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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 

Viken fylkeskommune, 

30.06.2021.  

Fylkeskommunen bekrefter at 

undersøkelses-plikten etter 

kulturminneloven § 9 er oppfylt.  

 

Anser imidlertid det som uheldig at planen 

ikke regulerer den delen av adkomstvegen 

som inngår i det statlige sikrede frilufts-

området (Årnesstranda). For å få en helhetlig 

utvikling av området, samt av hensyn til 

trafikksikkerhet for de mange brukerne av 

området, anbefales det at planen inkluderer 

hele adkomstveien, inkludert gang og 

sykkelveien til Årnesstranda 

Tas til orientering.  

 

 

 

Administrasjonen ser få fordeler og gevinster med å 

regulere hele gang- og sykkelvegen ned til Årnesstranda. 

Det skal ikke gjøres noen tiltak på denne strekningen. 

Myke trafikanter er blitt sikret en trygg gangforbindelse 

forbi den siste innkjøringen til Feiring vgs., før vegen 

snevrer inn og endrer karakter til kjørbar gang- og 

sykkelveg. Dagens løsning med sambruk mellom harde 

og myke trafikanter på denne siste avsluttende 

strekningen vurderes som tilstrekkelig.   

  

Statsforvalteren i Oslo 

og Viken, 29.07.2021 

Er tilfreds med at det legges til rette for økt 

bruk av sykkel og gangen i området, i kraft 

av det regulerte fortauet. 

 

Påpeker at det er gjort funn av rødelistearter 

innenfor planområdet, hvilket bør hensyntas 

i planbestemmelsene.  

 

Påpeker også at det er gjort funn av 

fremmedlistede arter i og i nærheten av 

planområdet, hvilket det bør settes krav om å 

fjerne grunnet stor risiko for spredning.  

 

Statsforvalteren anbefaler at arealet helt syd 

Tas til orientering.  

 

 

 

Tas til følge gjennom ny hensynssone og tilhørende 

bestemmelser.  

 

 

Anbefales ikke innarbeidet i planen, da funnene er 

registrert utenfor planområdet. Tiltakshaver er dog blitt 

gjort oppmerksom på funnlokasjonene, og oppfordres til 

å fjerne de fremmede artene på uavhengig grunnlag.  

 

Tas til følge.  

Ny hensynene «H560 – 

bevaring naturmiljø», 

legges til helt i sør   

§ 2.2 Universell utforming 

Bygg og utearealer tilknyttet den 

videregående skolen skal i størst 

mulig grad være universelt 

utformet. Ved oppføring, etablering 

og endring av bebyggelse og anlegg 

skal prinsippet om universell 

utforming legges til grunn. 

 

§ 4.3 Hensynssone H560 – 

Bevaring naturmiljø  

Området innenfor hensynssonen 

H560 grenser til Svenstadlia 

naturreservat på utsiden av 



 

i planområdet som grenser til Svenstadlia 

naturreservat blir regulert og ivaretatt som et 

grøntområde i planene, eventuelt at det 

innarbeides en hensynssone med tilhørende 

bestemmelser som sikrer naturverdiene.  

 

Da planen legger opp til flytting av matjord 

ber statsforvalteren om at forskrift om 

fremmede organismer hensyntas. De 

forutsetter også at det innarbeides 

bestemmelser om at NIBIOS anbefalinger 

skal følges ved flytting av matjord.  

 

Ber om at hensynet til universell utforming 

(av innendørs så vel som utendørs arealer) 

sikres nærmere i planbestemmelsene.  

 

 

 

 

 

 

Tas til følge.  

 

 

 

 

 

 

Tas til følge.  

planområdet. Vegetasjon, vassdrag 

og rødlistearter som befinner seg 

innenfor dette området skal 

bevares. Det tillates ikke utført 

inngrep innenfor hensynssonen som 

kan forringe naturmiljøet. 

 

§ 5.1 Matjord og andre rene 

overskuddsmasser  

[…] Forskrift om fremmede 

organismer § 24, samt NIBIOs 

anbefalinger for planering og 

jordflytting vol. 3 nr. 4/2017 skal 

følges.  

 

Trond Fagerli, gbnr. 

232/81  

09.08.2021 

Ønsker ikke at det regulerte fortauet går inn 

på hans eiendom og/eller at det skal settes 

opp en støttemur langs hans eiendom pga. 

høydeforskjellen som finnes her. Ber om en 

nærmere utredning for hvordan kommunen 

tenker fortauet avsluttet.  

Tas til etterretning. Regulert fortau og kjøreveg side-

forskyves litt mot syd for å unngå konflikt med skråning 

og hage tilhørende gbnr. 232/81. I nytt planforslag legges 

det derfor opp til å innplassere en slak skråning mellom 

fortau og eiendomsgrense til gbnr. 232/81.  

Regulert kjøreveg, 

fortau og annen 

veggrunn side-

forskyves litt mot syd i 

nytt planforslag.  

 

 

 


