjeldende adressering.
Klage vedrørende gnr/bnr 32/63 (Kroken 8). Klagen kan tas til behandling slik den foreligger
uavhengig av reguleringsstatus for eiendommen 32/216 (Kroken 11a). Basert på tidligere
uttalelse og foreliggende klage, forstås klagen slik at dere helst ønsker at eiendommen
Kroken 8 tas ut av hensynssonen for bevaring. Minimum ønskes det at bevaringsformålet i
hvert fall ønskes begrenses til tilpasningskrav - uten krav om bevaring av eksisterende
bebyggelse - på samme måte som for eiendommene 32/531 og 32/387 (Kroken 11b og 13).
Ta kontakt, eller send tilbakemelding dersom det er ønske om å supplere eller justere klagen
eller klagens begrunnelse som følge av informasjon ovenfor.
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