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Merknader og kommentarer til områdereguleringsplan Bjoneroa  
 
 
Når det gjelder forslag om flytting av adkomstveg til et gårdsbruk i forbindelse med evt utvidelse av 
butikken vil jeg presisere at dette gjelder mitt gårdsbruk,Gnr 9 brn 2,og gårdsbruk tilhørende Sverre 
Sørum,Gnr 9 brn 1 og 10. 
Så det gjelder ikke 1 gårdsbruk og 2 bolighus slik det står i planen. I det som ble oversendt kommunen 
03.02.2014 står det 2 landbrukseiendommer og 3 husstander,det vil si 3 hus hvor det bor familier på de 2 
gårdsbrukene. 
I tillegg er det oppkjøring til Dalsvegen som er en skogbilveg som blir brukt til tømmertransport. 
 
Jeg ønsker ikke å få beslaglagt det området jeg eier ned til fv 245 med noen ny avkjøring og ny 
adkomstveg ! 
 
Når det gjelder evt utbygging av fremtidig gang og sykkelveg så bør det kunne gå an å etablere fortau på 
utsiden av fv 245,eller gjøre nødvendige forandringer på turstien,slik at denne kan brukes til samme 
formålet. Den ligger hvertfall de nødvendige antall meter unna hovedvegen. 
Og man slipper å gjøre beslag på nye arealer og evt hus som står i veien. Dette bør kunne gå an å løse på 
en forholdsvis enkel måte. 
Når det gjelder tilgang for allmenheten i henhold til strandsonen,så er det bra at det blir ivaretatt,men 
det bør også være mulighet for de som tross alt eier grunnen å kunne fortsatt ha en 
båtplass/strandplass. 
 
Ellers er det meste i reguleringsplanen positivt. 
 
Det er viktig å ha god informasjon til berørte grunneiere i alle saker slik at ingen føler seg overkjørt. 
Når det gjelder min eiendom,så er vel det den eiendommen som har vært,og er mest utsatt for inngrep 
fra det offentlige i Bjoneroa. 
Både når det gjelder tomter og bruk av friareal til skole og barnehage m.m. 
Det har som regel løst seg på en grei og fornuftig måte,noe jeg håper vi skal få til fremover også. 
 
 
Mvh Anders Sørum 


