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VEDR. TREFEIUNG PÅ EIENDOMMEIT|E Gl{R 159 BNR 21 og GIIR 159
B]IIR 13 I RISSA KOMMUNE
Viser til mottatt brev den 25.06.2AV der dere bistår Astrid Rødsjø i ovenner,nte sak.

Vi har følgende redegjørelse for saken:
I forbindelse med vegbygging på Krinsvatnet høsten 2014ble det sendt en
dispensasjonssøknad til Rissa kommune A5.06.2014 for å få tillatelse til å bruke
overskuddsmasser fra dette anlegget til å bygge en vegt/lling på eiendom 159/13. Nabovarsel
i forbindelse med dette tiltaket ble utsendt. Det ble inngåU ar.tale med grunneier Kletten
Fjellgård AS vÆor Anders Aune på Gnr 159 Bnr 13 angående skogrydding på deres eiendom.
Dette er naboeiendommen til Gnr 159 Bnr 21. Statens vegvesen har som normal praksis å ta
utgangpunkt i eiendomsgrensene slik de foreligger i eiendomsmatrikkelen. Se vedlagte kart.
Arbeidet som ble bestilt av oss skulle avsluttes noen meter fra denne eiendomsgrensen og
altså ikke berøre eiendom 159121

I ettertid er vi gjort kjent med at det kan foreligge tidligere

eiendomsoverdragelser uten at
disse opplysningene er tinglyst, og/eller matrikulert. Det er uheldig sett i lys av situasjonen
som har oppstått.

Når det gjelder inngrep på eiendom l59l2l ser vi at skogsentreprenøren også har ryddet inne
på denne eiendommen. Dette skyldes misforståelse mellom oss og entreprenøren. Statens
vegvesen beklager dette og vi vil starte en dialog for å se på skadene som er pårfø*
eiendommen, etter det som er normen for anleggsskader.
Angående parkering av anleggsmaskiner har ikke Statens vegvesen vært spurt om mulige
parkeringsplasser. Dette er noe skogsentreprenøren selv har r,urdert. Vi må beklage at vår
skogsentreprenør har tatt seg til rette på deres eiendom.

Med hilsen

/stu s§,**Håvard Ellingsen

I Vedlegg: Eiendomsk afi fra matrikkelen
Postadresse
Statens vegvesen

Region midt

Telefon:02030
felefaks 71 27 41 01
fi rmapost-m idt@vegvesen.no

Kontoradresse
Havnegata 7
71

25 VANVIKAN

Fakturaad resse
Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

Fylkeshuset

6404 Molde

Org.nr: 971 032081

9E1

5 Vadsø

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

