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Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 11.03.2021 Målestokk: 1 :1000 , Koordinatsystem: UTM 32N
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Til dem det mått e gjelde

Uttalelse fra Korpåsen Avløpslag SA angående bygging på 3 t omt er på gnr. 183 bnr. 8,

St ensrudkroken, Øvre Hagaveg.

Vi i Korpåsen Avløpslag SA har st åt t for ut bygging av nyt t avløpsnett og fiber i området, Øvre

Hagaveg, Lundsvegen, St ensboddingsvegen og Stensrud kroken. I dag er det pakoblet 22 boenhet er

og anlegget er basert på en kapasitet +50% av dagens behov.

Ved oppst art av prosj ektet og i flere møt er med kommunen ble vi informert av Per St ensrud om at

det var t idligere var git t t ilsagn for ut bygging av et område i Stensrudkroken. Derfor ble det t e

medtat t i beregningene for dimensjonering av hovedpumpe-ledning, samt at det ble beslut tet a sett e

ned en dobbel pumpe for dett e området .

Per Stensrud har også vært velvillig til a avse betydelig grunn på j ordet for a plassere vår doble

hovedpumpe, 30001. buffert ank og t ilkoblingsskap for 220V med st rømmåler. Dett e har imidlert id

virket negat ivt på j ordbruksområdet, og vanskeliggjør rasjonell j ordbruksdrift på det rest erende

arealet .

Med flere påkoblinger vil det sikre drif ten for Korpåsen Avløpslag og dekke opp et underskudd på ca.

136.000 pr. d.d.

Korpåsen Avløpslag er posit ivt innst ilt t il den planlagte ut bygningen og anbefa ler søknaden.

Amrnes 4/ 5-2021
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For Ko rpasen,Avlopslag SA
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Jan Grønlund
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UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD FRA PER OLE
STENSRUD OM

FRADELING AV TRE BOLIGTOMTER PÅ G.NR 183, BR.NR 8

Jeg er blitt forespurt av Per Ole Stensrud om en faglig vurdering
av areal som det er søkt om fradeling til tre boligtomter.

Dyrkbart areal står som 9,5 daa i NIBIO- Gårdskart. Dette arealet
ligger Mellom Stensrudkroken og Øvre Hagaveg.

Stensrud har leid ut arealet til en lokal gårdbruker i mange år.
Arealet har vært fulldyrket frem til og med 2019. Arealet betegnes
i Kilden som matjord med høy verdi.

Det er allikevel noen momenter som bør bli med på vurderingen
om fradeling til boligtomter på et slikt areal.

Arealet pa 9,5 daa er grunnlendt med flere fjelloppslag.
Undergrunnen på arealet består av Stagnosol. Dette er en jordart
som er utsatt for pakking nedover i jordlagene og har et stort
behov for gr a fting. Arro ndering smessig er arealet slik at det er
vanskelig autfore arbeidsoperasjoner effektivt med den størrelse
og tyngde på moderne jordbruksredskaper som de fleste av
dagens gårdbrukere er avhengig av for adrive jordbruket sitt
effektivt.

Arronderingsmessig er det nye momenter som påvirker dette
arealet negativt. Det er lagt flere avløpsledninger fra husstander i
Stensrudkroken og ned mot en hovedpumpe som er satt ned flere
meter inn på jordbruksarealet. Dette, i tillegg til eksisterende
stolper for ledningsnett gjør at arealet er meget utfordrende a
utøve jordbruksarbeid på. Dagens leietaker har også uttalt at det
er uinteressant for han og leie arealet videre.
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Arnes, 30.04.2021

Roger Kollstuen, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Øst.
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