
 

Notat til Bjønnåsen vel`s  Årsmøte 
 

Oppfølging av bestemmelser i reguleringsplanen av 14092016. 

 

• I henhold til punkt 1.1.12 i reguleringsplanen som lyder som følger: 

Inngjerding av bebyggelse tillates ikke. Etter avtale med grunneier kan det settes opp gjerde foran 
inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og terrasse. Det tillates inntil 40 lm 
gjerde, med et inngjerdet areal inntil 150 m2 (sitat slutt) 

Furnes Almenning har ingen anledning til å tillate noe utover det som står i reguleringsplan. Hvis man 
ønsker å ha noe som avviker fra reguleringsplanen, må det søkes om dispensasjon til Ringsaker 
Kommune. 

Noen få festetomter har fra gammelt av faktisk gjerdeplikt i festekontrakten. Disse får lov til å 
vedlikeholde gjerdene sine. 

Mange fikk innvilget inngjerdet område som er større enn de 40 lm/150 m2 som den senere 
bestemmelsen ga. 

Det vil derfor være en del gjerder som tilsynelatende og virkelig har større inngjerdet område enn 
bestemmelsene gir rom for i dag. 

Det har de senere år kommet opp mye fine gjerder/skigaard på Bjønnåsen. De aller fleste har søkt og 
holdt seg innenfor de gjeldene mål. Vi har dessverre registrert at noen har satt opp gjerde uten 
søknad, og tatt seg til rette med et altfor langt gjerde/for stort areal. 

Vi vil gjennom våren, registrere disse og fortløpende henvende oss til dem med mulighet for å rette 
opp misligheten. De som nekter å innordne seg, vil bli anmeldt for ulovlig bygging, og brudd på 
reguleringsplanen. 

 

• I henhold til punkt 1.1.13 i reguleringsplanen som lyder som følger: 

Aggregater drevet av bensin/diesel tillates ikke som permanent energikilde. (sitat slutt) 

Mange har irritert seg over at noen har tatt seg til rette med å bruke aggregater som permanent 
energikilde. 

Her må vi henstille til de som har en sånn praksis om å ta hensyn til hyttenaboer på en bedre måte. 
Hvis kapasiteten på solcelleanlegget er så dårlig at en må lade så fort man bruker litt strøm, er det på 
tide i å investere i noe bedre. Har forståelse hvis noen venter med investeringen i påvente av innlagt 
strøm. Det forventes da at disse har meldt seg til Eidsiva for å få strøm. 

Ved vedvarende bruk, og etter advarsler vil også dette bli anmeldt som brudd på 
Reguleringsbestemmelsene. 



Til en helt annen ting som ikke har med reguleringsplan å gjøre. 

Lukt og smak på vann har vært tema på Bjønnåsen en stund. Alle innsendte prøver av vannet er ok og 
innenfor de foreskrevne verdier på rent vann. Likevel blir det usikkerhet om det er rent.  

Hvor kommer lukt og smak i fra?  Vannet i de 3 tankene i Stalsbergslia er lukt og smaksfritt. Vannet 
renner nedover og skaper et naturlig trykk rundt om på de forkjellige tappepunktene. 
Hovedledningen er 63 mm, mens grenene inn til tappepunktene er 32 mm. 

Ved undersøkelse av disse rørene, viser det at de ikke er 100 % diffusjonstette. I få tilfeller kan det 
oppstå lukt på drikkevann i små dimensjoner av PE rør. Det er spesielt hvis rørene går gjennom 
forurenset grunn eller i myr. Det er de minste molekylene (flyktige aromater kaller noen disse) som 
kommer seg gjennom rørveggen og inn i vannet. 

Det er derfor kun på små dimensjoner PE rør med relativt tynn vegg, der det innvendige arealet er 
relativt stort i forhold til volum vann, dette kan forekomme. Lang oppholdstid som det ofte er på 
fritidsboliger er en annen faktor som ofte må til. 

Når noen av punktene ovenfor inntreffer, er det mulig å få opp en konsentrasjon som er luktbar. 

Furnes Almenning og Bjønnåsen Vel har gjennom årene investert ganske mye penger i å få et 
vannanlegg som tilfredsstiller brukernes behov. Vi må sammen prøve å finne tiltak som gjør at vi 
fortsatt dekker dette behovet. 

En ting som er sikkert er at framføring av strøm vil lette arbeidet med å holde vannanlegget 
operativt. Med strøm vil også eventuelle tiltak i forhold til vann bli lettere. 

 

 

Kvilheim den 21. Februar 2020 

 

 

Furnes Almenning 

 Morten Øie 

 

 

 

 

 

 

 

 


