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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, datert 18.11.2020 
Fylkesmannen skriver at de ga innspill til 

planarbeidet i brev datert 6.9.2020, hvor de 

bemerker at kirkegården er kartlagt som et lokalt 

viktig parklandskap med flere store, gamle 

edelløvtrær og flere typer mose og lav langs 

kirkegårdsmuren. Fylkesmannen oppfordrer 

kommunen til å sikre naturverdiene i videre 

planarbeid.  

For øvrig har de ingen merknader til planforslaget. 

Uttalelsen fra Fylkesmannen i forbindelse med varsel om oppstart er ikke 

kommet frem til kommunen. Det blir lagt inn en bestemmelse om 

naturverdier innenfor kirkegården.  

 Følgende tekst er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene: 

Viken fylkeskommune, 

datert 2.12.2020 

Ingen konkrete merknader til planforslaget, 

bortsett fra merknad om at det undersøkte 

kulturminnet ID 266077 tas inn som 

bestemmelsesområde #_1 i plankartet og med 

tilhørende bestemmelse. 

Tatt til følge. Kulturminnet med ID 

266077 merkes i 

plankartet med 

bestemmelsesområde #_1. 

Følgende tekst er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene: 

Bestemmelsesområde #_1: 

Tiltak i henhold til planen er 

tillatt. Koksteinslaget, ID 

266077, er dokumentert av 

Viken fylkeskommune under 

de arkeologiske 

registreringene. 

NVE, datert 23.10.2020 Ingen konkrete merknader. Tatt til orientering.   

Bane Nor, datert 

27.11.2020 

Ber kommunen vurdere om det er behov for å 

inkludere en bestemmelse om håndtering av 

overvann. Ellers ingen andre merknader. 

Tatt til følge. Bestemmelse om overvann er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

 Følgende tekst er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene: 
Overvann skal håndteres 

åpent og lokalt i henhold til 

tre-trinnsstrategien.  
  

Miljørettet helsevern, 

datert, 26.10.2020 

Ingen konkrete merknader. Tatt til orientering.   

Ella og Dagfinn 

Habberstad, datert 

Innsender ønsker svar på hvorfor det uregulerte 

boligområdet sør og vest for planområdet ikke ble 

Boligområdet ble ikke inkludert i planforslaget pga. fremdriften til 

planen og at det haster med å få tatt i bruk utvidelsen av gravplassen. Det 

  



 

17.11.2020 tatt med som en del av planen. Dette området var 

inkludert i varsel om oppstart, men ble tatt ut før 

førstegangsbehandling. Innsender har for øvrig 

konkrete kommentarer til teksten i 

planbeskrivelsen og navn på reguleringsplanen.  

ble også vurdert til at det ville vært behov for større omfang av 

geotekniske undersøkelser dersom dette området var en del av 

planområdet. Bakgrunnen for behovet for reguleringsplanen for kirka og 

kirkegården omfattet ikke noen tiltak i boligområdet sør for kirka, og var 

derfor ikke nødvendig å regulere for å få gjennomført de planlagte 

tiltakene.  

De andre kommentarene som omhandler tekst i planbeskrivelsen og 

plannavn tas til følge. 

 

 


