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Merknader til planarbeidet detaljregulering for Lunde sentrum Øst, Nome Kommune
Viser til detaljregulering for Lunde sentrum Øst, Noen Kommune varsel om igangsetting av
planarbeidet.
Vi vil hevde at store deler av planområdet er vår grunn da det ble ekspropiert fra vår gård gbr.
99 bnr 8 og urettmessig gitt til Nome Kommune fra Statens vegvesen uten at vi fikk mulighet til å
få eller kjøpe den uutnyttede tomt tilbake eller at vi var informert om dette. Vi forbeholder oss
retten til både nå og senere å hevde eiendomsretten til ekpropiert grunn fra Lundefaret Gård
99/8 som ikke er brukt til vegformål. Dette har vi og hevdet ovenfor Nome Kommune tidligere
og vil forbeholde oss retten til å fortsatt hevde eiendomsretten.
Over til selve detaljreguleringen så er vi er generelt positive til utbyggingen og fornyelsen og
forlengelsen av Lunde sentrum som vil lage flere butikker og kontorer og boliger og mere liv og
vekst. Vi har imidlertid noen merknader og innspill.
Det må settes av areale og bygges en gang og sykkelvei langs Fv 359 hvor det forhåpentligvis blir
bygd en bru over Lundefaret bru og gang og sykkelfelt helt frem og forbi Østeråa bru.
Det må settes av areal langs FV 359 i tilfelle krysset blir bygd om til rundkjøring eller ombygd på
annet vis. En må jobbe for at Statens Vegvesen får satt ned farten over Lundefaret bru og frem
til avkjøringen til Lunde sentrum.
Vegen under Lundefaret bro må ikke stenges da det er etablert en gang og sykkelvei/sti til
Lundefaret gård og i tilfelle ny kjøreveg til Lundefaret gårdene under Lundefaret bru blir
nødvending da ut og innkjøring til Lundefaret gårdene er farlig og kan bli stengt.
Det gamle legesenterbygningen i tre må bevares i gammel stil utvending som en del av den
eldste starten av Lunde Sentrum Nedre Bjervamoen fra 1850 tallet og frem til 1930 da Lunde
Sentrum ble flyttet opp rundt den nye Lunde jernbanestasjonen og den nye togbrua og bilbrua.
Det må ikke tillates høye bygninger da dette ikke er i stil med bygninger i Lunde sentrum.
Det må etableres busslommer på begge sider i dumpa langs FV 3310.
Det bør lages gangfelt i dumpa ved bussholdeplasser og oppe ved gamle Lunde Helsesenter.
Det må settes opp fartsdump på FV 3310 da folk overhodet ikke holder 40 kilometer

Det må anlegges en gang og sykkelsti med fortau langs FV 3310 fra krysset FV359 og opp til og
med det Gamle Helsesenteret.
Hvis det bygges butikker næringslokaler langs FV 359 må det bygges slik at når en henter og
levere varer på natten må det ikke komme støy mot Lundefaret gård da det er ekstremt lytt om
natta. Det må også ikke være generende lys fra næringslokalet.
Det bør åpnes en synlig bekk eller en liten dam i på flata som er gjenfylt med stein der det var
vann før som symboliserer at det var vann her tidligere.
Hvis det etableres bussholdeplass langs FV3310 mot Skjellaugvegen må det ikke legges opp en
stygg steinfylling mot Skjellaugvegen. Vi er hjemmelshaver til gnr. 99/11 og 99/11 og har
septiktanken og spredegrøft på arealet på 99/14 så en må passe på at utbyggingen av gangfelt
og bussholdeplass ikke kommer i konflikt med disse.

Mvh

Gerdt Henrik Liland

_

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Svein Ove Kåsa
Erling Ingolf Aas; Epost Nome Kommune
"inger_lisefahre@hotmail.com"
Merknad til oppstartmelding ifm. igangsetting planarbeid detaljregulering for Lunde sentrum øst
tirsdag 18. januar 2022 13.52.46
Vedlegg 1-Bua Vel møte-referat 14.11.2018- underskrevet-levert servicekontor 26.11.2018.pdf
Vedlegg 2-plantegning Buaområdet.docx
Vedlegg 3-Buaområdet før utfylling av steinmasser og bygging av Lundefaret bru.docx

Hei
Viser til mottatt varsel, datert 28.12.21 om igangsetting av planarbeid-detaljregulering for Lunde
sentrum øst. Jeg har tidligere mottatt nesten tilsvarende varsel om planarbeid, tilbake til
4.4.2017.
Bua Vel har sendt merknader ifm. Salget av Lunde helsesenter til Nome kommune tidligere, og
det er i hovedsak disse omtalte punkter som ønskes at følges saken som merknad til
oppstartmeldingen-se vedlegg 1.
Jeg registrerer at det foreløpig er omfattende og store planer for området, se vedlegg 2.
Jeg ber Kommunen om å foreta nødvendige undersøkelser av grunnforholdene før man setter i
gang ett så stort prosjekt. Man må vite at Bua-odden, som opprinnelig er enden av Rindedalen,
er fyllt igjen med steinmasser. Vegvesenet måtte pæle veldig langt ned for å komme på fast
grunn ifm. Bygging av Lundefaret bru…. Via media så har jeg forstått det slik at det er svært
utfordrende, grunnet grunnforholdene, å utvide Nome sjukeheim mot Rindedalen 250-300
meter lenger oppe i dalen……. Jeg ville kanskje tro grunnforholdene er enda mere krevende i
utmunningen av en dal…..? Med Gjerdrum-saken ferskt i minne, ber jeg innstendig om at
grunnforholdene undersøkes grundig, slik at man ikke skaper unødig bekymring for beboerne i
området……. Se vedlegg 3 for å illustrere hvordan det opprinnelig så ut i Bua-området før det ble
fyllt opp med steinmasser og Lundefaret bru ble bygget..
Legger for ordens skyld leder av Bua Vel på kopi-listen.
Lykke til med planene
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Svein Ove Kåsa

Vedlegg 1.

Plantegning Buaområdet:

Vedlegg 3-Buaområdet før området ble fyllt med steinmasse, og bygging av Lundefaret bru:

