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Hei! 

 

Innspill vedrørende; B07 307/2 og 304/1 Rismyr syd (Kodal)  
  

Jeg er nærmeste nabo til disse eiendommene, men har ikke mottatt noe varsel 
om planen. Jeg fikk tilfeldigvis vite dette gjennom en tredjeperson nå nylig, og 
har følgelig ikke fått satt meg inn i hvilke ulike konsekvenser dette har for meg 
og min familie.  

  

Jeg har også snakket med andre berørte naboer, men heller ikke disse var kjent 
med planene, og hadde heller ikke mottatt noe varsel.  

  

Er det slik å forstå at det er opptil den enkelte grunneier å følge med på hvilke 
planer som kan komme, og som kan berøre denne?  

  

Forslagsstiller opplyser at det kan legges til rette for gangvei gjennom det 
eksisterende Rismyrfeltet til skole/barnehage, som ligger på samme side av 
Kodalveien. 

  

Mine eiendommer med GNR. 304 BNR. 8 som omfatter Måltrostveien 17B og 
17C, samt GNR. 304 BNR. 11 som omfatter Måltrostveien 17A, er da nærmeste 
nabo til dette inngrepet, og derfor er jeg bekymret både for boligfeltets 
omfang, hvor boligene er tenkt plassert, men ikke minst hvor en eventuell 
gangvei er tenkt og legges.   

  



Jeg kjøpte eiendommen GNR. 304 BNR. 8 som omfatter Måltrostveien 17B og 
17C av min onkel Arthur Trevland i januar 2022, og den gang ble jeg ikke 
presentert for noen planer som kunne berøre denne eiendommen.  

  

Da min onkel la ut eiendommen til salgs for familiemedlemmer, var formålet at 
eiendommen skulle fortsette å bestå i sin helhet. Det vil si at det ble lagd en 
klausul med varighet i 25 år, med det mål om at ny eier ikke skulle fradele 
parseller eller selge eiendommen ut av familien. For å begrense interessen for 
fradeling eller salg, ble det lagt inn et krav om at et overskudd ved fradelinger 
skulle fordeles på alle familiemedlemmene, og ved et salg av hele eiendommen 
vil familiemedlemmene både ha forkjøpsrett og rett på overskuddsdeling.   

  

Med andre ord vil en eventuell gjennomgang over min eiendom ikke bare 
resultere i et verditap utover det selve utbyggingen på naboeiendommen 
representerer, men en eventuell kompensasjon knyttet til en eventuell gangvei 
over min eiendom, vil i liten grad tilfalle meg.  

  

Mitt primære mål med å kjøpe denne eiendommen var å ivareta den slik selger 
ønsket, og som jeg og mine barn også ønsket.  

Hadde jeg visst om disse planene hadde jeg aldri kjøpt eiendommen.  

Jeg håper derfor at eiendommen ikke blir berørt av noen gjennomgangstrafikk 
som vil forringe verdien ytterligere for meg og mine barn, som etter hvert skal 
overta.    

  

Måltrostveien 17A er lagt ut for salg, men jeg innser at utbyggingsplanene vil 
kunne vanskeliggjøre salget enda mer utover de utfordringer som allerede er 
gjeldende på eiendomsmarkedet pr. i dag. Jeg forstår at det eneste jeg kan 
gjøre er å omskrive utlysningsteksten, og ta med det faktum at det foreligger 
planer for naboeiendommen.  Men jeg skulle gjerne visst mer rundt planene og 
hvilke konsekvenser dette kan få for denne eiendommen.   

  

Det er vanskelig for meg å tenke hvordan myke trafikanter skal ivaretas hvis 
man ser de utfordringene dagens veinett innehar.  Måltrostveien er smal, er 



relativt bratt, og har skarpe svinger som krever fart på vinterstid. Mulighetene 
for en utvidelse av veien, eller en etablering av en gang og sykkelsti, er svært 
begrenset med tanke på hvordan boligene er plassert.   

  

  

Da omfanget av boligområdet krever gode løsninger for myke trafikanter, 
håper jeg det er mulig med en forklaring på hvordan dette er tenkt og løses?  

  

  

Med hilsen  

Staale Trevland 

 


