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Oversendelse av klagevedtak for Brumunddal sentrum nord
Reguleringsplan for/ Brumunddal sentrum nord ( områderegulering) ble vedtatt av kommunestyret
17. juni 2020 sak 34/20.
Vedtaket ble kunngjort ved annonsering og eget brev til berørte parter med opplysninger om
klageadgang og andre rettigheter. Klagefristen av 14. august 2020.
Innen fristens utløp har det kommet 4 klager på planen. Klagene ble behandlet av planutvalget i
møte 9. september 2020 sak 68/20.
Planutvalget fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planutvalgets vedtak er slik:
1. Klage fra Roar og Geir Stenvåg av 17. juli 2020 tas ikke til følge når det gjelder
eiendommen Kroken 8 og hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Feil i teksten i
bestemmelse 5.2 rettes slik det er beskrevet i saksframlegget og vedlagte bestemmelser
siste datert 26. august 2020.
2. Klage fra Idol Abdulahi av 14. august 2020 tas ikke til følge når det gjelder regulert
adkomstveg V2 over eiendommen Skolevegen 19.
3. Klage fra Eva Austad Finstad, Bausbakkvegen 18A og Solveig-Olbjørg Brokstad og Arvid
Brokstad Bausbakkvegen 18B, datert 9. august 2020, tas ikke til følge når det gjelder
regulering av areal til gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen.
4. Klage fra Kim Andre Skoglund Olsen og Victoria Bolstad, Fagerlundvegen 33, datert 14.
august 2020, tas ikke til følge når det gjelder regulering av areal for gang- og sykkelveg langs
Fagerlundvegen.
5. Klagene oversendes Fylkesmannen i Innlandet.
Klagesaken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse i henhold til plan- og bygningsloven § 19 og forvaltningsloven § 28.
Klagerne orienteres om planutvalgets vedtak ved kopi av dette brevet. En ser i ettertid at det
dessverre har blitt en feil i navnet til eier av Bausbakkvegen 18A Eva Austad Iversen. Dette er leit og
det beklages virkelig. Feilen anses likevel ikke å ha betydning for innholdet i klagesaksbehandlingen.
Vedlagt følger saksframlegg og vedlegg fra planutvalget med alle vedlegg. I tillegg følger saksframlegg
og vedtak ved sluttbehandling med vedlegg 4 og 5 (oppfølging av uttalelser). De tre siste vedleggene
er uttalelser fra Stenvåg og fra Brokstad/Austad Iversen fra tidligere faser i planprosessen.
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Brevet ekspederes/sendes til kopimottakerne uten alle vedlegg. Hvis vedleggene ønskes, ta kontakt
md saksbehandler eller se kommunens innsynsløsning (lenker nedenfor).
Planutvalgets behandling av klagene:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journ
alpostid=2020033843&
Kommunestyrets vedtak av reguleringsplan ( påklaget vedtak)
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journ
alpostid=2020020530&
Innsyn i arkivsak:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsaki
d=2013007722&
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