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Tynset kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 21/24    
RV. 3 - YA BRU - ENDELIG VEDTAK 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
35/21 Formannskapet 11.03.2021 
26/21 Kommunestyret 23.03.2021 
 
Kortversjon av saken: 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Rv. 3 Ya bru med tilstøtende 
veg, etter Pbl. § 3-7. Ya bru skal skiftes ut på grunn av kritisk forfall; det er satt opp 
midlertidig rekkverk på innsiden av eksisterende brurekkverk på grunn av skader og svakheter 
ved brua. Dette medfører at det nå er kun ett kjørefelt på brua med lysregulering.  
Reguleringsplanen legger til rette for å erstatte eksisterende bru med ny, inklusiv nødvendig 
opparbeidelse av tilstøtende veg. Valg av bruløsning vil vise om det er behov for 
interimløsning / midlertidig bru og omkjøringsveg i anleggsperioden. Planen tar høyde for 
begge løsninger. 
Planen har vært til høring og offentlig ettersyn. Merknadene har medført at plankart og 
bestemmelser er endret, og fulldyrket mark er bedre ivaretatt enn i høringsforslaget.  
Planen skal nå behandles av formannskapet, som innstiller til kommunestyret for endelig 
behandling av detaljreguleringsplanen.   
 
Vedlegg 
1. Plankart, datert 26.10.2020. 
2. Reguleringsbestemmelser, mottatt 22.02.2021. 
3. Planbeskrivelse med samlet oversikt over merknader, datert 22.02.2021. 
4. Teknisk plan, mottatt 22.02.2021. 
5. Ros-analyse, 08.10.2020. 
6. Støyrapport, 10.06.2020.  
7. Hydrologisk plan, NVE, oktober 2019. 
8. Samlet oversikt over merknader til planen. 
9. Samlet saksfremstilling, formannskapets behandling før høring og off. ettersyn.  
 
Melding om vedtak sendes til: 
Statens Vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
 
Saksopplysning 
Forslag til detaljregulering for Rv. 3 – Ya bru er mottatt fra Statens vegvesen i henh. til pbl. § 
3-7. Brua over Ya er i dårlig befatning, og det er sannsynligvis nødvendig med et forholdsvis 
omfattende arbeid med omlegging av veien ved bygging av ny bru. Dette krever 
detaljregulering, for å avklare alle forhold rundt tiltaket. Dette fremgår av saksframlegg til 
behandling før høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 9.   
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Hensikt med reguleringen / omreguleringen 
Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å tilrettelegge for etablering av ny bru over 
Ya, med tilstøtende veg på begge sider av brua. Brua vil tilpasse seg nye krav til vegbredde, 
noe som vil påvirke veien ved brua. Byggingen vil også berøre bebyggelsen ved brua, både i 
byggeperioden, og også på permanent basis.   
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Området er i kommunedelplanen 
for Yset, datert 01.01.2000, avsatt til arealformålet hovedveg. Interimbru og midlertidig veg 
vil påvirke bolig- og fritidseiendommen i nord vesentlig, og avkjørsel til 
landbrukseiendommen Strømsnes / Brua vest for Ya ble også mer berørt enn først antatt.  
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Formannskapet den 22. oktober, sak 114/20.  
Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 
ettersyn.   
 
I forbindelse med høringen / ettersynet ble Tynset kommune / Statens vegvesen gjort 
oppmerksom på at kulturminnet ved garden Strømsnes / Brua ville bli berørt av vegen / ny 
adkomst til Rv. 3. Det ble da lagt på en hensynssone bevaring av kulturminnet, og gardsvegen 
ble omlagt til å ha adkomst via Vollanveien. Dette ble ansett som å være så stor endring at 
planen måtte legges fram for ny politisk behandling, og legges ut på ny høring / offentlig 
ettersyn med denne endringen. Planen ble derfor behandlet på nytt den 26. november, sak 
129/20.  
  
Høringsuttalelser: 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 30. november til 22. januar. I 
samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt ni uttalelser. Disse er lagt inn, og 
kommentert, som et kapittel i planbeskrivelsen.  Hovedtrekkene i merknadene er referert 
nedenfor. 
 
 
Merknad fra Innlandet fylkeskommune, 02.02.2021.  

 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning. Støynivået 
etter utbedringen blir som i dag, og derfor medfører ikke dette noen støytiltak.  
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Kommentar fra Statens vegvesen vil som beskrevet i planbeskrivelsen oversende søknad om 
fysiske tiltak i vassdraget og ser frem til et godt samarbeid med Innlandet Fylkeskommune i 
denne prosessen. 
 

  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tas til etterretning. 
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Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet,  01.02.2021. 
 

 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning.  
Støynivået etter utbedringen blir som i dag og derfor medfører ikke dette noen støytiltak. 
  
Når det gjelder anleggsstøy er dette omtalt i punkt 3.4 i bestemmelsene: «Anleggsstøy skal 
normalt ikke overstige støygrensene i tabell 4, 5 og 6 i retningslinje T - 1 442/201 6, eller 
tilsvarende tabeller i enhver tid gjeldende retningslinjer. Naboer som blir utsatt for vesentlig 
støy skal varsles.» 
 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen:  
Statens vegvesen har på befaring sett at området #5 ikke benyttes som dyrket mark, men er et 
areal som brukes til lagring og adkomst til driftsbygninger, lagringssteder. Statens vegvesen 
vil i samråd med kommunen ta kontakt med grunneier for å få avklart bruken av området og 
inngå avtale om tilbakesetting. Hvis det viser seg at området allikevel er dyrket mark vil det 
bli behandlet på samme måte som områdene #1 , #7 og #10.  
Når det gjelder #8 er den nå tatt inn riktig i bestemmelsenes punkt 6.1 : «Det av områdene #1 
, #7, #8 og #10 som er dyrket mark skal brukes så skånsomt som mulig og dekkes med duk».   



Side 5 av 14 

Statens vegvesen hensyntar ønsket fra Statsforvalteren og legger ny formålsgrense mellom 
annet vegformål og LNF i ytterkant jorde slik at det blir behov for minimalt med permanent 
erverv på #8 og #9 (se forskjellen i plankartene under). 
 

 
 

 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Hensynet til dyrket mark er bedre ivaretatt etter justering av formålsgrensa mellom annet 
vegformål og LNF-formålet på det fulldyrkede arealet. For øvrig tas merknaden til 
orientering. 
 
 
Merknad fra NVE, 03.12.2020. 
 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen og kommunedirektøren:  
Merknaden tas til etterretning. 
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Merknad fra Sametinget, 04.12.2020. 
 

 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen og kommunedirektøren:  
Merknaden tas til etterretning og ønsket bestemmelse om kulturminner er tatt inn under 
bestemmelsene punkt 3.6 (litt annen formulering, men samme innhold).  
 
 
Merknad fra Tensio, 11. januar 2021. 
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Kommentar fra Statens vegvesen:  
Statens vegvesen bekrefter at vi allerede er i gang med å planlegge et oppstartsmøte for kabel 
- og ledningseiere. På dette møtet vil fremdriftsplaner og konsekvenser for alt av teknisk 
infrastruktur bli et tema. Det følger av Veglovens § 32 at ledninger uten spesiell tillatelse må 
legges utenfor 3 met er fra vegkant. Dersom det gis en spesiell tillatelse gjøres dette 
vederlagsfritt, men som en midlertidig tillatelse til å ha ledningene i grunnen. Ledningseier 
har da en flytteplikt dersom vegmyndigheten finner ut at vegen må flyttes. Ved en eventuell 
flytting er det vegmyndighetene som avgjør hvor ledningene skal flyttes innenfor 3 meters 
grense. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Merknad og svar tas til orientering.  
 
 
Merknad fra Kvikne fjellhotell v/ Kurt Fossum dato>: 
 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar innspillene til etterretning. Når det 
gjelder punkt 4.2.3 ønsker Statens vegvesen å erverve markert areal utenfor vegareal (se i 
blått markert areal i eksempel under). Statens vegvesen ønsker å inngå avtale om kjøp av 
dette arealet. 
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Når det gjelder punkt 4.3 og rettigheten til sti/løype fra o_GS2 og videre på nordsiden av 
hotellet (se rød markering i bildet under) får denne reguleringsplanen ingen innvirkninger på 
denne rettigheten og den vil bestå som i dag. Statens vegvesen vil også under bygging 
tilrettelegge overgangen til turstien slik at den blir tilgjengelig for løypemaskin, det betyr at 
den blir omtrent som i dag. 
 

 
Skiløypen vil ikke bli markert i reguleringsplankartet. Når det gjelder punkt 5.1 .3 er det en 
skrivefeil og teksten er rettet opp. Det vil bli muligheter til å delta på befaring med 
entreprenør på området før hogst. Statens vegvesen vil gi entreprenør beskjed om dette. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Merknaden tas til orientering.  
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Merknad fra Kvikne løypelag v/ Harald Svergja, 14. jaunar 2021. 
 

 
 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning. Videre 
byggeplanlegging og byggemetode vil avgjøre hvor enkelt det vil være for løypemaskinen å 
komme frem under brua og i hvilke perioder passeringer kan foretas. Entreprenør eller 
byggeleder i Statens veg vesen vil før vintersesongen 2021 ta kontakt for å informere om 
status og diskutere hvordan passeringen kan gjøres i praksis under anleggsperioden. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Merknaden tas til orientering.  
 
 
Merknad fra Ingrid Anita Olsbakk, 19. januar 2021.  
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Kommentar fra Statens vegvesen: Statens vegvesen tar merknadene til etterretning. Generelt 
er det slik at Statens vegvesen har ansvaret for å fullt ut å erstatte det som må rives . Vi vil ta 
kontakt for å inngå avtale med grunneier. 
 
 
Når det gjelder:  
 
1) Statens vegvesen vil erstatte garasjen . Statens vegvesen vil ta kontakt med grunneier for å 
komme frem til en avtale om hvordan dette kan ordnes.  
 
2) Statens vegvesen vil igjennom avtale sørge for at tomten kan tilbakestilles så godt som 
mulig. Høye trær og busker må nødvendigvis erstattes med nye trær og busker som er yngre 
og lavere.  
 
3) Statens vegvesen vil før bygging foreta undersøkelser og dokumentere dagens status på din 
eiendom inkl. hus og grunnmur. Hvis bygging gir nye skader på for eksempel grunnmur er 
Statens vegvesen ansvarlig for å rette opp skadene. 
 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen:  
 
4) Statens vegvesen er positive til å finne en løsning på dette og vil ta kontakt med grunneier 
for å komme frem til en avtale om hvordan dette kan ordnes.  
 
5) Statens vegvesen tar innspillene til etterretning og vi l informere entreprenør om dette.  
 
6) Statens vegvesen følger retningslinjene i støyforskriften T - 1 442. Hvis det viser seg at 
støyen overstiger grensene, vil vi ta kontakt med grunneier for å komme frem til en avtale om 
hvordan dette kan ordnes. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden synes å være tatt til etterretning. Viktig å få på plass gode avtaler så raskt som 
mulig.  
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Merknad fra Torgeir Svergja, 14. november 2020.  
 

 

 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen:  
Statens vegvesen tar innspillene til etterretning, men det er dessverre ikke midler til 
kunstnerisk utsmykning i dette prosjektet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av Statens vegvesen. 
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Endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn:  
 
Plankartet  
I plankartet har permanent erverv til annet vegformål blitt redusert til et minimum at hva som 
trengs for å få bygget gang- og sykkelvegen (se detaljer i kapittel 6.2 i Planbeskrivelsen.) 
 

 
 
Kartutsnittene over er fra nytt plankart til venstre og opprinnelig plankart til høyre. 
Reduksjonen i annet vegformål i nytt plankarter godt synlig langs gang- og sykkelvegen, men 
også langs adkomstvegen f_V3. 
 
Bestemmelser 
I kapittel 6.1 i bestemmelsene er #8 tatt inn i følgende setning (se detaljer i kapittel 6.2): «Det 
av områdene #1, #7, #8 og #10 som er dyrket mark skal brukes så skånsomt som mulig og 
dekkes med duk.»  
 
Planbeskrivelse  
Arealregnskapet i kapittel 3.3 med tilhørende tekst er oppdatert. 
 
 
Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. 
 
 
Vurdering: 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
 
Innsigelser 
Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget, og kommunestyret kan gjøre endelig 
planvedtak. 
 
Samlet vurdering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Området er trangt, og det er 
vanskelig å skifte ut brua / bygge midlertidig vei uten at andre interesser blir berørt, De 
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samfunnsmessige fordelene ved å få på plass ny bru på Rv. 3 er hovedmålet, øvrige ulemper 
for naboer og andre interessenter er ivaretatt så langt som mulig.   
 
Det er ingen boliger som direkte berøres av forslaget. Boligeiendommen til Ingrid Anita 
Olsbakk, gnr. 167 bnr. 100, ligger innenfor anleggsområdet, og vil få riggområde / ev. 
omkjøringsveg helt inntil verandaen. Garasjen må innløses og rives, dersom det blir behov for 
omkjøringsvegen. Arealet tilbakeføres til eiendommen etter at omkjøringsveien er fjernet. 
Statens vegvesen erstatter denne bygningen i sin helhet. Statens vegvesen har vært i dialog 
med Olsbakk. Det er viktig å få på plass en god avtale for begge parter i dette området. 
Avtalen må sikre ev andre skader på boligen dersom dette skulle inntreffe.   
Fritidsboligen på gnr. 167 bnr. 73, Gammelskolen, innløses og rives.  
Garden Strømsnes / Brua får også lagt om adkomstveien sin til Vollanveien. Dette var den 
mest optimale løsningen en kunne få til i dette området.  
 
Råd og utvalg 
Trafikksikkerhetsutvalget har vurdert planforslaget og er positive til forslaget som vil bidra til 
økt trafikksikkerhet ved Ya bru. Trafikksikkerheten vil også bli ivaretatt i byggeperioden, 
både for bilister og myke trafikanter.  
 
Alt i alt mener kommunedirektøren at en har innarbeidet så mange hensyn som mulig, for å få 
på plass en bedre og sikrere bru, som også er tilpasset en framtidig utvikling / breddeutvidelse 
av Rv. 3. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren planforslaget 
detaljregulering for Rv. 3 – Ya bru, Plan-ID 202001 vedtas.  
 
 
Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 fatter kommunestyret følgende vedtak: 
 
Detaljreguleringsplan for Rv. 3 – Ya bru, Plan-id. 202001, vedtas med tilhørende dokumenter: 
1. Plankart, datert 26.10.2020. 
2. Reguleringsbestemmelser, mottatt 22.02.2021. 
3. Planbeskrivelse med samlet oversikt over merknader, datert 22.02.2021. 
4. Ros-analyse, 08.10.2020. 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 11.03.2021 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 anbefaler formannskapet at kommunestyret 
fatter følgende vedtak: 
 
Detaljreguleringsplan for Rv. 3 – Ya bru, Plan-id. 202001, vedtas med tilhørende dokumenter: 
1. Plankart, datert 26.10.2020. 
2. Reguleringsbestemmelser, mottatt 22.02.2021. 
3. Planbeskrivelse med samlet oversikt over merknader, datert 22.02.2021. 
4. Ros-analyse, 08.10.2020. 
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Kommunestyret behandlet saken i møte 23.03.2021 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 fatter kommunestyret følgende vedtak: 
 
Detaljreguleringsplan for Rv. 3 – Ya bru, Plan-id. 202001, vedtas med tilhørende dokumenter: 
1. Plankart, datert 26.10.2020. 
2. Reguleringsbestemmelser, mottatt 22.02.2021. 
3. Planbeskrivelse med samlet oversikt over merknader, datert 22.02.2021. 
4. Ros-analyse, 08.10.2020. 
 
 


