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Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12,
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold,
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Civitas
Grubbegata 14
0179 OSLO

Deres ref.:
Deres dato: 09.11.2018
Vår ref.: 2018/25574-2 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 26.11.2018

Oppegård kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Kolbotn sentrum
- Kantorveien / Båtsleppa - felt B3 - gbnr 40/718 m.fl. - Fylkesmannens
uttalelse
Vi viser til brev fra Civitas av 09.11.2018.
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader. Vi
forutsetter at planforslaget følger opp om områdereguleringen for Kolbotn sentrum.
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no).

Med hilsen
rr
Christina Kinck
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Marit Louise Lindholm
rådgiver
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FYLKESADMINISTRASJONEN

AS CIVITAS
Grubbegata 14
0179 OSLO
Att. Tone Færøvik
Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
03.12.2018

Vår referanse (oppgis ved svar)
2018/19513-2/182281/2018 EMNE L12

Telefon
22055623

Deres dato
09.11.2018

Deres referanse
Kantorveien

Oppgård kommune - Kantorveien/Båtsleppa - Felt B3 - Kolbotn sentrum - Varsel om
oppstart av detaljregulering
Det vises til oversendelse datert 07.11.2018 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-8.
Formålet med planen er å regulere området i samsvar med områdeplan for Kolbotn sentrum.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til dette varselet:
Viktige regionale interesser
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.2015. Et
av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Den regionale planen innehar strategier for å nå målene. Den regionale planens strategi for
bykvalitet omhandler blant annet kvalitetskrav i sentrumsområder. Strategien innebærer at det
legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne
strukturer, kulturminner og kulturmiljøer.
Samferdsel
For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.
Automatisk fredete kulturminner
Registrering av automatisk fredete kulturminner ble gjennomført i området i 2015. Det ble ikke
gjort funn på denne eiendommen. Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner vurderes
som lavt. En nærmere utredning vil derfor ikke være nødvendig

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

Fylkesrådmannen gjør allikevel oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Ved
eventuell innvilgelse av søknaden bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom på at alle
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal
anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det
Dokumentet er elektronisk godkjent. berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette
myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2.
ledd.
Nyere tids kulturminner - kulturmiljø
Planområdet ligger innenfor områderegulering for Kolbotn sentrum, vedtatt den 27.3.2017.
Detaljreguleringen for felt B3 som nå varsles, er i tråd med områdereguleringen. Fylkesrådmannen
har ingen merknad med hensyn til nyere tids kulturminner.
Fylkesrådmannens vurdering
På bakgrunn av det tilsendte materialet mener vi tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan
og har ingen ytterligere merknader.
Med vennlig hilsen
Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Herdis Johanne Sletmo
rådgiver, nyere tids kulturminner

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
OPPEGÅRD KOMMUNE, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS
VEGVESEN
Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Plan- og miljøfaglige vurderinger:

anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07
herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48
einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23

2

3
Civitas AS
Grubbeg. 14
0179 OSLO

Tone Færøvik
Vår dato: 12.11.2018
Vår ref.: 201841368-2
Arkiv: 323
Deres dato: 09.11.2018
Deres ref.: Kantorveien

Saksbehandler:
Kjetil Indrevær
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for Kantorveien / Båtsleppa felt B3, Kolbotn sentrum - Oppegård
kommune, Akershus
Vi viser til varsel om oppstart datert 09.11.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Paul Christen Røhr
fungerende regionsjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Deres dato
2018-11-09

Vår dato
2018-11-21

Deres referanse
Kantorveien

Vår referanse
84935
Vår saksbehandler
Natasa Sandvold
Mail:
natasa.sandvold@hafslund.no

CIVITAS V/TONE FÆRØVIK
GRUBBEGATA 14
0179 OSLO

Kopi til

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING – KANTORVEIEN/BÅTSLEPPA,
FELT B3 – KOLBOTN SENTRUM
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Kantorveien/Båtsleppa felt
B3 i Oppegård kommune. Høringsfristen er 3. desember 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Oppegård kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
1

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
1.1
Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
1.2
Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( frittliggende)
HN har en frittliggende nettstasjon plassert på vestsiden av planområdet. Vi ber om at det blir tatt
hensyn til denne.
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i
reguleringsbestemmelsene.
Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v.
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
1.3
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.
2

Andre forhold

2.1
Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.
2.2
Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.
vedlegg I til kart- og planforskriften.
2.3
Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Natasa Sandvold
rådgiver
Avdeling rettigheter

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 90804010
E-post: post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr. 975 804 569 MVA

Civitas v/Tone Færøvik
Grubbegata 14
0179 OSLO

Deres ref:

Vår ref.:
18/152

Dato:
29.11.2018

Uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale Kantorveien Båtsleppa
Follo Ren IKS er ansvarlig for husholdningavfall i Oppegård kommune og har følgende uttalelse å
komme med:
I Oppegård kommuneplan sin arealdel er følgende presisert vedrørende renovasjon i §15:

For oss i Follo Ren er det viktig at renovasjon kommer inn i planprosessen så tidlig så mulig slik at vi
kan sikre gode renovasjonsløsninger. I områdeplanen for Kolbotn Sentrum er det vedtatt at det er
nedgravde avfallsbrønner som skal benyttes.
Under finner dere generell informasjon om dimensjonering, utforming, plassering og kjørevei.
Dimensjonering
I Follo Ren dimensjonerer vi avfallstypene på følgende måte:




Ukentlig henting av restavfall og henting av papp/papir hver 14. dag
Restavfall (inkl. matavfall) 120 l pr boenhet pr uke
Papp/papir 120 l pr boenhet pr 14. dag
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Nedgravde avfallsbrønner
Nedgravde avfallsbrønner innebærer et system hvor oppsamlingsenhetene er under bakken.
Nedgravde avfallsbrønner leveres med beholdervolum 3m3, 4m3 og 5m3 og bare innkastsøylen er
synlig over bakkenivå.
Nedgravde avfallsbrønner kan utrustes med adgangskontroll (identifikasjonssystem) og
nivåovervåkning, men Follo Ren stiller ingen krav til dette.
Etablering av en nedgravd avfallsbrønn skal følge følgende framdrift:
1. Follo Ren IKS skal godkjenne plasseringer av nedgravde avfallsbrønner i forkant.
2. Tiltaket skal byggemeldes til kommunen med ansvarlig søker.
3. I etterkant av ferdigstillelse, skal Follo Ren IKS på ferdigbefaring og godkjenne installasjonen
av de nedgravde avfallsbrønnene.
4. Når Follo Ren IKS har godkjent installasjonen, må utførende entreprenør søke kommunen om
ferdigstillelse-erklæring.
5. Follo Ren IKS setter enhetene i drift når ferdigstillelse-erklæring foreligger fra kommunen.
6. Borettslag/sameie står ansvarlig for å holde Follo Ren IKS oppdatert på kontaktinformasjon til
styret. Dette for å kunne gi tilbud om vask og annen relevant informasjon knyttet til
nedgravde avfallsbrønner.
Plassering og utforming
Plassering av nedgravde avfallsbrønner skal godkjennes av Follo Ren IKS før arbeidet med etablering
påbegynnes.
Generelle krav til plassering og utforming:











Nedgravde avfallsbrønner skal tilfredsstille krav til universell utforming.
De nedgravde avfallsbrønnene skal plasseres på privat grunn.
Enhetene skal plasseres på samme nivå som tømmebil står på. Avvik fra denne
bestemmelsen må det søkes spesielt om.
Avstand fra senter renovasjonsbil til senter nedgravd avfallsbrønn skal ikke overstige 5
meter.
Den nedgravde avfallsbrønnen må ha fri løftehøyde på 9 meter fra bakkenivå.
Området må alltid sjekkes for eventuelle nedgravde rør og ledninger. I tillegg må avstanden
til nærmeste høyspentledning i luftlinje være minimum 30 meter.
De fleste nedgravde avfallsbrønner graves ned til ca. 3 meters dybde.
Hver enhet trenger et areal på ca. 2x2 meter.
Det skal benyttes 2-kroks løftesystem ved tømming av nedgravde avfallsbrønner.
Ved etablering av nedgravde avfallsbrønner må enhetene heves 10-15 cm fra øvrig terreng
og omgivelsene må være utformet slik at overflatevann ledes bort fra de nedgravde
avfallsbrønnene. Det skal være fall fra enhetene til omgivelsene på minimum 20%.




Lokaliteten og utstyret må sikres mot påkjøring av biler og det må sikres at det ikke parkeres
biler nærmere enhetene enn kravene til avstand ovenfor.
Hensyn til lukt og støy ved tømming må tas høyde for. Nedgravde avfallsbrønner må derfor
ikke etableres nærmere soverom, uteplasser, altaner, balkonger, terrasser osv. enn minimum
5 meter. Plassering nærmere enn 5 meter krever tilstrekkelige skjermingstiltak.

Adkomst ved tømming
Kjøreveien frem til tømmeplassen må være kjørbar i samsvar med kravene under kjørbar vei. Dersom
kjøreveien ikke tillater gjennomkjøring skal vei være utstyrt med snuplass/vendehammer. Rygging
må unngås.
Ved plassering av nedgravde avfallsbrønner må det tas hensyn til farer/risiko knyttet til tømming. Det
må sikres en problemfri adgang for renovasjonskjøretøyet. Det må i denne sammenheng tas hensyn
til kranens svingradius i forhold til blokkering av fortau og eventuell utkjøring. Avstand fra kjørbar vei
til senter for oppsamlingsenhet skal ikke overstige 3 meter. Det må også avsettes tilstrekkelig areal til
stoppested for renovasjonskjøretøy slik at annen trafikk kan passere under tømming. I tillegg må
stoppestedet for renovasjonskjøretøy være relativt flatt.
Nedgravde avfallsbrønner regnes som brannsikre løsninger.
Kjørbar vei
Follo Ren legger opp innsamlingsrutene etter kjørbar vei som til enhver tid skal være i slik stand at
renovasjonskjøretøy (lastebil klasse L) kan komme fram til oppstillingsplass og snu på en forsvarlig
måte. Kjørbar vei er derfor alle veier hvor det skal kunne kjøres et renovasjonskjøretøy, herunder
stikkvei fra hovedvei og fram til standplass. Planlegging av et boligområde må derfor omfatte plan for
utforming av veianlegg fram til standplassen. Det må lengst mulig unngås at renovasjonskjøretøyet
må kjøre inn i, eller passere de områder i et bomiljø som er avsatt til lek og rekreasjon. I Follo Rens
eierkommuner vil renovasjonskjøretøyet komme minst hver 14. dag. Innsamlingen vil også måtte
foretas på tider av dagen da beboerne er hjemme. Renovasjonskjøretøyet utgjør derfor en risiko for
påkjørsel, spesielt i forhold til lekende barn.
Ved prosjektering av nye boligfelt, skal kjøremønster og stoppested for renovasjonsbil tegnes inn på
utomhustegning/plantegning. Det bør tilrettelegges for at renovasjonsbilen kan foreta tømming uten
at annen trafikk sperres. Løsninger der renovasjonskjøretøyet må rygge skal begrenses.
Jf. §8 i Forskrift for husholdningsavfall vises det til at veien må være kjørbar hele året med de typene
kjøretøy som benyttes til renovasjonen. Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig
forsvarlig å kjøre. Veien skal være ryddet, vedlikeholdt, brøytet og strødd ved behov. Brøyting må
skje så tidlig at veien er klar til renovatøren kommer. Busker og trær må plantes slik at de ikke
kommer i konflikt med frisiktsonen. Grunneier er ansvarlig for at busker og trær beskjæres for å sikre
god fremkommelighet for renovasjonskjøretøyet.
Vi ser frem til å finne gode løsninger sammen med dere.

Med vennlig hilsen

Marie Hesselberg Simonsen
Rådgiver Prosjekt og Utvikling
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Petter Bogen
postmottak@oppegard.kommune.no; Tone Faerovik
kam@attivo.no; Jesper Staahl
oppstart detaljregulering Kantorveien - Båtsleppa
4. desember 2018 15:12:37
Nabobetraktning til B3.pdf

KOMMENTAR TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING – Kantorveien – Båtsleppa

Det vises til varsel om oppstart av detaljregulering av feltet B3 øst for Kantorveien.
Attivo AS – som utbygger av nabofeltet B2 – har følgende kommentarer, se vedlegg:
1. Vi merker oss at Kantorveien omfattes av B3’s planområde. Dette er formodentlig et
uttrykk for at B3 skal ivareta sin andel av opparbeidelsen
av Kantorveien, til den standard som kommunen etterspør – i samsvar med
områdeplanens bestemmelser.
2. Illustrasjonene for B3’s planinitiativ avviker vesentlig fra områdeplanens illustrasjon. Vi vil
minne om at områdeplanen la vekt på gjennomsyn, slik det er markert på vedlagte
illustrasjon. Dette er et hensyn som derfor er ivaretatt i detaljplanen for B2. Det bør på
tilsvarende måte vies hensyn i detaljplanen for B3.

På vegne av Attivo AS
Med vennlig hilsen
Petter Bogen
Petter Bogen Arkitektkontor AS

B2 sett i sammen med områdeplanens illustrasjonsplan for B3
Her ivaretas gjennomsyn, og dagslys på tvers av begge felt.
B3 sin bebyggelse mot Kantorveien
representert av rekkehusenes gavler
utgjør omtrent halvparten av Kantorveiens gateløp

B2 sett sammen med P21s illustrasjon for planinitiativv for B3
Her er åpningene mellom rekkehusene svært redusert.

B2’s kommentar ved varsling om oppstart av detaljregulering i B3
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terje@ilje.no
Tone Faerovik
"Arild Øien"; postmottak@oppegard.kommune.no; Gunnar Bjørland; Lasse Tenden; Olav Klungreseth;
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Forslag endring av Reguleringsbestemmelser for Kolbotn sentrum - 22.10.2018.pdf

Styret i Strandliveien Boligsameie har mottatt varsel fra Civitas v/ Tone Færøyvik datert
09.11.201, om oppstart av detaljregulering, Kantorveien/Båtsleppa, felt B3, Kolbotn sentrum.
Frist for innsendelse av innspill er angitt til 03.12.2018.
Strandliveien Boligsameie forutsetter også å motta forslag til den ferdige reguleringsplan til
høring før denne sendes Oppegård kommune.
1. Forslag til endring av reguleringsbestemmelser for områdeplan for Kolbotn sentrum:
Strandliveien Boligsameie har i oversendelse av 22.10.2018 til Oppegård kommune fremmet
forslag om endring av reguleringsbestemmelser for Kolbotn sentrum.
Strandliveien Boligsameie forutsetter at dette også gjøres gjeldende for
reguleringsbestemmelsene for felt B3.
Oppegård kommune har skriftlig bekreftet at vår anmerkninger i hovedsak vil bli ivaretatt i de
foreslåtte reguleringsbestemmelser for felt B1 og felt B2.
Strandliveien Boligsameie vil foreslå følgende nye reguleringsbestemmelser for felt B3.
Det tillates ikke takoppbygg over tillatt maksimal byggehøyde, begrenset til 5 % av takflate, og
maks 1,0 meter.
Begrepet, «gesimshøyde», fjernes og erstattes av begrepet, «maksimal byggehøyde», i all
tekst i Reguleringsbestemmelsene

2. Høyde-grunnlag og -referanse i reguleringsbestemmelsene for felt B1, B2 og B3.
Strandliveien Boligsameie presiserer at det i selve detaljreguleringsplanen/kartet og i tilhørende
reguleringsbestemmelser for felt B1, B2 og B3 klart angis at basis for Høyde-grunnlaget skal være
NN2000.

Med vennlig hilsen
TERJE ILJE
Kantorveien 3, 1410 Kolbotn, 905 64 868, terje@ilje.no
Fra: Tone Faerovik <tone.faerovik@civitas.no>
Sendt: mandag 12. november 2018 10:46
Til: s-eivind@online.no; terje@Ilje.no; bjornthronsen@yahoo.no; knut@kdgrafisk.no;
halveik@icloud.com; marianne.thoresen@citycon.no; oklungreseth@gmail.com
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid i felt B3
Hei

Vedlagt følger varsel om oppstart av planarbeid for felt B3 innenfor områdereguleringsplanen for
Kolbotn sentrum.

Vennlig hilsen
Tone Færøvik
samfunnsgeograf | planlegger
tone@civitas.no | +47 90536643
www.civitas.no | Grubbegata 14, N–0179 Oslo

Strandliveien Boligsameie
v/ styreleder Terje Ilje
Kantorveien 3
1410 Kolbotn

Oppegård kommune
postmottak@oppegard.kommune.no

Kolbotn 22.10.2018
FORSLAG ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR KOLBOTN SENTRUM:
Strandliveien Boligsameie ønsker at Oppegård kommune fremmer forslag til til administrativ og
politisk behandling av vedlagte forslag til endring av Reguleringsbestemmelsene for
Områderegulering av Kolbotn sentrum, tidligere sak 0217-2014004.
FORSLAG TIL VEDTAK:
1.
Nåværende strekpunkt 4, i § 4.6 – Utnyttelse, estetikk og utforming, fjernes og utgår:
Det tillates oppbygg for ventilasjon og heis på inntil 20 % av takflaten og maks 3,5 m over regulert
gesimshøyde.
Heis- og trappehus til felles takterrasser tillates maks 4,5 m over regulert gesimshøyde.
2.
Begrepet, «gesimshøyde», fjernes og erstattes av begrepet, «maksimal byggehøyde», i all tekst i
Reguleringsbestemmelsene.
BEGRUNNELSE:
Bakgrunn, formål og hensikt med Områderegulering og tilhørende reguleringsbestemmelser:
Bakgrunn, formål og hensikt med Områdereguleringen for Kolbotn sentrum er at alle innbyggere,
politikere og naboer skal kunne ha en forutsigbarhet på hvor høye den nye bygningsmassen blir i
Kolbotn sentrum.
Dette både i forhold til:
- Landskap og terrengutforming med framtidig bygningsprofil og landskapsprofil.
- Framtidig utsyn og utsiktsforhold.
- Framtidig sol og skyggeforhold.
- Framtidig naboforhold.
Det tilhørende plankartet til reguleringsbestemmelsene angir derfor også hvilken maksimal
byggehøyde («gesimshøyde») som tillates i de ulike områder og utbyggingsfelt.
Dette oppfattes av innbyggerne, politikere og naboer som den faktiske maksimale byggehøyde.

Side 1 av 2

Det oppfattes derfor som en overraskende omgåelse av planbestemmelsene at det i § 4.6 er blitt lagt
inn en skjult unntaksregel som gjør det mulig for en utbygger å bygge inntil 3,5 og 4,5 meter høyere
enn det som er fastsatt som maksimal byggehøyde.
Dette har allerede ført til meget stor uro og heftige protester fra berørte naboer på eksiterende
utbyggingsprosjekter i Kolbotn sentrum.
Innbyggerne og naboer føler seg lurt av administrasjon og politikerne i Oppegård kommune.
Fylkesmann har bekreftet at saksbehandlingen av reguleringsbestemmelsene har vært korrekt, men
det er fortsatt Oppegård kommune som skal bestemme hva som skal stå i bestemmelsene.
Oppegård kommune kan ikke fortsette å ha slik støy fra naboer på alle videre prosjekter i Kolbotn
sentrum.
Denne reguleringsbestemmelsen må endres.
Det må eksistere klare føringer på hvor høye bygningene kan være.
Tekniske takoppbygg er også generelt helt unødvendige. Dette er kun for å unngå tekniske rom i de
underliggende hovedetasjer og flytte dette opp på en ekstra taketasje over vedtatt maksimal tillatt
byggehøyde.
Det er ingen problemer for en utbygger å planlegge sine tekniske rom i byggets øvrige hovedetasjer.
Tekniske bygg på takflaten er en omgåelse av høydebestemmelsene.

Definisjon av gesimshøyde:
Begrepet «gesimshøyde» skaper også unødvendig uklarhet hos politikere og innbyggere om hva som
egentlig menes. Begrepet «gesimshøyde» gir derfor grunnlag for unødvendig tolkninger og uklarhet
og etterfølgende protester og støy fra innbyggere og berørte naboer.
Faglig er «gesimshøyde» det punktet der ytterlinje på utvendig vegg treffer linjen fra utvendig
takflate.
Dette innebærer at der hvor utbygger velger å bygge skråtak, vil toppen av skråtaket,
«mønehøyden», være betydelig høyere enn det som i reguleringsplanen er fastsatt som
«gesimshøyde.»
Mønehøyden er ikke definert i reguleringsbestemmelsene for Kolbotn sentrum
Dersom reguleringsbestemmelsene og planbestemmelse har til intensjon å fastsette de framtidige
bygningers maksimale høyde, blir det helt galt å benytte begrepet «gesimshøyde».
Begrepet, «gesimshøyde», må fjernes og erstattes av begrepet, «maksimal byggehøyde», i all tekst i
Reguleringsbestemmelsene.
Alternativt at det defineres at alle angitte høyder i områdeplanen defineres som «mønehøyden»

Med vennlig hilsen
TERJE ILJE
Styreleder Strandliveien Boligsameie
Kantorveien 3, 1410 Kolbotn.
905 64 868, terje@ilje.no

Side 2 av 2
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Fra:
Til:
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Dato:
Vedlegg:

terje@ilje.no
Tone Faerovik; "Arild Øien"; postmottak@oppegard.kommune.no
Gunnar Bjørland; Lasse Tenden; Olav Klungreseth; Petter Gudevang; Siri Stensrud
Oppstart detaljregulering felt B3 - Kolbotn sentrum
28. november 2018 22:13:27
Oppstilling og adkomst for brann- og redningsbiler 28.11.2018.pdf

Strandliveien Boligsameie har vedlagt angitt innspill til oppstart av regulering av felt B3 i Kolbotn
sentrum.
Vedlagte innspill gjelder krav til særskilt adkomstvei for brann- og redningsbiler.
Med vennlig hilsen
TERJE ILJE
Kantorveien 3, 1410 Kolbotn, 905 64 868, terje@ilje.no

Fra Strandliveien Boligsameie,
c/o styreleder Terje Ilje,
Kantorveien 3, 1410 Kolbotn.
Til
Oppegård Kommune v/planavdelingen
Rådhuset, 1410 Kolbotn
Og
Civitas
v/Tone Færøyvik,
Grubegaten 14, 0179 Oslo
Kolbotn 28.11.2018

Vedr.: Oppstart detaljregulering felt B3, Kolbotn
Adkomst og oppstilling for brann og redningsbiler til Strandliveien Boligsameie.
Oppegård kommune har i sin opprinnelige reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for
Strandliveikvartalet, og senere Strandliveien Boligsameie, angitt et krav om adkomst for
brann- og redningsbiler med en begrensning på 10 tonn akseltrykk.
Dette kravet var ikke på forhånd konferert med Follo Brannvesen.
Reguleringsplanen inneholdt heller ikke noen angivelse av oppstillingsplasser for brann- og
redningsbiler.
Follo Brannvesen hadde heller ikke noen kommentarer eller innsigelser til denne
reguleringsplanen og disse reguleringsbestemmelsene.
Ved den branntekniske detaljprosjektering som ble foretatt av utbyggers brannkonsulent
hadde heller ikke Follo Brannvesen eller Oppegård kommune noen kommentarer eller
innsigelser til den fastsatte begrensningen på 10 tonn akseltrykk.
Dette ble lagt til grunn for den branntekniske prosjektering av utbyggers rådgivere og
entreprenør. Alle boligblokkene ble brannteknisk planlagt, godkjent og utført med et
trapperom som rømningsvei. Den andre rømningsveien er brannteknisk planlagt, godkjent
og utført med rømning til balkonger hvor det er forutsatt at brannvesenets redningsmateriell
skal ta beboere ut. Alle leiligheter er boligsprinklet.
Den branntekniske løsning er dokumentert skal være innenfor byggeforskriftenes krav
overfor Oppegård kommune, som også har godtatt denne løsning som forskriftsmessig og vil
gi ferdigattest på dette grunnlag.
I ettertid og etter overtakelse av Strandliveien Boligsameie har Follo Brannvesen påpekt
overfor Oppegård kommune at deres større brann- og redningsbiler har en betydelig større
vekt enn 10 tonn akseltrykk, og at de derfor ikke kan få den forutsatt adkomst for å kunne
utføre redning slik det opprinnelig var planlagt med stigebiler og lift til alle balkonger.
Det må derfor gjennomføres redning direkte til hver leilighet med røykdykkere og
redningsmasker.
Side 1 av 2

Dette er en dårlig løsning Follo Brannvesen som har et stort behov for at det kan
tilrettelegges for de forutsatte brann- og redningsbiler.
De forutsatte brann- og redningsbiler med høydemateriell har et behov for 15 tonn
akseltrykk.
Oppegård kommune har derfor et ansvar og behov for å kunne korrigere feil i de
opprinnelige reguleringsbestemmelser for Strandliveikvartalet og Strandliveien Boligsameie
slik at adkomstveier og oppstillingsplasser er nødvendig dimensjonert for brann- og
redningsbiler.
For å finne løsning på problemet, forslår derfor Strandliveien Boligsameie, at man tar hensyn
til dette i kommende regulering av felt B3 syd for vårt område.
Ved å tilrettelegge for en ny gangvei fra eksisterende adkomstvei på sydsiden av Kantorveien
1 og 3 fram til tilstøtende eksiterende gangvei på østsiden av Kantorveien 1, kan beboere i
Kantorveien 1 og 3 få tilfredsstillende rømmingsløsning.
Gangveien med tilhørende oppstillingsplasser må dimensjoneres for brannvesenets brannog redningsbiler.
Den nye gangveien må også ha så mye rom på begge sider, at stigebilens føtter kan få feste
som holder. Det samme vil gjelde for en hydraulisk lift som er høy nok til alle toppetasjer.
Den nærmeste regulerte boligblokken, må da flyttes noen meter sydover for å få nok plass til
den nye gangveien.
Forslaget vårt er illustrert på bilag 1.
Vi foreslår derfor at Oppegård Kommune regulerer inn en slik gangvei i reguleringsplanen for
felt B3, og gir utbygger beskjed om å ta hensyn til dette i sin detaljregulering, samt gi
dispensasjon for flytting av den nærmeste boligblokken.
Vi hører gjerne fra kommunen om hvordan og når dette kan tas hensyn til.
Med vennlig hilsen
Strandliveien Boligsameie,
Terje Ilje
Styreleder.

Side 2 av 2
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Olav Klungreseth
Tone Faerovik
SV: Varsel om oppstart av planarbeid i felt B3
12. november 2018 11:14:30
Overordnet trafikkplan for B1 - B2 - B3 -B4[335160].docx
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Hei igjen.
Vedlagt følger vårt brev til Oppegård kommune vedrørende trafikkforholdene ved utbygging av
B1, B2, B3 og B4. Vi foreslår her en ny vei på vestsiden av B1 og B2 ut mot Ingiertunellen. Dette
er kun til orientering, men det kan jo være aktuelt for dere også å bruke veien til anleggstrafikk
dersom veien blir en realitet.
Jeg sender vårt brev vedr brannvei i B3 seperat torsdag. Dette er noe dere bør ta hensyn til i
detaljplanleggingen.
Mvh
Olav Klungreseth
Styremedlem i Strandliveien Boligsameie.
Sendt fra E-post for Windows 10
Fra: Tone Faerovik
Sendt: mandag 12. november 2018 kl. 10:45
Til: s-eivind@online.no; terje@Ilje.no; bjornthronsen@yahoo.no; knut@kdgrafisk.no;
halveik@icloud.com; marianne.thoresen@citycon.no; oklungreseth@gmail.com
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid i felt B3
Hei
Vedlagt følger varsel om oppstart av planarbeid for felt B3 innenfor områdereguleringsplanen for
Kolbotn sentrum.

Vennlig hilsen
Tone Færøvik
samfunnsgeograf | planlegger
tone@civitas.no | +47 90536643
www.civitas.no | Grubbegata 14, N–0179 Oslo

Fra
Berørte sameier i Kolbotn sentrum vest samt Kolbotn Torg.

Til
Oppegård kommune, Utvalg for Miljø og Plan v/Kjell G Pettersen samt Planavdelingen.
For behandling i UMP-møte 13.11.2018.
Kolbotn 08.11.2018
VEDR: FORSLAG TIL OVERORDNET TRAFIKKPLAN FOR FELT: B1-B2-B3-B4
Undertegnede Sameier i Kolbotn sentrum vest samt de forretningsdrivende i Kolbotn Torg
Kjøpesenter, er bekymret for den framtidige trafikksituasjon I Kolbotn vest når Felt B1-B2-B3-B4 blir
ferdigutbygget med det antall boliger det nå legges opp til.
Ikke minst i anleggsperioden vil dette skape vanskelige trafikk- og støy-problemer for alle impliserte
dersom man ikke finner en god løsning på tilførselsveier. Vi har alt opplevd dette i mange år.
Spesielt Kantorveien som nå planlegges med minimum kjørebredde og uten mulighet for
gateparkering antas å få problemer med den økte bilkapasiteten.
Krysset Kantorveien/Strandliveien vil kunne få en vesentlig merbelastning, fordi all trafikk og
parkering til Kolbotn Torg og Kolben også skal gjennom det samme krysset.
Også Kolbotnveien, vest for de angitte utbyggingsfelt, vil få en betydelig høyere trafikk, og spesielt vil
denne veien være belastet med anleggstrafikk da det er her kommunen har planlagt utkjøring av
uttatte masser med betydelig volum i første omgang fra B1 og B2.
Vi vil derfor foreslå at både anleggstrafikk og senere permanent trafikk føres gjennom Ingier-tunellen
(som jo kommunen har brukt så mye penger på for å få en effektiv trafikkavvikling), for så å lage en
ny rundkjøring etter tunellen og ny vei fra denne og inn på vestsiden av B2 parallelt med
Kantorbekken. Se bilag 1.
Forslaget litt mer detaljert er som følger:
Felt B1:
Biltrafikken fra dette feltet foreslås i kommunens forslag til ny reguleringsplan ført ut i Kolbotnveien.
(35 garasjeplasser). Vi foreslår heller at trafikken føres ut til den nye rundkjøringen i skjæring
Kolbotnveien/Ingierveien.
Felt B2:
Fra forslag til ny reguleringsplan i kommunen, foreslås biltrafikken fra Hus 1 mot Kolbotnveien ført
direkte ut i Kolbotnveien.
Det foreslås videre at parkeringskjeller for hele B2 ( 110 garasjeplasser) føres gjennom en utsprengt
kjøretunnel mot syd, gjennom en kolle avsatt til friområde, og med en stigning på 12,5 % for å
komme opp med utkjøring i Kantorveien og ut i Strandliveien. Dette synes som en mindre god løsning
både anleggsmessig og driftsmessig.
Dette alternativ bør tas ut av forslag til reguleringsplan slik at all utkjøring fra B1 og B2 skjer direkte
ut i den nye veien som ender opp i rundkjøringen i Ingierveien nedenfor tunellen.
Side 1 av 3

Felt B3:
Her foreligger så langt ingen tilgjengelige forslag til reguleringsplan, men det er i områdereguleringen
avsatt et betydelig antall boliger. Det må antas at all kjøring til og fra dette feltet vil bli foreslått
planlagt gjennom Kantorveien.
Vi forslår at både anleggstrafikk og permanent trafikk, med store fordeler kan ledes inn i den nye
veien og bort til rundkjøringen ved Ingier-tunellen. Her kan imidlertid permanent trafikk etter hvert
velge mellom Ingierveien og Kantorveien alt etter hvor de skal.
Felt B4:
Her foreligger så langt ingen tilgjengelige forslag til reguleringsplan, men det er i områdereguleringen
avsatt et betydelig antall boliger. Det må antas at all kjøring til og fra dette feltet vil bli foreslått
planlagt gjennom Kantorveien slik det ser ut i dag.
Her forslår vi også at så vel anleggstrafikk som permanent trafikk kan koples på «nyveien» bort til
rundkjøringen nedenfor tunellen.

Vårt forslag til ny trafikksituasjon i Ingierveien med ny rundkjøring blir altså:

Den nye trafikksituasjon i Kolbotnveien med økt utkjøring fra nytt felt B1 og B2 kan enkelt
utbedres ved at bommen sør i Kolbotnveien flyttes litt høyere opp slik at gjennomkjøring
stenges, og at det anlegges en ny rundkjøring i krysset Kolbotnveien/Ingiersvei syd for
tunellen som nevnt i innledningen. Både vei og rundkjøring vises i bilag 1 og 2 vedlagt.
Denne nye rundkjøringen med ny veg på vestsiden av B2, kan således bli hovedatkomsten
for både felt B1, B2, B3 og B4.
Kolbotn Torg:
Innkjøringen til Kolbotn Torg har også merket trafikktettheten og uregelmessigheter når
byggeaktivitetene de siste årene gikk gjennom Kantorveien og Kolbotnveien. Hvis dette skal fortsette
i samme veier når B1, B2, B3 og B4 bygges, både i anleggstiden og permanent etterpå, vil dette
kunne påføre senteret betydelige forsinkelser for kunder og vareleveringer.
Det nevnte forslag med trafikkavledning gjennom Ingier-tunellen, vil derfor være en viktig forbedring
for senteret.
Sammendrag:
De angitte forslag i denne henvendelse vil innebære at Kantorveien, Strandliveien, Kolbotnveien og
Edvard Griegsvei, ikke vil bli belastet med kjøring fra felt B1, B2, B3 og B4, men at dette enkelt kan
ledes via «nyveien» og direkte ut til ny rundkjøring i Ingiersveien.
Dere har bedt om konstruktive og positive innspill. Derfor dette forslag fra oss som bor og jobber her.
Med vennlig hilsen:
Berørte Sameier i Kolbotn sentrum vest samt Kolbotn Torg, se signatursiden til slutt.
Koordinator og felles kontaktperson vil være:
Olav Klungreseth, Kantorveien 1, 1410 Kolbotn. Mail: oklungreseth@gmail.com, mobil: 913 68 866

Side 2 av 3

Signaturliste:
Alle undertegnede sameier samt Kolbotn Torg står bak dette brev. Selve signaturene må bli
ettersendt pga kort tidsfrist til møtet i UMP 13.11.2018.
.
Sameiet Kantor Terrasse , styreformann Svein Nilsbakken, mail: s-eivind@online.no

Strandliveien Boligsameie, styreformann Terje Ilje, mail: terje@Ilje.no

Sameiet Edv. Griegs vei 3-5, styreformann Bjørn Erik Thronsen, mail: bjornthronsen@yahoo.no

Sameiet Kolbotnveien 46, styreformann Knut Dolonen, mail: knut@kdgrafisk.no

Sameiet Kolbotnveien 42-44, styreformann Halvor Eikeland, mail: halveik@icloud.com

Kolbotn Torg, senterleder Marianne Thoresen-Larsen, mail: marianne.thoresen@citycon.no

Side 3 av 3
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Erik Eeg
Tone Faerovik; postmottak@oppegard.kommune.no
bugge@dalan.no; roya mehrizadeh; jasorhau@gmail.com; eirikvf@gmail.com
Vedrørende uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering, Kantorveien/Båtsleppa, Felt B3, Kolbotn
Sentrum
28. desember 2018 11:44:24

Til Civitas og Oppegård kommune.
Undertegnede er eiere av Kantorveien 5b (40/718).
Vi er gjort kjent med brev i saken datert 19. desember 2018 fra advokat Christian Bugge på
vegne av eierne av Båtsleppa 1, Mehrizadeh og Faramarz.
Vi stiller oss bak det som anføres i brevet vedrørende deling i 2 faser, og ber om at forslagsstiller
og kommunen tar dette til følge.

Med vennlig hilsen

Ann-Kristin S. Eeg og Erik Eeg
Kantorveien 5b
Mob: +47 48 12 40 10
erik@follosport.no

12
Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Jarle sørhaug
Tone Faerovik
postmottak
Båtsleppa 13 Felt B3
27. desember 2018 13:13:03

Hei
Vedrørende uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering, Kantorveien/Båtsleppa, Felt B3,
Kolbotn Sentrum
Til Civitas og Oppegård kommune.
Undertegnede er eiere av Båtsleppa 13
Vi er gjort kjent med brev i saken datert 19. desember 2018 fra advokat Christian Bugge på
vegne av eierne av Båtsleppa 1, Mehrizadeh og Faramarz.
Vi stiller oss bak det som anføres i brevet og ber om at forslagsstiller og kommunen tar dette til
følge.
Vår eiendom ligger også helt inntil eiendomene som skal bebygges i Kantorveien.
4 etsjes rekkehus vil ruve voldsomt da de blir liggende både helt inntill vår eiendom og høyere i
terrenget.
Mvh
Anne-Line og Jarle Sørhaug

13
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

viola.baganz
Tone Faerovik
Undertegnede et eiere av Båtsleppa 9 (40/785 )
31. desember 2018 14:18:17

Vi er gjort kjent med brev i saken datert 19.desember 2018 fra advokat Christian Bugge på
vegne av eierne av Båtsleppa 1,
Mehrizadeh og Faramarz.
VI stiller oss bak det som anføres i brevet og ber om at forslagsstiller og kommumen tar
dette til følge.
Med vennlig hilsen,
for Den norske stiftelsen Linbusamfunnet,
Jolande Margard Schindler
Viola Baganz ( kontaktperson )
Wolfgang Zeunert
Mobil : 9005 87 84
E-post : viola.baganz@gmail.com

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

roya mehrizadeh
Tone Faerovik
Kunngjøringsannose Publisert 9 november
27. desember 2018 11:10:04

Hei Tone,
På planer og høringer som står på Kommune nettside , vil mann se minst tre dokumenter
på byggesaker som enten hadde tidligere varsel om oppstart eller varsler om oppstart nå.
Men i dette tilfellet står ingenting på varsel om oppstart av detaljregulering på
kantorveien-Båtsleppa?

Dokumenter:
Kunngjøringsbrev
Kunngjøringsannonse
Planavgrensning
Referat fra oppstartmøtet  

Se på disse linkene som vil bekrefte mangel på informasjon om denne saken til offentlig
innsyn!
https://www.oppegard.kommune.no/varsel-om-oppstart-kantorveien.477161.no.html
https://www.oppegard.kommune.no/skiveien-54.479711.no.html
https://www.oppegard.kommune.no/varsel-veslebukta.470712.no.html
https://www.oppegard.kommune.no/oppstart-av-detaljregulering-forskolebakken.453136.no.html

Utbyggeren/ dere hadde Oppstartmøte med kommunen i 09.10.2018
Som står på kommunen sin side : "Det stilles krav om planinitiativ før det kan varsles
oppstart av planarbeidet"
-Planarbeidet bør inneholde planlagt tiltak vist med illustrasjoner og beskrivelse på et
overordnet nivå.
-Det bør legges vekt på arealbruk, utnyttelse, høyder og plangrep (hva er planens
hovedformål, hvordan tenkes dette løst?)
Kunngjøringen annonsen på Oppegård hjemmeside ble gjort først 9. november 2018, igjen

ingen hadde fått varselbrev eller noe informasjon om dette før. Nå publiseres det på siden
igjen med utsatt dato til 4. Jan.?
Hva er grunnen til at det måtte gjøres to ganger og på begge gangene har ikke alle fått
varsel om dette? (forsatt jeg og mange andre har ikke fått varslingbrevet i postkassen)
Har du kopi av kunngjøring annonsen som ble annonsert i avisen som kommunen mener at
dere har gjort det? Når og i hvilken avis?
ønsker å ha en kopi til-sendt til meg og samtidig legge det ved til annonsen som er på
kommunen sin side og alle kan ha tilgang til det.
Annonsen på kommunen sin hjemmeside har ikke noe vedlagt dokumenter, de
nødvendige dokumentene ønskes å sette ved annonsen da har alle tilstrekkelig
informasjon om denne saken/ varslingen.

Setter pris på din tilbakemelding
Mvh
Roya Mehrizadeh

16
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

roya mehrizadeh
Arild Øien; postmottak@oppegard.kommune.no; Tone Faerovik
Vs: B3
29. desember 2018 13:19:48

Oppegård Kommune,

Tillegg Kommentar til varsel om oppstart av detaljregulering for B3.
Vi er eiere av Båtsleppa 1 1410 kolbotn, og har følgende kommentarer. Det er flere forhold som
gjør at undertegnede stiller seg sterkt kritisk til detaljregulering i B3:
1. En trinnvise gjennomføring vil innebære at vi blir nærmeste nabo til det første
byggetrinnet, og kan komme til å fortsette å være det på ubestemt tid. Derfor må
situasjon være til å leve med. Det må vises hensyn til oss. Hensynet må ta høyde for at
denne situasjonen kan få lang varighet, kanskje bli en endelig løsning.
2. Det kan ikke være slik at vi skal lide som følge av en trinnvis utbygging. Vi forstår
områdeplanen slik at det nettopp ikke skal kunne oppstå belastende situasjoner, som
følge av trinnvis utbygging.
3. Det følger av dette at et første byggetrinn bør holde god avstand.
4. Illustrasjonen fra planinitiativet viser en innkjøringen til felles garasje mellom grensen mot
vårt hus og nybygg i første trinn, - helt inntil vår grense. Dette er uakseptabelt.
5. Illustrasjonen synes også å vise et bygg nærmest oss med til sammen fire etasjer. Dette er
også uakseptabelt; Vi bør kunne forvente at det – ved trinnvis utbygging – vises et hensyn
som tilsier at høyden tilpasses avstanden til grensen (tilsvarende krav i plan- og
bygningsloven).
6. Vi mener at områdeplanen må legges til grunn for detaljreguleringen.

Vennlig Hilsen
Roya Mehrizadeh
Faramarz Zakaryaie

________________________________________
Fra: Arild Øien <Arild.Oien@oppegard.kommune.no>
Sendt: fredag 21. desember 2018 09.24
Til: roya mehrizadeh
Emne: Re: B3
Hei
Det er mottatt. Vi skal se på dette.
Hilsen
Arild Øien
Sent from my iPad

> Den 20. des. 2018 kl. 08.16 skrev roya mehrizadeh <mehrizadeh@hotmail.com>:
>
> Hei Arild,
>
> Legger ved brevet fra advokaten angående fordeling på Felt B3.
>
>
>
> MVH
> Roya Mehrizadeh
> <SKM_C75918121913360 (2).pdf>

