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Merknader til detaljreguleringsplan Nordre Osen park – 1.gangs
behandling – offentlig ettersyn - Åmot kommune
Vi viser til deres oversendelse vedrørende detaljreguleringsplan for Nordre Osen park i Åmot
kommune.
Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av parken. Parken ligger i tilknytning
til Nordre Osen Gamle kirke og Nordre Osen kirke. I nord er området avgrenset av fv.
215/Osvegen.
Kulturminnefaglige forhold
Vi viser til vår uttalelse til planene i brev til den norske kirke datert 30.09.2020.
Byggegrensen i plankartet i høringsforslaget medfører endringer av den illustrasjonsplanen vi
har uttalt oss til som kan påvirke planen til kirkene. Vi ber om å få oversendt en ny skisse
som viser hvor de ulike installasjonene, spesielt statuen «Fløtarguten», skal plasseres.
Samferdselsfaglige forhold
Byggegrense
Vi merker oss positivt at våre merknader knyttet til byggegrense til fylkesveg er innarbeidet.
Planen legger opp til 15 meter byggegrense fra fylkesvegens midte.
Internt stisystem
Illustrasjonensplanen i planbeskrivelsen legger opp til et internt stisystem. Fylkeskommunen
mener at det er uheldig for trafikksikkerheten at det legges opp til et system som vil generere
kryssing av fylkesvegen. Det er i dag ikke tilrettelagt krysningspunkt der hvor en eventuell sti
vil komme ut på fylkesvegen. Områdene rundt parken er preget av udefinerte og utflytende
trafikkareal, både ved Jokerbutikken på samme side som parken og ved Osen landehandleri
vis á vis parken. Krysning på foreslåtte punkt, sammen med utflytende trafikkareal, utfordrer
trafikksikkerheten i området. Fylkeskommunen vil ikke anbefale at stisystemet kobles mot
fylkesvegen.
Pågående planprosess
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Vi er kjent med at det ble rettet en henvendelse i sommer vedrørende oppføring av statuen,
«Fløtarguten», for behandling etter vegloven før vedtaket i denne saken ble fattet. Vi
meddelte tilbake i epost, datert 07.07.2021, at samferdsel ikke kan behandle en enkeltsak
etter vegloven før man har fått en helhetlig vurdering på det hele. Den helhetlige vurderingen
pågår gjennom denne planprosess.

Konklusjon
Vi ber om å få oversendt en situasjonsplan før vedtak fattes i saken. Denne bør vise
plassering av de ulike installasjoner for å avklare de samferdselsfaglige og
kulturminnefaglige interessene i saken.

Med vennlig hilsen
Helge Stikbakke
Enhetsleder
Gunhild Kirsti Sem
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