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Hokksund 19.1.2017
 
 
VEDR ENDRING AV ADRESSE - FORHÅNDSVARSEL – STEINSETLIE
 
Det vises til utsendt forhåndsvarsel vedr endring av adresser Steinsetlie, endring til vegadresser,
og med merknadsfrist 20.1.2017.
 
Steinset Økteren Hytteforening har i møte 11.1.2017 behandlet utkastet til innføring av
vegadresser med husnummer. Foreningen har følgende kommentarer og forslag:
 

1)      Prinsippet om innføring av vegadresser med tilhørende husnummer anser vi som
positivt. Både for nødetater og generelt for å finne frem til rett hytte/adresse er dette
verdifullt.

2)      Forutsetningen for å finne frem til riktig adresse er at det er en logisk tildeling av hytte-
/husnummer i forhold til faktiske forhold og fremkommelighet.

3)      Vi har særskilt kommentarer til den foreslåtte tildeling av nummer for veien Steinsetlie.
- veien er ikke en gjennomgående vei/bilvei slik som vi forstår forslaget datert
29.11.2016.
- veien er fysisk sperret med bom på kartet angitt med punkt 1). Om sommeren er denne
bommen lukket og stengt for gjennomkjøring.
- Om vinteren er ikke veien brøytet der hvor dette er markert med streker punkt 2)
- starten på veien Steinsetlie er ved avkjøring fra Steinsetvegen merket med punkt 3).
Dvs motsatt av det som ligger til grunn ved den foreslåtte nummereringen.
- Matrikkelnummer 149/4/35 er i forslaget tildelt nummer 135. Dette er den første hytta
ved starten på Steinsetlie, og bør nummereres deretter. Matrikkelnummer 149/4/8 er
vel den hytta som faktisk ligger lengst unna startpunktet på veien. På kartet er tegnet inn
ny vei til denne hytta (bygget 2016).
- på vedlagte kart er avmerket med bred rød tusj det som kan betraktes som hovedveien
under «Steinsetlie».

4)      Konklusjon fra Steinset Økteren Hytteforening er at nummeringen for veien må start ved
avkjøring fra Steinsetvegen der hvor det er angitt med punkt 3). For alle hytteeiere og
brukere er dette starten på veien.

5)      Hytter med matrikkelnummer som ligger sør-øst for punkt 1) Bom, bør tildeles nummer i
forhold til Steinsetvegen. Gjelder vel alle 149/4/29-7-12-25-11.

6)      Hvordan evt vei blir frem til matrikkelnummer 149/4/6-7 (Steinsetlie 18 – 20) er uklart.
7)      Vi har forstått det slik at det er tomter som er tildelt matrikkelnummer som er tatt med i

forslaget til nummerering. Det foreligger dog en godkjent plan for hyttetomter i
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området, og denne bør vurderes for evt tildeling av nummer nå, eller ha reservert
nummer. Vi har imidlertid erfart at enkelte tomter på denne plan ikke er realistiske, og
følgelig heller ikke tildeles noe nummer. Alternativt er at plan gjennomgås med
grunneier Guri Sørlie/Øivind Utvei.

 
Vi håper våre  merknader og forslag til endring blir imøtekommet. Om ønskelig kan vi
underhånden se igjennom et endret forslag.
 
Med hilsen for
STEINSET ØKTEREN HYTTEFORENING
 
Hans R Bakken
916 77 277
 
Vedlegg: Kart med merknader


