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Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, datert 

9.9.2020  

 

Fylkesmannen har ingen konkrete merknader 

til planforslaget.  

 

 

Tatt til orientering.  
  

 

Viken fylkeskommune, 

datert 14.9.2020 

 

Fylkeskommunen er meget kritisk til at 

byggegrensen er tegnet inn så nærme 

Haslervegen og at det ikke er regulert inn en 

reell vegetasjonsskjerm mot bebyggelsen og 

jernaldergravfeltene, øst og sør for 

planområdet. Fylkeskommunen vil sterkt 

anbefale å skyve den planlagte bebyggelsen 

noe lenger vest, slik at hensynet til 

kulturminnene i området blir bedre ivaretatt.  

 

 

Delvis tatt til følge.  

 

Kommunen har regulert inn hensynssone bevaring i et område 

mot krysset Haslervegen/Hellestadvegen, og trukket bebyggelsen 

noe vestover. På grunn av at det planlegges for et byggetrinn 2 er 

det utfordrende å trekke bebyggelsen enda lenger vest.  

 

Lagt inn hensynssone 

H570 i kartet. 

 

Lagt inn bestemmelser 

knyttet til hensynssonen. 

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat, datert 

1.7.2020 

 

Ettersom kommunen ikke har bedt om 

spesiell bistand i saken gir NVE kun en 

generell uttalelse til planforslaget. NVE 

minner om at det er kommunens ansvar å 

sørge for at det blir tatt nødvendige hensyn til 

flom- og skredfare, overvann, vassdrag og 

energianlegg i arealplaner, byggesaker og 

dispensasjoner.   

 

 

Tatt til orientering.  
  

 

Kommunalteknikk, 

 

Kommunalteknikk bemerker at VA-

 

Dette følger ansvarssystemet i byggesaken. Kommunalteknikk får 
  



 

datert 8.9.2020 rammeplan, plan for overvannshåndtering og 

byggetegninger for fortau må godkjennes av 

kommunalteknikk før de kan anbefale 

igangsetting av planforslaget.  

 

oversendt tekniske planer i byggesaken, og det er i 

reguleringsbestemmelsene stilt krav om at tekniske anlegg skal 

opparbeides iht. kommunal VA-norm og felles kommunal 

vegnorm.  

 

Miljørettet helsevern, 

datert 14.9.2020 

 

MHV påpeker at det ikke er gjort utredninger 

av støy fra idrettsanlegget, og de mener at 

dette burde utredes nærmere.  

De mener også at det bør lages en prognose 

for anleggsstøy, rutiner for varsling av 

naboer og hvem som kan gi dispensasjon 

dersom det kan bli nødvendig å overskride de 

grenseverdier som framgår av T-1442/2016, 

kap. 4.  

 

 

Prognose for anleggsstøy er ikke vanlig å utarbeide i mindre 

utbyggingsprosjekter som dette. Det er i hovedsak i dag kun 

aktuelt for større samferdselsprosjekter.   

 

Dispensasjon for eventuell overskridelse av grenseverdiene i T-

1442/2016 vil behandles hos byggesak, men de innhenter 

uttalelser fra nødvendige parter, som for eks. kommuneoverlegen.  

  

 

Jane Syversen, datert 

2.9.2020 

 

Vedkommende er bekymret for barns 

sikkerhet når det blir økt trafikk i forbindelse 

med omsorgsboligene. Hun ønsker at 

kommunen vurderer å legge noen ekstra 

meter fortau for å sikre barnas trygghet i et 

uoversiktlig kryss.  

 

 

Hellestadvegen er lite trafikkert, og tiltaket medfører ikke økt 

biltrafikk vestover i Hellestadvegen. Uttalelsen legges inn som 

innspill til neste rullering av trafikksikkerhetsplanen i kommunen.  

  

 

 


