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Fv. 152 Kirkeveien i Ski sentrum - detaljregulering 

Sammendrag og behandling av høringsuttalelser 
Dette er et sammendrag av merknader som kom inn etter offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien i mars/april 2020. 

Ved offentlig ettersyn kom det inn 22 merknader. Etter høringsperioden har plandokumentene blitt endret på enkelte områder og planen ble sendt ut til 

begrenset høring til berørte parter. Begrenset høring i mai/juni 2021 medførte nye merknader. I det etterfølgende blir merknadene oppsummert og 

kommentert. Eventuelle endringer er vist i kartutsnitt og kommentert under hver merknad. 

 

Viken fylkeskommune ved kulturminneavdelingen kom i høringsperioden med innsigelse vedrørende manglende arkeologiske registreringer på gnr/bnr 

132/1. Det er nå gjennomført registreringer på området og innsigelsen er trukket. Det ble også fremmet innsigelse mot riving av Kirkeveien 26. Bolighuset 

på Kirkeveien 26 skal flyttes og bevares og innsigelsen er trukket. 

 

  

Sammendrag av høringsuttalelser ved høring 
og offentlig ettersyn våren 2020  
Kommunens arkivnummer er satt inn som referanse 

Forslagsstiller  
Viken fylkeskommune 

Kommunedirektørens 
kommentar 

Offentlige etater 

1. Bane NOR, 20/00045-43     

1.1 Bane NOR har ingen kommentarer til selve 
planforslaget, men i forbindelse med 
Follobaneprosjektet har de behov for å bruke 
Kirkeveien til anleggstransport. Hvis 
anleggsperioden for ombyggingen i Kirkeveien skulle 
overlappe med Follobanens anleggsperiode, ønsker 
de at anleggsarbeidet koordineres. 

Merknaden er tatt til orientering. 
Viken er enig i at anleggsarbeidene må 
koordineres mht. anleggstransport dersom 
det foregår bygging samtidig.  
 

Merknaden tas til orientering. 
Follobanen skal stå ferdig i 2022.  
Anleggsperioden for fv. 152 Kirkeveien må 
koordineres med all utvikling/utbygging i 
Ski sentrum. 

  Endring i planforslaget: Ingen  

2. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 20/00045-44 
Nå Statsforvalteren 

    

2.1  Fylkesmannen viser til sitt brev ved oppstart av 
planarbeidet der de påpeker at området nord for 
Kirkeveien/langs Langhusveien er dyrket mark med 

 Merknaden tas til orientering.  Merknaden tas til orientering 
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god kvalitet. Der det gjøres inngrep på matjord 
forventes det at det gjøres grep som hindrer 
jordpakking og forringelse av jordkvalitet. 
 
Fylkesmannen viser til at de skal bidra til at planer 
ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, 
samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og 
regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
deres ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale 
planer. 

2.2 
 
 

Støy: Fylkesmannen forutsetter at avbøtende 
støytiltak for boligene i gul og rød sone blir 
gjennomført samtidig med arbeidet med vegen. 
 
De savner en beskrivelse av hva som er tenkt av 
avbøtende tiltak for undervisningsbyggene til Ski 
skole. 

§ 10.8 beskriver at støyskjermingstiltak skal 
gjennomføres samtidig med opparbeiding 
av veganlegget. 
 
Støyrapporten har omtalt Ski skole som 
bygning med støyfølsomt bruksformål. 
Planbeskrivelsen er supplert med omtale av 
Ski skole. 
 
Bestemmelsen om støy § 6.4 er etter høring 
endret av kommunen.  
 
fra: 
Miljødirektoratets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442, 2016), eller senere vedtatte forskrifter 
eller retningslinjer som erstatter denne, skal 
legges til grunn i planområdet for driftsfasen 
og anleggsfasen.  
 
til:  

Kommuneplanens bestemmelser om støy, 
som i utgangspunktet bruker 
Miljødirektoratets retningslinjer for 
behandling av støy (T-1442) er mer presise 
og detaljerte, særlig for behandling av støy i 
bygge- og anleggsfase. § 6.4 fra 1. 
gangsbehandling er derfor erstattet med 
kommuneplanens støybestemmelser. 
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Bestemmelser om støy i til enhver tid 
gjeldende kommuneplan skal legges til 
grunn for driftsfasen og anleggsfasen. 

2.3 
 

Landbruk: Fylkesmannen mener at 
planbestemmelsenes pkt. 5.4 er utilstrekkelig for å 
sikre matjordas produksjonsevne i ettertid på 
arealene som reguleres til midlertidige rigg- og 
anleggsområder. De mener at bestemmelsen bør 
omarbeides og at dette bør gjøres i samråd med 
Follo landbrukskontor. 
  
Fylkesmannen mener opplysningene om omfanget 
av dyrka mark som går tapt ikke er fullstendige i 
kommunens saksframlegg. De viser til kommunens 
vedtak ved førstegangsbehandlingen vedrørende ny 
adkomstvei fra Langhusveien. 
  
Fylkesmannen vurderer at planforslaget ikke gir 
tilfredsstillende avklaringer av hvilke konsekvenser 
det vil få for jordvernet, men forutsetter at 
avklaringene gjøres før annengangsbehandlingen. 
Fylkesmannen viser til kommunens ansvar som 
planmyndighet og ber om å få tilsendt vedtak i 
saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.  

Det er avholdt møte med Follo 
landbrukskontor som har bistått med 
formulering av bestemmelsene knyttet til 
jordvern, behandling av matjord som skal 
fjernes, samt beskyttelse av drenering på 
dyrket mark. 
  
Matjord som fjernes ved opparbeiding av 
adkomstvei SKV_11 fra Langhusveien kan 
ikke mellomlagres i påvente av 
Områderegulering av Kirkeveien nord og en 
tilbakeføring av SKV_11 til LNF-område. 
Kvaliteten på jorden vil forringes ved en 
mellomlagring. Matjord som fjernes der 
SKV_11 skal anlegges, skal så langt det lar 
seg gjøre, tilbys grunneiere av arealet der 
matjorden fjernes fra. 
 
Planbestemmelsene § 5.4 er endret. Det er 
i tillegg tatt inn en ny bestemmelse § 8.6 
om overskytende matjord. 
 
En oversikt over dyrka mark som går tapt 
permanent og midlertidig er tatt inn i 
planbeskrivelsen. 

For å sikre at matjord som blir fjernet på 
arealer som går permanent tapt, er det lagt 
inn bestemmelse om at matjord skal bli tatt 
vare på: 
«§ 8.6 Overskytende matjord fra arealer 
som omdisponeres fra LNRF til samferdsel 
og infrastruktur skal tilbys grunneier av 
arealet det avstås fra.» 
 
§ 5.4 er supplert til også å omfatte 
beskyttelse av jordbruksdrenering: «På 
landbruksareal skal matjord tas av og 
lagres i ranker på tilhørende grunneiendom. 
Rankene skal være maks 2 meter høye, og 
maks 8 meter brede. Matjorda legges 
tilbake før prosjektet ferdigstilles. Dyrka 
mark skal under denne lagringstiden 
beskyttes mot forringelse av drenering.» 
 
 

  Endring i planforslaget:  
Planbeskrivelsen er supplert med en 
oversikt over dyrka mark som går tapt 
permanent og midlertidig. 
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Bestemmelser om dyrket mark er endret og 
tilføyd med §§ 5.4 og 8.6 
 
Planbeskrivelsen er supplert med omtale av 
støytiltak for Ski skole. 
 
Bestemmelsen om støy § 6.4 er endret slik 
at det er støybestemmelsene i 
kommuneplanen som vil gjelde. 

3. NVE, 20/00045-11     

3.1 Det framgår av brev til kommunene 29.09.2017 om 
NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi 
ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva de eventuelt ønsker 
bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi 
ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor 
ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 Merknaden tas til orientering Merknaden tas til orientering 

  Endring i planforslaget: Ingen  

4 Follo brannvesen, 20/00045-24     

4.1 Brannvesenet forutsetter at tilgjengelighet for Follo 
Brannvesens rednings- og slukkemannskap med 
nødvendig utstyr blir ivaretatt i hele planområdet. 
Det bes spesielt om at det tas hensyn til 
fremkommelighet for brannvesenets biler. 
Vedlegger retningslinjer. 

Merknaden tas til orientering. 
 
Det er avholdt møte med Follo brannvesen 
for å orientere om prosjektet. Det er 
spesielt lagt vekt på fremkommelighet på 
nye adkomstveier. Generelt vil 
fremkommelighet for nødetatene bli bedre 
når Kirkeveien bygges ut med ett ekstra 
felt. Framkommeligheten i anleggsperioden 
må også ivaretas. 

Merknaden tas til orientering.  
 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Ingen 
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Viken fylkeskommune, 20/00045-34  Se også merknad nr. 29 ved begrenset 
høring. 

  

5.1 Arkeologiske registreringer: Krever arkeologiske 
registreringer på gbnr. 132/1, et areal som nå er 
innenfor planområdet der det ikke ble registrert 
tidligere i planarbeidet. Innsigelse inntil forholdet til 
automatisk fredete kulturminner innenfor det 
resterende området er avklart. Det varsles innsigelse 
dersom dette ikke gjennomføres.  

Arkeologiske registreringer ble gjennomført 
av Viken fylkeskommune i november 2020 
på gnr/bnr 132/1. Det ble gjort funn som er 
dokumentert i registreringsrapport. 
  
Se merknad nr. 29 ved begrenset høring. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

5.2 Kirkeveien 13: Anbefaler at Kirkeveien 13 bør 
bevares ved flytting og gjenbruk i nærområdet. 
Dersom det ikke finnes en aktuell tomt å flytte 
bygningen til bør bygningen eller bevarte eldre 
bygningsdeler tilgjengeliggjøres for gjenbruk annet 
sted. 
  

Viken fylkeskommune anser det ikke som 
sitt ansvar å stå for flytting eller bevaring av 
bygningsdeler for dette huset.  
 
Det vises til vedtak ved 1. gangsbehandling i 
kommunen.  
 
 

Kirkeveien 13 er vedtatt revet. Follo 
Museum er kontaktet og vurderer 
muligheten for å bevare deler av 
bygningen/interiør. Dette må avtales med 
Kirkeveien utbyggingsselskap AS som er 
eier av bygningen og må avklares før 
bygging av ny videregående skole. 

5.3 Kirkeveien 26: Krever at Kirkeveien 26 bevares ved 
flytting. Anbefaler at også steinkjelleren flyttes. 
Innsigelse dersom det ikke sikres. 
  

Planforslaget er endret ved at det reguleres 
en boligtomt ved siden av dagens tomt for 
flytting av huset. Flytting og bevaring sikres 
gjennom planbestemmelser. 

 
Plankart ved offentlig ettersyn 

Kirkeveien 26 skal flyttes fra gnr/bnr 
134/65 til deler av gnr/bnr 134/183, del av 
gnr/bnr 134/303 og del av 134/65.  
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Plankart endret etter offentlig ettersyn 

  Endring i planforslaget:  
Plankartet er endret ved at det reguleres en 
tomt for flytting av Kirkeveien 26. 
Bestemmelsene er endret for å sikre 
flytting og bevaring. 
Nye bestemmelser om automatisk fredete 
kulturminner, se merknad nr. 29, begrenset 
høring. 

 

6 Ruter, 20/00045-32     

6.1 Hensikten med planen er å sikre god 
fremkommelighet for buss i Langhusveien og 
Kirkeveien frem til Ski stasjon. Planen skal bidra til 
det overordnede målet om at all vekst i 
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange.  
Ruter viser til at det er dokumentert behov for 
kollektivfelt i begge retninger på hele strekningen i 
Kirkeveien og mener det ville vært en mer robust 
løsning, med tanke på fremkommelighet for bussen.  

 Merknaden tas til orientering Merknaden tas til orientering 
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De ser midlertid at det er mange hensyn som skal 
avveies og at foreslått løsning derfor er akseptabel, 
gitt løsning med kollektivfelt i Langhusveien, 
kantsteinstopp, kollektivfelt inn mot Jernbaneveien, 
prioritering i krysset med Rådhussvingen og filterfelt 
i krysset Kirkeveien x Langhusveien inn mot Ski 
stasjon.  
De påpeker at det er svært viktig at andre tiltak for å 
redusere personbiltrafikk opprettholdes/iverksettes; 
blant annet at Jernbaneveien forblir stengt for 
privatbiler og at annen trafikk holdes på et 
minimum.  

  Endring i planforslaget: Ingen  

Interesseorganisasjoner og private 

7 Ski historielag, 20/00045-23     

7.1 Historielaget påpeker de historiske verdiene i 
området; raet med gamle ferdselsårer, bosetninger, 
gravhauger, kirke og skeid, samt 
jernbaneutbyggingen på 1870-tallet med 
sveitservillaer langs Kirkeveien. 
  

Merknaden tas til orientering.  
Tiltakene som er lagt frem i 
reguleringsplanen for Kirkeveien er i tråd 
med områdereguleringen for Ski sentrum. 

Merknaden tas til orientering.  
Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
 
 

7.2 Kirkeveien 26: Historielaget mener at ved flytting av 
Kirkeveien 26 vil det være en fordel om huset ble 
forsøkt restaurert tilnærmet opprinnelig utseende. 

Planforslaget er endret ved at det reguleres 
en boligtomt på nordsiden av dagens tomt 
for flytting av huset. Flytting og bevaring 
sikres gjennom bestemmelsene § 4.2 og § 
10.11. 

Bolighuset på Kirkeveien 26 skal flyttes fra 
gnr/bnr til deler av gnr/bnr, del av gnr/bnr 
134/303 og del av 134/65. 
Flytting og bevaring sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene, men 
restaurering er ikke et tiltak som fastsettes i 
denne reguleringsplanen. 

7.3 Kirkeveien 13: De påpeker verdien Kirkeveien 13 har 
som det første huset som ble bygget ved 
etableringen av jernbanen og det første som ble 

 Viken fylkeskommune anser det ikke som 
sitt ansvar å stå for flytting eller bevaring av 
bygningsdeler for dette huset.  
 

Kirkeveien 13 er vedtatt revet i 
reguleringsplanen for ny videregående 
skole. Follo Museum er kontaktet og 
vurderer muligheten for å bevare deler av 
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bygget langs den nye Kirkeveien. De ønsker at dette 
huset tas vare på og flyttes. 
  

Det vises til vedtak ved 1. gangsbehandling i 
kommunen. 

bygningen/interiør. Dette må avtales med 
Kirkeveien utbyggingsselskap AS som er 
eier av bygningen og må avklares før 
bygging av ny videregående skole. 

7.4 Utforming av veganlegget: De mener veganlegget 
bør gjøres smalere enn det som er planlagt for å 
spare den verdifulle trehusbebyggelsen på 
nordsiden. De foreslår å fjerne grøntrabatter, legge 
sykkeltraseen til andre gater og bare ha ensidig 
fortau. 
 

Reguleringsplanen for Kirkeveien er i tråd 
med områdeplanen for Ski sentrum. 
Løsningen med tosidig gang- og 
sykkelanlegg er vurdert som den beste 
løsningen for myke trafikanter, både mht. 
fremkommelighet og sikkerhet. De grønne 
rabattene har funksjon både med tanke på 
trafikksikkerhet, lokal overvannshåndtering 
og er et estetisk viktig element. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Se behandling av 
merknadene fra Viken fylkeskommune, 
Avdeling kulturarv (nr. 5 og 29.) 

 

8 Jeanette og Carl Ellingstad, Kirkeveien 20b, 
20/00045-27 

    

8.1 Involvering i planprosessen: De er svært kritiske til 
involveringen fra SVV og skriver at det kun har vært 
én befaring med dem, den 13.08. 2018. Mener at ny 
adkomst er ekstremt inngripende og påvirker både 
sikkerhet og bokvalitet, burde SVV ha tatt seg tid til 
å involvere grunneier mer. Innspillene som ble 
notert i forbindelse med grunneiermøte 16. januar 
2019 er ikke besvart. Har tatt kontakt flere ganger, 
men føler SVV har tatt kontakt først etter at 
beslutninger er tatt.  

Tas til etterretning. Det er gjennomført 
befaring med grunneier etter offentlig 
ettersyn. Grunneier er også blitt informert 
pr. brev i etterkant av befaring. 
 

Tas til etterretning. Kommunedirektøren 
har ingen ytterligere kommentar. 

8.2 Ny adkomstvei: Mener at SVV besluttet å gå for en 
av de mest inngripende løsningene for deres 
eiendom, med fremtidig felles adkomst med 20A, 
som de ikke ser nødvendigheten av (ref. 
Oppsummering innspill nr. 21 ved oppstart av 

Ved 1.gangsbehandlingen ble det vedtatt å 
vurdere adkomstløsningen til Kirkeveien 
20A og 20B på nytt. 
 

Alle adkomstene til boligene nord for 
Kirkeveien blir stengt og det anlegges nye 
adkomster enten fra Langhusveien eller fra 
Rådhussvingen. Området er bratt, og de 
fleste eiendommene har krevende 
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planarbeidet, vedlegg 21 til detaljreguleringen). Der 
foreslås en helt annen adkomstløsning, dvs. fra vest. 
Ønsker i utgangspunktet at Kirkeveien 20A får 
adkomst fra vest og 20B får adkomst fra øst. De 
slipper da å dele adkomst. Dersom det skal vøre 
felles adkomst må adkomst til 20A følge dagen 
veilinje mot 20A (røde streker på skisse under). 
Dette for å bevare mest mulig av uteplassen. 

 

Løsningen følger av vedtatt 
områderegulering for Ski sentrum der 
Kirkeveiens bredde økes og direkte 
adkomster fra Kirkeveien stenges.  
 
Tiltaket medfører inngripen i eiendommene 
langs Kirkeveiens nordside som får endrede 
adkomster og mister hageareal. Terrenget i 
området er bratt, og det er krevende å 
finne en god løsning for adkomst til alle 
eiendommene nord for Kirkeveien.  
 
Adkomst til gnr/bnr 134/33 og 134/347, 
Kirkeveien 20A og B er særlig utfordrende 
fordi det blir trangt mellom ny Kirkevei med 
støttemur og bolighuset på eiendom 
134/33, Kirkeveien 20 B.  
 
Det er i planarbeidet vurdert flere løsninger 
for adkomst til disse to eiendommene. Den 
foreslåtte løsningen f_SKV8 viderefører 
dagens kjøremønster og berører ikke 
naboeiendommene.  
 
Viken fylkeskommune har ved ny 
gjennomgang ikke funnet løsninger her som 
er bedre totalt sett enn løsningene som lå 
til grunn ved 1. gangsbehandling og off. 
ettersyn.  
 
Adkomstvei fra vest ville vært en forbedring 
for 20B. Det ville imidlertid medføre større 
terrenginngrep og høye murer (opptil 4m) 

adkomster også i dag. De nye 
adkomstveiene er vurdert ut fra en helhet 
for hele området og valgt løsninger er 
vurdert som den beste sett på området 
under ett.  
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for å ta opp høydeforskjellene, med inngrep 
på tre andre nabotomter. Det ville også 
være usikkerhet knyttet til teknisk 
gjennomføring; egnethet for spunting osv.  
 
Det vil uansett løsning være behov for felles 
universelt utformet gangforbindelse til 
Kirkeveien. 
 
Forbedringene for 20A ville bli minimale. 
Situasjonen inne på selve gårdsplassen ville 
bli omtrent uendret, men det ville vært 
mulig å parkere i dagens innkjørsel mellom 
de to husene. 20A og B ville fortsatt måtte 
dele gårdsplass med felles ansvar for 
snørydding osv. 
 
Uansett hvilken adkomstløsning som velges 
vil grunneierne ha et felles ansvar for 
snørydding og vedlikehold av hele 
adkomstveien fra kommunal vei. Dersom 
20A og eventuelt B skulle knyttes til 
adkomstveien fra vest, ville denne betjene 
8-9 eiendommer.  Adkomstveien inn fra 
vest er også bratt.  
 
I svingen ved Kirkeveien 22D og 24 er 
veiarealet utvidet noe for å sikre 
snumulighet for lastebil (renovasjonsbiler, 
brannbiler), samt framkommelighet for 
landbruksmaskiner til Kapellsander (iht. 
kommunens veinorm). Avkjørselen videre 
er dimensjonert for personbil. 
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Med den valgte løsningen er det ikke mulig 
med makeskifte av areal.  

8.3 Tap av deler av eiendommen: Det legges nå opp til 
at 308m2 av vår eiendom eksproprieres av SVV, noe 
som tilsvarer 25,7% av total 
arealet. I tillegg så skal altså 141m2 unødvendig 
settes av til felles adkomst, noe som tilsvarer 15,8% 
av gjenstående areal etter ekspropriasjonen. For å 
opprettholde noe kvalitet på eiendommen, vil de at 
det opparbeides nytt uteareal på baksiden av 
boligen, vist med gul markering: 

 

Erstatninger avklares gjennom 
grunnervervet. 
 
Det vil kunne være mulig å opparbeide 
parkering eller en flatere uteoppholdsplass 
på nordsiden av huset, noe som kan 
vurderes i forbindelse med grunnerverv og 
detaljprosjektering. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

8.4 Støy: Ønsker støyskjerming langs støttemur langs 
hele eiendommen. Det er beskrevet brøytetett og 
kjøresterkt rekkverk med minimum høyde 1,20m. 
Ønsker dette med 3 meter høyde kombinert med 
støyskjerm 

Det blir iverksatt støytiltak for å tilfredsstille 
kravene i T1442. Viken fylkeskommune 
vurderer utbedring av fasade og skjerming 
av uteplass som beste alternativ for 
skjerming av støy. Langsgående støyskjerm 
langs veien er ikke et urbant element. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

8.5 Tekniske utfordringer:  

• Grunnmur fra 1905 må sikres i forbindelse 
med ny innkjøring som ligger tett inntil 
muren. 

• Drenering/overvannshåndtering ifbm ny 
adkomstvei 

Tekniske forhold vurderes nærmere i 
byggeplanfasen. 
 
Større kjøretøy må snu i ved innkjøringen til 
Kapellsander. Planforslaget er gjennomgått 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 



 
 

12 
 

• Vedlikehold av bolig når adkomst ligger helt 
inntil husveggen 

• Hvor skal det være snødeponi 
Er det gjort sporingsanlyse for å sikre adkomst for 
utrykningskjøretøy ol? 

med brannetaten og deres krav til tilgang er 
sikret.  
 
Snødeponering og vedlikehold må løses i 
fellesskap av 20A og 20B.  
Vi ser at snødeponi og vedlikehold er og vil 
bli en utfordring for beboerne i 20A og 20B 
på lik linje som i dag. 

8.6 Anleggsperioden: Regner med at de må flytte ut i 
anleggsperioden og at pga skolebarn må de bo i 
nærheten. Forventer jevnlig vask av bygning, 
vinduer, uteplass, biler ol. 

For beboere i Kirkeveien 20A og B vil det bli 
nødvendig å flytte ut i en periode mens ny 
adkomst opparbeides.  
Dette er tema som ikke kan bestemmes 
gjennom reguleringsplanen, men følges opp 
gjennom byggeplanfasen, grunneieravtaler 
og i byggeperioden. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring av planforslaget: Ingen endring av 
plankartet som berører denne 
eiendommen direkte. I svingen (ved 
Kirkeveien 22D og 24) er veiarealet utvidet 
noe for å sikre snumulighet for lastebil. (Se 
kart merknad 12). Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 

 

9 Morten Gaathaug og Ingrid Aasta Risdal, Kirkeveien 
32, 20/00045-29 

    

9.1 De er i utgangspunktet imot utbyggingen, men synes 
den foreslåtte løsningen er den beste for området så 
langt. Dvs. at veien legges på eksisterende jorde, slik 
at de som bor der er sikret en trygg og fornuftig 
utkjørsel. De synes det er vanskelig å mene noe 
sikkert om saken før de kjenner kommunens mer 
langsiktige planer for området. 

 Tas til orientering Tas til orientering 

  Endring i planforslaget: Ingen 
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10 Therese Boger, Villaveien 1B, 20/00045-10     

10.1 
 

Støy: Viser til tidligere dialog med Ski kommune og 
Statens vegvesen om støyskjermingstiltak og 
trafikksikkerhetstiltak for fv. 152 Langhusveien ved 
Villaveien. De påpeker at huset ligger i rød/gul sone 
og viser til helserisiko som følge av støy. De ønsker 
støyskjerm langs Langhusveien i tillegg til lokale 
støyskjermingstiltak. 

Støyrapport viser at Villaveien 1B ligger i gul 
støysone. Det vil bli gjort mer detaljerte 
beregninger i byggeplanfasen. Det blir 
iverksatt støytiltak for å tilfredsstille 
kravene i T1442. Forslagsstiller vurderer 
utbedring av fasade og skjerming av 
uteplass som beste alternativ for skjerming 
av støy. Langsgående støyskjerm langs 
veien er ikke et urbant element. 
Prosjektet legge ikke opp til økt biltrafikk. 
Ett av effektmålene i prosjektet er 
fremkommelighet for kollektivtrafikk /buss 
og nullvekst i personbiltrafikken. 
Fremkommeligheten i Kirkeveien og 
Langhusveien opprettholdes. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar.  
 
 

10.2 Fart: De mener at fartsgrensen på Langhusveien som 
er 40km/t ikke overholdes og at med tanke på 
nærheten til Ski Skole og antallet barnefamilier i 
området er risikoen forbundet med den faktiske 
hastigheten på veien vesentlig. De ber om at det 
vurderes innført fartsdumper eller fotoboks på 
strekningen mellom Ski Sykehus og Ski Skole. 

Fartsdempende tiltak i form av fartshumper 
eller fotobokser er ikke noe som fastsettes i 
en reguleringsplan. 
  

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Ingen  

11 Anders Boger, Villaveien 1B, 20/00045-13     

11.1 Identisk merknad som fra Therese Boger Se kommentar til merknad nr 10. Se kommentar til merknad nr 10. 

12 Sigrid og Tor Bieltvedt, Kirkeveien 22D, 20/00045-
18 

    

12.1 Utforming av adkomstvei fra Langhusveien: 
Grunneier er kritisk til bredden og svingradien på 
den felles adkomstvegen/krysset ved sin eiendom. 
De tolker planen som at den siste delen inn mot kun 

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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fire eneboliger med begrenset trafikk, er like bred 
som adkomstvegen er videre mot Langhusveien. De 
ønsker at dette punktet utformes som et t-kryss og 
viser til at det er t-kryss andre steder i planområdet. 
  
De mener at en revurdering av planen på dette 
punktet vil redusere konsekvensene for både det 
offentlige og for private fordi adkomstvegen i planen 
medfører flytting av stolpe og omlegging av kabler 
for strøm og telekom. Videre påpeker de at det må 
anlegges en støttemur med tilsvarende utforming 
som den som er der i dag (hogd blokkstein) da 
hagen ligger høyere enn vegen. To eller tre 
bjerketrær må fjernes. 
  
De ber om at det foretas en befaring før endelig 
detaljplanlegging. 
 

 
Den siste delen av adkomstvegen har en 
mindre bredde (ca. 4m) enn vegen videre 
mot Langhusveien (6m inkludert skulder). I 
svingen ved Kirkeveien 22D og 24 er 
veiarealet utvidet noe for å sikre 
snumulighet for lastebil (renovasjonsbiler, 
brannbiler), samt framkommelighet for 
landbruksmaskiner til Kapellsander (iht. 
kommunens veinorm). Avkjørselen videre 
er dimensjonert for personbil. 
 
Veigeometrien er justert noe gjennom 
svingen slik at inngrepet på deres eiendom 
reduseres noe. Detaljprosjektering vil vise 
om det er mulig å beholde muren. Det vil 
ellers bli etablert ny mur tilsvarende den 
som er der i dag. 
Ombyggingen av Kirkeveien vil medføre 
mye omlegging av kabler og ledninger. 
Dette må samordnes ned eierne av kabler 
og ledninger og vil bli ivaretatt i videre 
detaljprosjektering etter planvedtak. 
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Plankart ved offentlig ettersyn 
 

 
Plankart med endringer etter offentlig 
ettersyn 

  Endring av planforslaget: I svingen (ved 
Kirkeveien 22D og 24) er veiarealet utvidet 
noe for å sikre snumulighet for lastebil 
Midlertidig bygge- og anleggsområde er økt 
noe på eiendommen. Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 
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13 Bjørn Hoff og Camilla Synnevåg, Kirkeveien 12B, 
20/00045-19 

    

 13.1 Ny adkomst til eiendommen: De påpeker at deres 
eiendom vil bli betydelig påvirket av de foreslåtte 
tiltakene. 
 
De skriver at den mottatte dokumentasjonen ikke er 
tilstrekkelig til å avgjøre om foreslått framtidig 
adkomst til eiendommen er en akseptabel løsning. 
De skriver at dagens adkomstvei (til Kirkeveien 14, 
16 og 18) ikke er egnet for helårs bruk og at 
plandokumentene ikke synliggjør hvordan denne 
vegen vil utbedres for å tilrettelegge for helårlig inn- 
og utkjøring til deres eiendom. De mener at dette er 
en betydelig mangel i dokumentasjonen og at de 
derfor ikke kan se om den foreslåtte løsningen er 
hensiktsmessig eller gjennomførbar. De mener 
dages adkomst er for bratt og at den må bygges om 
til en slakere stigning. 

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 
Løsningen følger av vedtatt 
områderegulering for Ski sentrum der 
Kirkeveiens bredde økes og direkte 
adkomster fra Kirkeveien stenges.  
 
Denne eiendommen er en av dem som får 
snudd adkomsten i forhold til dagens 
situasjon, samtidig som utearealet på 
tomten reduseres. 
 
Det er ikke mulig å slake ut stigningen på 
avkjørselen, så den blir som i dag. Nederst 
ved biloppstillingene flates vegen ut.  

Alle adkomstene til boligene nord for 
Kirkeveien blir stengt og det anlegges nye 
adkomster enten fra Langhusveien eller fra 
Rådhussvingen. Området er bratt, og de 
fleste eiendommene har krevende 
adkomster også i dag. De nye 
adkomstveiene er vurdert ut fra en helhet 
for hele området og valgt løsninger er 
vurdert som den beste sett på området 
under ett. 
 
 
 

 13.2 Garasje og biloppstilling: De ber om at det bekreftes 
at det vil opparbeides parkeringsareal på deres tomt 
til erstatning for to biloppstillingsplasser som de har 
i dag, at det bygges garasje til erstatning fra den som 
planlegges revet og at dette synliggjøres med 
tegninger. 

Biloppstilling kan opparbeides der garasjen 
er i dag. Viken bygger ikke opp igjen 
garasje, men det blir en del av erstatningen. 
Grunneier kan selv bygge garasje, men det 
vil være søknadspliktig til kommunen. 

Ny garasje må ev byggesøkes. Det må søkes 
dispensasjon fra gjeldende regulering og en 
byggesøknad vil bli vurdert ut fra dette. 

 13.3 Støy og innsyn fra ny adkomstvei: De mener at ny 
adkomstvei må få tiltak som skjermer for innsyn mot 
deres uteplass/hage og bolig og at veien må legges 
lavere i terrenget enn det som er vist (ingen stigning 
fra vest mot øst). 

Adkomstveiens geometri er gitt ut fra 
terrenget og hensynet til alle grunneierne. 
Dersom grunneier ønsker å skjerme seg 
mot adkomstveien, må de selv sørge for 
dette, f eks med beplantning. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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 13.4 Vedlikehold av ny adkomst: De forventer at 
ansvaret for vedlikehold av adkomstveien (inkludert 
brøyting og strøing) vil tillegges Viken 
fylkeskommune, alternativt Nordre Follo kommune 
og ber om at dette avklares. 

Ansvaret for vedlikehold av felles 
adkomstvei vil være felles for de 
grunneierne som deler veien. 
 
 

 Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

 13.5 Støy fra Kirkeveien: De mener at det legges til rette 
for økt trafikk i Kirkeveien og at støyen dermed vil 
øke vesentlig. De mener også at nytt lysregulert 
kryss vil gi økt støy på grunn av oppbremsing og 
akselerering. De forventer at avbøtende tiltak 
gjennomføres for å skjerme deres bolig fra den økte 
støyen og imøteser konkrete forslag på alternativ til 
dette. 
 

Hensikten med prosjektet er å legge bedre 
til rette for kollektivtrafikk, sykkel og gange 
slik at målet om 0-vekst i 
personbiltransporten oppnås. Det forventes 
imidlertid mer busstrafikk enn i dag.  
For boliger som ligger i gul og rød sone vil 
det bli utført støytiltak, jfr. 
reguleringsbestemmelsene. Langsgående 
støyskjerm langs Kirkeveien er vurdert som 
ikke aktuelt. Det er derfor fasadetiltak og 
skjerming av uteplasser som er aktuelle 
tiltak. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

13.6 Anleggsperioden: De påpeker at totalt 30% av deres 
eiendom vil båndlegges enten permanent eller 
midlertidig, både nord- og sørsiden. De mener det er 
uklart om det vil være mulig å benytte boligen i 
anleggsperioden, som er beskrevet til å vare i to år.  
 
For at bruk av boligen skal være mulig mener de at 
følgende må være oppfylt: 

1. Det må etableres en rekkefølge på tiltak som 

sikrer at ny adkomst til eiendommen er 

etablert før nåværende adkomst/parkering 

blir utilgjengelig. 

2. Det må sikres at de i hele byggeperioden har 

kjøreadkomst og tilhørende parkering 

1. Det er rekkefølgebestemmelse som sier 
at ny adkomst skal være opparbeidet før 
dagens adkomst kan stenges. 
 
2. Framtidig biloppstilling er tenkt der hvor 
garasjen ligger i dag. Det vil være en 
periode da parkering ikke er tilgjengelig.  
 
3, 4 og 5. Dette er tema som ikke kan 
bestemmes gjennom reguleringsplanen, 
men følges opp gjennom byggeplanfasen 
og i byggeperioden. 
 
Vedrørende støy vises til 
reguleringsbestemmelsene §§6.4 og 10.8, 
samt retningslinjene for behandling av støy 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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(garasje/biloppstillingsplass) for tre kjøretøy 

på egen tomt.  

3. Det må sikres at boligens tilkobling og 

tilgang til infrastruktur (herunder vann, 

avløp, strøm, kablet internett/TV) er 

opprettholdt gjennom hele 

anleggsperioden. 

4. Tidsrom hvor støyende arbeid utføres må 

strengt begrenses til gitte tidsrom på 

hverdager. 

5. Tiltak må innføres for å så langt mulig 

redusere støvproblematikk. 

i arealplanlegging T-1442 som omhandler 
både driftsfasen og anleggsfasen 
 
 
 

13.7 Grunnerverv og arealfraståelse: De påpeker at det 
må fastsettes en tidsramme for midlertidig beslag og 
at kompensasjon for beslagleggingen må fastsettes. 
 
De forutsetter at arealet som må avstås permanent 
er minimert så mye som mulig og at 
kompensasjonen vil reflektere reelle tomteverdier i 
Ski sentrum. Tidligere dialog med utbyggere har vist 
at tomten har stor verdi. 
 
De forventer å bli kontaktet snarlig for å få avklart 
forhold rundt riving av garasje og kompensasjon for 
denne.  

Tillatelsen til midlertidig beslag opphører 
når anlegget er ferdigstilt. Kompensasjonen 
for det midlertidige beslaget blir en del av 
grunnervervet. 
 
Areal som må avstås permanent er i 
samsvar med vedtatt områderegulering for 
Ski sentrum. 
 
Fastsetting av størrelsen på erstatning skjer 
gjennom grunnervervet.  
 
Det ble avholdt befaring 25.9.2020. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

13.8 Avsluttende kommentar: De viser til dialogmøter 
med tidligere Ski kommune og befaring med Statens 
vegvesen. De er bekymret for at informasjon de har 
gitt tidligere i planprosessen kan gå tapt pga. nye 
saksbehandlere i kommune og fylkeskommune.  
 

 
Anleggsperioden på to år omfatter hele 
utbyggingen. Periodene som berører 
enkelteindommer direkte, vil være kortere. 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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De mener også at en anleggsperiode på to år ikke er 
akseptabelt dersom boligen skal benyttes i denne 
perioden. 
 
De imøteser en konstruktiv dialog med kommune og 
Viken fylkeskommune i det videre arbeidet med 
detaljreguleringen. De deltar gjerne på en befaring 
for å avklare detaljene rundt deres eiendom og 
andre forhold de har tatt opp. 

Detaljutforming må løses i byggeplanen i 
dialog med grunneier innenfor planens 
handlingsrom.  
 
Det ble avholdt befaring 25.9.2020. Eget 
brev sendes grunneier. 
 

  Endring av planforslaget: I det nordøstre 
hjørnet av eiendommen er veiarealet 
utvidet noe for å sikre snumulighet for liten 
lastebil. Gangrampen mot Kirkeveien (på 
Kirkeveien 18) er forlenget i planen for å 
kunne få til en best mulig utflating ved 
deres biloppstillingsplasser. Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 

 

14 Christel Juhl og Hege Juhl, Kirkeveien 12A, 
20/00045-20 

  

14.1 Parkering på egen eiendom: De skriver at de har 
innsigelse til plandokumentene og viser til 
paragrafer i plan- og bygningsloven vedr. parkering 
og parkeringsplasser for funksjonshemmede. Det 
vises til at en av beboerne er rullestolbruker. 
 
De mener at det ikke er mulig å oppfylle disse 
kravene med den nye adkomstveiens beliggenhet 
uten at det gjøres stor inngripen på selve huset, med 
rivning og ombygging og etablering av en 
underjordisk garasje.  
 
De viser til et tilbygg på nordsiden som ikke lå inne i 
kartgrunnlaget. De mener det vises klart at det ikke 

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 
Løsningen følger av vedtatt 
områderegulering for Ski sentrum der 
Kirkeveiens bredde økes og direkte 
adkomster fra Kirkeveien stenges.  
 
Viken fylkeskommune kjenner ikke til 
parkeringskravene det vises til. De er ikke i 
samsvar med gjeldende lovverk og 
kommuneplanen. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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er plass til en parkering på nordsiden av huset. De 
kan ikke akseptere at det er tenkt etablert en 
biloppstillingsplass på vestsiden av huset. Det vil 
være ensbetydende med å fjerne uteområdet de har 
igjen når plenen de i dag har mot Kirkeveien 
eksproprieres. 
 

 
Det finnes ikke annen mulighet for adkomst 
enn adkomstveien f_SKV7 som er planlagt 
inn fra vest. Nøyaktig plassering og 
utforming av biloppstilling må gjøres i 
byggeplanfasen. 
 
Trapper er i dag eneste forbindelse mellom 
parkering og boligen.   
 

 
 
 
 

14.2 Adkomstvei: De mener at veibredden på er 3,5 
meter er for smal og at to biler ikke vil kunne 
passere hverandre. De er bekymret for 
utrykningskjøretøy, snøbrøyting mm. De mener også 
at avstanden mellom deres tomtegrense og 
nabohuset, Kirkeveien 8D, ikke skulle tilsi at det er 
mulig å anlegge en vei. 

Adkomstveien vil betjene kun 7 
eiendommer. Det vil være mulig å passere 
for to biler der det er innkjørsler.  
 
Planforslaget er gjennomgått med 
brannetaten og deres krav til tilgang er 
sikret. Snøbrøyting og vedlikehold av felles 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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De skriver at dersom veien skal etableres der den er 
vist på plankartet må det lages en underjordisk 
garasje på nord/vestsiden av huset med tilpasninger 
på huset. Dette må i sin helhet bekostes av Statens 
Vegvesen/kommunen. 

adkomstvei vil være felles ansvar for 
brukerne av veien. 
 
Terrenget ligger ikke til rette for 
underjordisk garasje. Det ville uansett vært 
en for kostbar løsning å ta inn i prosjektet. 

  Endring av planforslaget: Ingen endring av 
plankartet som berører denne 
eiendommen direkte. Ved Kirkeveien 12B 
og 14 er veiarealet utvidet noe for å sikre 
snumulighet for liten lastebil. Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 

 

15 Arvid Lien, Kirkeveien 8d, 20/00045-21   

15.1 Ny Adkomstvei: Det vises til målebrev nr. 2624 -Ski 
oppmålingsvesen, 25.6.1965 der en adkomstvei er 
inntegnet langs tomtegrensen til Kirkevegen 10 -nå 
10a og 10b. Disse har pr. i dag en egen utkjøring på 
sin side av tomtegrensen som munner ut i veien på 
hjørnet ved Vestraat barnehage. Grunneier mener 
dette fungerer bra, og de burde av den grunn ikke 
ha behov for å benytte den nye prosjekterte veien 
på «vår» side av grensen. 
 
Det vises til at den prosjekterte adkomstveien har en 
«knekk» nordover som de mener vil ta en stor del av 
eiendommen. Det bes om at veiføringen vurderes på 
nytt, slik at tap av areal blir minst mulig. 

Planforslaget vist i 1. gangs behandling er 
basert på en felles løsning for flere 
eiendommer som mister sin adkomst 
direkte fra Kirkeveien på en planmessig 
logisk måte. 
 
10B beholder adkomsten slik den er i dag, 
mens 10A får avkjørsel fra den nye felles 
adkomstveien.  
 
Adkomstveien er lagt der hvor innkjøringen 
til 8D er i dag. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 

 

16 Michael A. Rimbert og Anne Lise Rimbert, 
Langhusveien 7 gnr/bnr 131/47, 20/00045-22 

  

16.1 Grunnerverv/erstatning: De viser til 
tegningsnummer W004 og W005 der det framgår at 

Gang- og sykkelveien langs Langhusveien 
skal ikke utvides. Det reguleres en stripe 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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det reguleres et “midlertidig beslaglagt areal” på 52 
m2 av eiendommen. De skriver at avstanden mellom 
gang- og sykkelvei og huset blir redusert til noe 
under 2 m og at det da må beplantes med hekk 
tilsvarende den de har i dag. 
 

med midlertidig bygge- og anleggsområde 
for å sikre hjemmel til å bytte ut lysmaster. 
Dagens eiendomsgrense beholdes. Dersom 
hekken må fjernes pga. arbeidet med 
lysmastene, vil det bli utbetalt erstatning 
iht. gjeldende retningslinjer.  

16.2 Støy: De påpeker at det må vurderes om støyforhold 
vil bli endret og at det kan bli nødvendig med 
støyskjermende tiltak på selve huset. Det ligger 
allerede i dag på grensen av det tillatte. 
 

Eiendommen ligger i rød støysone og det vil 
bli iverksatt støytiltak for å tilfredsstille 
kravene i T1442. Utbedring av fasade og 
skjerming av uteplass er vurdert som beste 
alternativ for skjerming av støy. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Ingen  

17 Birgit Marøy og Kjell Pettersen, Langhusveien 5, 
20/00045-25 

  

17.1 Midlertidig erverv/erstatning: De viser til at det er 
angitt et midlertidig grunnerverv på eiendommen på 
75 m2. De forutsetter at dette gjelder i 
anleggsperioden og blir frigitt og tilbakeført etter at 
anleggsperioden er over. På det aktuelle arealet 
befinner det seg i dag en hekk som fungerer som 
skjerming både for støy og innsyn 
 

Det er riktig at arealet kun beslaglegges i 
anleggsperioden og blir tilbakeført.  
Det reguleres en stripe med midlertidig 
bygge- og anleggsområde for å sikre 
hjemmel til å bytte ut lysmaster. 
Dagens eiendomsgrense beholdes. Dersom 
hekk og annen beplantning må fjernes pga. 
arbeidet med lysmastene, vil det bli 
utbetalt erstatning iht. gjeldende 
retningslinjer.  

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

17.2 De viser også til at det er angitt at det ikke skal 
settes opp langsgående støyskjerming for boligene i 
Langhusveien. De mener det er uklart hvem som har 
“bestemt” dette. Det åpnes for at det er mulig å 
sette opp lokal skjerming der dette er nødvendig. Da 
den aktuelle boligen befinner seg i rød støysone, ber 
de om at det settes opp støyskjerm langs 
eiendommen Langhusveien 5 mot Langhusveien. 

Langsgående støyskjerm langs veien er ikke 
et urbant element. Støytiltak vurderes etter 
kravene i T1442. Utbedring av fasade og 
skjerming av uteplass er vurdert som beste 
alternativ for skjerming av støy. 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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Dette kan skje på det arealet som er midlertidig 
beslaglagt i anleggsperioden jfr punkt 1. 

  Endring i planforslaget: Ingen  

18 Karin Hultin Jaderlund og Truls B. Graff, Kirkeveien 
24, 20/00045-28 

  

18.1 Generelle spørsmål: Det vises til at 
kommunens planlagte informasjonsmøte ikke 
ble avholdt grunnet Corona-pandemien og at 
avklaringer som kunne funnet sted i møtet ikke 
har latt seg gjøre. 

De ber følgende opplyste 

1. Hva innebærer angivelsen klausulert areal? 

2. Er klausuleringen tidsbegrenset eller for 
ubegrenset tid? 

3. Kartbilaget for grunnervervsliste, 
takstnummer 16, angir at ca. 106 m2 av 
eiendommen undergis klausulering. 
Hvorfor? 

4. Karttegningen viser noe, som for oss, 
fremstår som en permanent konstruksjon 
mot syd. Hva skal Statens veivesen eller 
annet offentlig organ bygge lengst syd på 
vår klausulerte eiendom? 

5. Er det adkomst for andre eiendommer og 
allmenheten, fra området Kirkeveien nord, 
til fortauet langs nordsiden av Kirkeveien, 
på den klausulerte del av vår eiendom? 

6. Det er foreslått ny innkjøring nord øst på 
vår tomt. Hva innebærer forslaget om at 
del av vår eiendom her klausuleres, for 
oss? Hvem sørger for å sikre vår adkomst 

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 
Løsningen følger av vedtatt 
områderegulering for Ski sentrum der 
Kirkeveiens bredde økes og direkte 
adkomster fra Kirkeveien stenges.  
 
Spørsmålene ble svart ut i eget brev fra 
Viken fylkeskommune av 6.10.2020, vår ref. 
2020/83130. 
 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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som varig, tinglyst rettighet over 
kommunens eiendom gnr 134 bnr 183? 

7. Hvilken status vil den nye adkomstveien fra 
Langhusveien ha — kommunal vei, 
fylkesvei eller hva? 

8. Hvem skal ha sommer- og 
vintervedlikeholdsansvaret for veien helt 
frem til innkjøring på vår eiendom? 

Det tas forbehold om at svarene kan medføre behov 
for tilleggsspørsmål til både Nordre Follo kommune 
og Statens vegvesen. Vi ber derfor om separat svar 
også tilsendt oss privat 

18.2 Adkomst til eiendommen: Tilleggsuttalelse etter 
22.4 (udatert). De viser til at i planforslaget får 
eiendommen ny adkomst fra nordøst. De mener at 
innkjøringen er lagt for nær garasjen og ønsker at 
den flyttes sørover slik de har vist på sitt 
tegningsvedlegg. 

 
 

Avkjørselen blir felles med ny boligtomt for 
Kirkeveien 26, der det bevaringsverdige 
huset flyttes. Avkjørselen kan forlenges 
sørover slik grunneier ønsker. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
 

  Endring av planforslaget: Avkjørselen til 
eiendommen er forlenget sørover. I svingen 
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(ved Kirkeveien 22D og 24) er veiarealet 
utvidet noe for å sikre snumulighet for 
lastebil. Det er tatt inn bestemmelser om 
felles avfallsløsning. 

 
Plankart ved offentlig ettersyn 
 

 
Plankart endret etter offentlig ettersyn 

19 Rune og Maria Bergedalen, Kikreveien 20A, 
20/00045-30 

  

19.1 Ny adkomst til eiendommen: En av eierne er 
rullestolbruker. De påpeker at de vil bli sterkt berørt 
av utvidelsen av Kirkeveien. De mener at av de 4 
alternative adkomstløsningene de har blitt vist er 
det ikke det beste som er blitt valgt.  

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 

Alle adkomstene til boligene nord for 
Kirkeveien blir stengt og det anlegges nye 
adkomster enten fra Langhusveien eller fra 
Rådhussvingen. Området er bratt, og de 
fleste eiendommene har krevende 
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De mister biloppstillingsplasser på sydsiden av 
huset. 
Det blir for lang vei til søppeldunker og postkasser. 
Snørydding vil bli krevende og kostbart. De mener 
adkomsten vil bli for bratt, kan være farlig på glatt 
vinterføre og at bakken ikke vil være mulig å forsere 
med rullestol. Det vil kunne bli vanskelig/umulig å 
komme til med større kjøretøy. Adkomsten kan bli 
sperret hvis 20B må utføre fasadearbeid.  
 
De mener det beste alternativet er der adkomsten 
kommer inn fra vest og går forbi på nordsiden av 
deres garasje. Fordeler med dette alternativet:  
en flatere adkomst, ikke behov for rampe ned på 
Kirkeveien over Kirkeveien 24. Bedre utnyttelse av 
eiendommen. Det vil være mulig å erstatte en av 
biloppstillingsplassene som blir borte ved å etablere 
biloppstillingsplass mellom 20A og 20B (der hvor 
dagens foreslåtte adkomst kommer opp). Ny 
adkomst på nordsiden av garasje vil ta i bruk ubrukt 
areal som i dag ikke er utnyttet. Gir bedre plass til å 
snu da han er avhengig av lang bil med heis. Ikke 
nødvendig å flytte ut i anleggsperioden. 
 

Løsningen følger av vedtatt 
områderegulering for Ski sentrum der 
Kirkeveiens bredde økes og direkte 
adkomster fra Kirkeveien stenges.  
 
Ved 1.gangsbehandlingen ble det vedtatt å 
vurdere adkomstløsningen til Kirkeveien 
20A og 20B på nytt. 
 
Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 
Tiltaket medfører inngripen i eiendommene 
langs Kirkeveiens nordside som får endrede 
adkomster og mister hageareal. Terrenget i 
området er bratt, og det er krevende å 
finne en god løsning for adkomst til alle 
eiendommene nord for Kirkeveien.  
 
Adkomst til gnr/bnr 134/33 og 134/347, 
Kirkeveien 20A og B er særlig utfordrende 
fordi det blir trangt mellom Kirkeveien med 
støttemur og bolighuset på eiendom 
134/33, Kirkeveien 20 B.  
 
Det er i planarbeidet vurdert flere løsninger 
for adkomst til disse to eiendommene. Den 
foreslåtte løsningen f_SKV8 viderefører 
dagens kjøremønster og berører ikke 
naboeiendommene.  
 

adkomster også i dag. De nye 
adkomstveiene er vurdert ut fra en helhet 
for hele området og valgt løsninger er 
vurdert som den beste sett på området 
under ett. 
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Viken fylkeskommune har ved ny 
gjennomgang ikke funnet løsninger her som 
er bedre totalt sett enn løsningene som lå 
til grunn ved 1. gangsbehandling og off. 
ettersyn.  
 
Adkomstvei fra vest ville vært en forbedring 
for 20B. Det ville imidlertid medføre større 
terrenginngrep og høye murer (opptil 4m) 
for å ta opp høydeforskjellene, med inngrep 
på tre andre nabotomter. Det ville også 
være usikkerhet knyttet til teknisk 
gjennomføring; egnethet for spunting osv.  
 
Det vil uansett løsning være behov for felles 
universelt utformet gangforbindelse til 
Kirkeveien. 
 
Forbedringene for 20A ville bli minimale. 
Situasjonen inne på selve gårdsplassen ville 
bli omtrent uendret, men det ville vært 
mulig å parkere i dagens innkjørsel mellom 
de to husene. 20A og B ville fortsatt måtte 
dele gårdsplass med felles ansvar for 
snørydding osv. 
 
Uansett hvilken adkomstløsning som velges 
vil grunneierne ha et felles ansvar for 
snørydding og vedlikehold av hele 
adkomstveien fra kommunal vei. Dersom 
20A og B skulle knyttes til adkomstveien fra 
vest, ville denne betjene 9 eiendommer.  
Adkomstveien inn fra vest er også bratt. 
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Avstand til felles avfallsanlegg ville blitt ca. 
200m, mens det i planforslaget er ca. 110m.  
 
I svingen ved Kirkeveien 22D og 24 er 
veiarealet utvidet noe for å sikre 
snumulighet for lastebil (renovasjonsbiler, 
brannbiler), samt framkommelighet for 
landbruksmaskiner til Kapellsander (iht. 
kommunens veinorm). Avkjørselen videre 
er dimensjonert for personbil. 
 
Vi ser at snødeponering og vedlikehold vil 
kunne være utfordrende og må løses i 
fellesskap av 20A og 20B, som i dagens 
situasjon. 
 
For beboere i Kirkeveien 20A og B vil det bli 
nødvendig å flytte ut i en periode mens ny 
adkomst opparbeides.  

19.2 Grunnerverv/erstatning: Gasstank blir berørt, 
ønsker at utbygger erstatter denne med jordvarme 
og varmepumpe. Tap av leieinntekter for 
utleieleilighet i anleggsperioden må erstattes. Krever 
skjerming pga at Kirkeveien kommer nær. 

Erstatning blir en del av grunnervervet.  

  Endring av planforslaget: Ingen endring av 
plankartet som berører denne 
eiendommen direkte. I svingen (ved 
Kirkeveien 22D og 24) er veiarealet utvidet 
noe for å sikre snumulighet for lastebil. (Se 
kart merknad 12). Det er tatt inn 
bestemmelser om felles avfallsløsning. 
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20  Finn Magnus, 20/00045-74   

20.1 I veitraseen (adkomstveien fra Langhusveien) ligger 
det en eldgammel kloakkledning som ikke vil tåle 
påkjenningen av maskiner ved bygging av vei. Vil 
denne ledningen erstattes samtidig, og bli 
kommunal?  
Nord for Kirkeveien er den eneste roden igjen av 
sentrumsplanen som ikke er endelig vedtatt. 
Hvordan blir det med utnyttelsesgrad og andre 
forhold som omhandler bebyggelse? 

Alle kabler og ledninger i grunnen må 
registreres og legges om der det er 
nødvendig. 
Ny adkomstvei o_SKV11 vil bli kommunal.  
Utnyttelsesgrad og andre forhold som 
omhandler bebyggelse vil bli fastsatt i 
områdereguleringsplan for Kirkeveien nord 
og er ikke en del av denne planen. 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Ingen  

21 Arne Norum, Gnr/bnr 132/1, 20/00045-33 
 

  

21.1  Ønsker støttemurer i stedet for fylling ved 
adkomstvei til kommunal kum. Alternativt ønsker 
han at resten av arealet reguleres til boligformål. 

Det ville være relativt liten arealgevinst ved 
å bygge mur og dette er ikke tatt inn i 
planen. Driftsveien må detaljprosjekteres i 
senere fase etter planvedtak, jfr. 
planbestemmelsene § 8.16. 
Reguleringsplanen for fv. 152 Kirkeveien 
omfatter nødvendige arealer for 
gjennomføring av veianlegget og 
reguleringsformål for resten av 
eiendommen er således ikke tema for 
denne planen. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget:  
Nytt funn av automatisk fredete 
kulturminner er lagt inn som 
bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
Iht. ny planbestemmelse § 6.10 kan 
funnene, bestemmelsesområde #1 og #2 på 
eiendommen fjernes uten ytterligere 
arkeologisk undersøkelse. 
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Se også merknadene nr. 28 og 29 til 
begrenset høring. 

22 Opsahlgården Eiendom As ved Bård Grønvold, 
20/00045-31 

  

22.1 Det vises til områdeplanen, Ski sin rolle som 
regionssenter, kollektivknutepunkt og 
utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, 
næringsstruktur og transportsystem og behovet for 
bruk av privatbil og at Ski vil være avhengig av et 
regionalt kundegrunnlag. Det skal etableres over 
450 parkeringsplasser på vestsiden av jernbanen. 

Tas til orientering. Tas til orientering 

22.2 Det er per i dag forslag til ny detaljregulering av 
Parkaksen. Etter førstegangsbehandling er det planlagt 
underjordisk parkeringshus og atkomst til de tilgrensede 
eiendommene i kvartalene S7 og S1. Utkjøring fra 
Parkaksen er videre planlagt mellom Kirkeveien 1 og 3. Et 
parkeringshus i Parkaksen vil ligge meget sentralt i 
forhold til næringene i Ski sentrum. Videre er det i 
planforslaget for detaljregulering av fylkesvei 152 
anmodet at all trafikk fra Parkaksen og Kirkeveien 1 skal 
svinge til høyre opp Kirkeveien. Denne trafikken vil bidra 
til økt trafikk i Kirkeveien, og at en stor andel av denne 
trafikken vil snu i den planlagte rundkjøringen ved 
barneskolen for så å kjøre ned Kirkeveien og over 
jernbanebroa. 

Tas til orientering. Tas til orientering 

22.3 Det settes spørsmål ved valget av lysregulert kryss 
ved avkjøringen til Vestraat og Rådhussvingen og 
anmodes å vurdere rundkjøring i dette krysset. Da 
vil trafikken reduseres igjennom boligområdet og 
langs skolene. Dette bidrar videre til miljøhensyn og 
trafikksikkerhet 

Rundkjøring er en plasskrevende løsning 
der det er bilens fremkommelighet som 
prioriteres. I en rundkjøring har gående 
lang vei å gå for å krysse veien. I et 
lysregulert kryss blir både myke trafikanters 
fremkommelighet og bussens 
fremkommelighet bli prioritert.  

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Endring i planforslaget: Ingen  
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Begrenset høring våren 2021 på grunn av mindre planendringer 

Etter 1.gangsbehandlingen er det gjort endringer på plankartet og i bestemmelsene. Grunneiere som er berørt av endringene har fått planen til en 

begrenset høring. Det kom inn syv merknader ved den begrensede høringen.  

De begrensede høringene er utløst av følgende endringer i planen: 

1. Kirkeveien 26, BFS1
Viken fylkeskommune, kulturminneavdelingen, fremmet innsigelse da de mente det var uklarheter rundt flytting av bygningen på Kirkeveien 26. Ny tomt for

bygningen er vist i plankartet, samt bestemmelser rundt flytting og bevaring av bygningen er tatt med i bestemmelsene §§ 4.2 og 10.11.

Eiendommen får hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). Det innebærer at bygningen over grunnmuren skal bevares, og etter den er flyttet tillates
den ikke revet eller fjernet.

2. Adkomstvei f_SKV7
Dimensjoneringen av samleveien f_SKV7 er endret slik at den er tilpasset liten lastebil. Samleveien gir adkomst til Kirkeveien 8D, 10A, 10B, 12A, 12B, 14, 16
og 18. Endringen innebærer noe mer arealinngrep på Kirkeveien 8D, 12B og 14.

3. Adkomstvei f_SKV10
Regulert adkomstvei til eiendommen 134/75 er noe forlenget. Den vil også være adkomstvei til Kirkeveien 26 (gnr./bnr. 134/183).

4. Samlevei o_SKV11
I vestenden av o_SKV11, ved avkjørselen til Kapellsander, er veiarealet utvidet noe for å sikre snumulighet for lastebil (renovasjonsbiler, utrykningskjøretøy
osv.), samt gi framkommelighet for landbruksmaskiner til Kapellsander (iht. kommunens veinorm). Dette innebærer noe arealinngrep i nordvestlige hjørnet
på Kirkeveien 24.

5. Felles nedgravd Renovasjonsløsning
Innenfor o_SVG, langs o_SKV11 og innenfor o_SVG3 og o_SPP tillates etablert felles nedgravd renovasjonsanlegg. Endelig plassering skal koordineres med

Nordre Follo kommune og Follo ren.

Bakgrunnen for at det må etableres en felles renovasjonsløsning er at Follo Ren ikke har snumuligheter for sine søppelbiler når det etableres nye 
adkomstveier til eiendommene.  
Renovasjonsanlegget skal være felles for disse eiendommene:  
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Plassering ved o_SKV11 innenfor o_SVG: 
- Kirkeveien 20A (gnr./bnr. 134/347)  

- Kirkeveien 20B (gnr./bnr. 134/33)  

- Kirkeveien 22A (gnr./bnr. 134/54)  

- Kirkeveien 22D (gnr./bnr. 134/336)  

- Kirkeveien 24 (gnr./bnr. 134/75)  

- Kirkeveien 26 (gnr./bnr. 134/65 m.fl.)  
 
Plassering ved o_SPP innenfor o_SVG3: 

- Kirkeveien 8D (gnr./bnr. 134/224)  
- Kirkeveien 10A (gnr./bnr. 134/40)  

- Kirkeveien 12A (gnr./bnr. 134/59)  

- Kirkeveien 12B (gnr./bnr. 134/225)  

- Kirkeveien 14 (gnr./bnr. 134/53)  

- Kirkeveien 16 (gnr./bnr. 134/241)  

- Kirkeveien 18 (gnr./bnr. 134/86)  
 
Renovasjonsanleggene kan bli felles for flere eiendommer enn listet opp over, men det settes ikke som krav i reguleringsplanen. 

 

6. Automatisk fredede kulturminner 

Ved offentlig ettersyn var planområdet utvidet mot nordøst, i forhold til det som ble lagt til grunn for arkeologiske registreringer i 2018, jf. 
registreringsrapport datert 20.03.2019.  
Viken fylkeskommune stilte krav om arkeologiske registreringer nordøst i planområdet, og fremmet innsigelse inntil forholdet til automatisk fredete 
kulturminner innenfor området er avklart.  
Det er nå gjort nye arkeologiske registreringer, og det er gjort funn på eiendom gnr./bnr. 132/1. Som følge av funnene er det lagt til et 

bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet og nye planbestemmelse bestemmelser § 6.10. 
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Sammendrag av høringsuttalelser etter 
begrenset høring våren 2021 på grunn av 
mindre planendringer 

Forslagsstiller  
Viken fylkeskommune 

Kommunedirektørens 
kommentar 

Offentlige etater 

23 Bjørn Hoff og Camilla Synnevåg, Kirkeveien 12B, 
PLAN-20/00045-62 

  

23.1 Innsender mener at foreslått adkomst ikke er egnet 
for helårsbruk, og har for bratt stigning som er strid 
med krav til utforming av vei. De blir påført utgifter 
til veivedlikehold som de ikke har i dag. 
 

Avkjørselen er ikke endret etter offentlig 
ettersyn, med unntak av en utvidelse i 
eiendommens nordøstre hjørne, for å sikre 
snumulighet for liten lastebil. Se svar til 
merknad ved offentlig ettersyn (merknad 
nr. 13).  
 
Etter offentlig ettersyn og befaring er det 
sett på om det er andre muligheter. 
Grunneier ønsker ikke å benytte den øvre 
delen av tomta til biloppstilling da dette er 
det beste og mest skjermede arealet for 
uteopphold. Vi har ikke sett andre 
muligheter enn det som lå i planforslaget 
ved 1.gangsbehandling. Nederste del av 
adkomstveien må flates ut. Areal for rampe 
beliggende på Kirkeveien 18 er forlenget i 
planen for å gi mulighet til å heve arealet 
nederst i f_SKV7 så mye som mulig. 
 

Tilpasningen av nye adkomstveier til 
Kirkeveien nord er gjort ut ifra en helhetlig 
vurdering av dagens eiendomsstruktur, 
områdets karakter og topografi for hele 
området. Dvs at eksisterende adkomstvei 
opp fra Kirkeveien, f_SKV7 blir en del av 
adkomsten til eiendommen Kirkeveien 12b. 
Eksisterende adkomstvei f_SKV7 er bratt 
noe som påfører ulemper for eiendommen.  

 

23.2 Det er manglende synliggjøring av hvor garasje kan 
oppføres på eiendommen.  
 

Adkomsten er ikke endret i planen etter 
offentlig ettersyn. Planen forutsetter riving 
av eksisterende garasje. Dersom ny garasje 
skal oppføres må det bli i tilknytning til der 
ny adkomst er vist i planen. 
 

Planen forutsetter riving av garasje i 
Kirkeveien 12B, gnr/bnr 134/225. Eventuelt 
plassering og bygging av ny garasje må 
behandles som en byggesak hvor tilpasning 
til terreng og bygning må vurderes. 
Eventuelle avvik fra kommuneplanen og 
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vegloven medført av ulempene må 
dispensasjonsbehandles. 

23.3 Det blir både midlertidig og permanent båndlegging 
av betydelige deler av deres eiendom, og det er 
manglende klarhet til hvorvidt de kan benytte 
boligen sin i anleggsperioden. 

For enkelte av eiendommene langs 
Kirkeveiens nordside vil det kunne bli 
nødvendig å flytte ut midlertidig i en 
kortere periode under byggingen. I de 
tilfellene må dette løses og avtales i senere 
fase. Det vil ikke avklares gjennom 
reguleringsplanen. 
 
Gangadkomst vil kunne opprettholdes 
gjennom anleggsperioden. Biladkomst og 
biloppstilling må løses på annen måte i en 
kortere periode.  
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Det er gjennomført befaringer med 
grunneier etter offentlig ettersyn. 
Grunneier er også blitt informert pr. brev i 
etterkant av befaring. 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

24 Arvid, Meike, Anette og Johan Lien, Kirkeveien 8D, 
PLAN-20/00045-63 

  

24.1  Innsender ønsker at den eksisterende 
adkomstløsningen hvor Kirkeveien 10A har utkjøring 
over 10B. Den nye innkjøringen blir en smal vei, og 
de mener det blir en ekstra belastning hvis flere skal 
bruke den. De ønsker at den nye veien legges 
nærmest støttemuren mot 10A, fordi deres private 
vei ligger hovedsakelig på deres eiendom.  

Dette er ikke endret etter offentlig 
ettersyn. Se svar til merknad ved offentlig 
ettersyn (merknad nr. 15). 
Vi ser at den foreslåtte endringen vil kunne 
oppleves noe bedre for 8D, men vil 
samtidig være en negativ endring for 10A 
og B. Planforslaget endres ikke.  

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
 
 

24.2 De ønsker at det legges opp til to 
biloppstillingsplasser på eiendommen deres.  
 

Adkomstveien er i dette punktet ikke 
endret etter offentlig ettersyn. 
Detaljprosjektering gjøres i byggeplanfasen. 
Det er lite plass ved dagens innkjøring og 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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det kan bli en avveining mellom areal til 
biloppstilling og til hage. 

 De ønsker at den nye veien fortrinnsvis blir brukt 
som bilvei, og at gang- og sykkelveien mot 
Kirkeveien beholdes. 
 

Dette er ikke endret etter offentlig 
ettersyn. 
Det må regnes med at beboerne innerst i 
f_SKV7 vil benytte adkomstveien når de går 
mot Ski sentrum. Det er også en 
gangveiforbindelse nederst i f_SKV7 ned til 
Kirkeveien. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

24.3 De har spørsmål til hvem som har ansvar for 
vedlikehold og snørydding av veien. 

Drift og vedlikehold av adkomstveien 
f_SKV7 blir et felles ansvar for 
eiendommene som er knyttet til vegen. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn.  

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

25 Arne Brynjulf Auestad, Rikke Ekensteen Auestad, 
Maria Ekensten, Kirkeveien 22C, PLAN-20/00045-64 

  

25.1 De mener renovasjonsanlegget ikke bør etableres på 
deres eiendom, da de mister betydelig areal og 
tidligere har hatt grunnavståelser. 
De mener renovasjonsanlegget kan etableres på 
Kirkeveien 26. 

Plassering av nedgravde 
renovasjonsløsninger kan skje innenfor 
o_SVG (annet veiformål), langs o_SKV11. 
Det medfører ikke større arealinngrep enn 
det som lå inne i planen ved offentlig 
ettersyn. Endelig plassering må koordineres 
med Nordre Follo kommune og Follo Ren. 
Renovasjonsløsningen skal betjene boligen 
innerst i f_SKV8. I kommunens 
avfallsveileder er kravet til avstand fra 
boenhet til avfallssystem satt til maks 100 
meter gangavstand. Dersom avfallspunktet 
blir etablert på Kirkeveien 26 er det utenfor 
avstandskravet. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

25.2 De får ytterligere driftsvanskeligheter pga. 
ytterligere trafikkbelastning. 

Planen for adkomstveien er ikke endret 
etter offentlig ettersyn. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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Det er vanskelig å se at tiltaket medfører 
driftsvanskeligheter. Landbruksmaskiner vil 
kunne benytte adkomstveien o_SKV11. 
Adkomstveien betjener 15 andre 
boenheter. Veien blir toveiskjørt.  

25.3 De savner vurdering av hvordan tap av grunn 
påvirker drivverdigheten av 133/1. 

Vi har ikke vurdert drivverdigheten, men vi 
erstatter økonomisk tap gjennom 
grunnervervet for de arealene grunneier 
må avstå. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

26 Rune Bergedalen, PLAN-20/00045-66   

26.1  Beboer er rullestolbruker og vil ikke lenger kunne 
være selvhjulpen når det legges opp til felles 
avfallsløsning. 

Stenging av direkte avkjørsler fra Kirkeveien 
er iht. områdereguleringen for Ski sentrum, 
vedtatt i 2016. Det er ikke mulig å 
dimensjonere nye adkomstveier for 
renovasjonsbiler. Løsningen med felles 
avfallsanlegg er en konsekvens av dette. 
Avfallsanlegget foreslås lagt så nær 
Kirkeveien 20A og B som det er mulig. 
Avstanden fra 20 B vil bli ca. 130m. 
Stigningen blir ca. 9 % på det bratteste, dvs. 
den samme stigningen som adkomst til 
Kirkeveien 22 A, B, C og D har i dag.  
Ved en adkomstvei fra vest, slik grunneier 
ønsker, ville avstanden til felles 
avfallsanlegg blitt ca. 180 m og stigning på 
det bratteste også ca. 9 %. 
Vi forstår at dette ikke er en ønsket 
situasjon for grunneier, men vi har ingen 
andre løsninger. 
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

26.2 Er fortsatt uenig om valg av adkomstløsning og 
ønsker adkomst fra vest. Aksepterer ikke ny 
adkomstløsning som påfører beboerne økte 

Adkomstløsningen er ikke endret etter 
offentlig ettersyn. Se svar til merknad ved 
offentlig ettersyn (merknad nr. 19). Det har 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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vedlikeholdskostnader og problemer med 
snøopplag. 

dessverre ikke vært mulig å etterkomme 
ønskene om endret adkomstløsning, jfr. 
tidligere begrunnelser. 

26.3 Utflytting av boligen i anleggsperioden er umulig da 
boligen er spesielt tilpasset rullestolbruker med 
behov for tilrettelagt bolig. 

Dette er ikke et tema i reguleringsplanen.  
 
I anleggsperioden, i en begrenset periode 
ved bygging av mur og ny adkomst ved 
Kirkeveien 20A og B, vil disse kunne bli uten 
adkomst. Mulighetene for provisorisk 
adkomst kan vurderes I byggeplanfasen. 
Hvis det ikke er mulig, må beboerne flytte 
ut, f. eks. på hotell, tilpasset behovet. 
Grunneier vil få utbetalt penger, evt. få 
hjelp til å finne noe.  
 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

  Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring.  
 

 

27 Christer Juhl, Kirkeveien 12A, PLAN-20/00045-67   

27.1 Han mener det må settes av tilstrekkelig plass til 
garasje i reguleringsplanen, og kan ikke vente til 
byggeplanen. Han har følgende krav til garasje: 
plenen på vestsiden av huset kan ikke benyttes, 
ønsker tilkomst på nordsiden av huset og at det kan 
skje et makeskifte for arealet på sørsiden av huset. 
Adkomst på sørsiden er ikke mulig da datteren sitter 
i rullestol og har krav på tilrettelagt adkomst. 
Garasjen må være minimum 42 kvm.  

Fellesavkjørselen er ikke endret ved denne 
eiendommen etter offentlig ettersyn. 
Det vises til svar til merknad ved offentlig 
ettersyn (merknad 14). 
 
Det er ikke garasje på eiendommen i dag. 
Dersom garasje skal oppføres vil det være 
søknadspliktig til kommunen.  
 

Plassering og bygging av ny garasje må 
behandles som en byggesak hvor tilpasning 
til terreng og bygning må vurderes. 
Eventuelle avvik fra kommuneplanen og 
vegloven må dispensasjonsbehandles. 

27.2 Mener det er uakseptabelt at de får utgifter til 
veivedlikehold og snørydding. 

For felles avkjørsler vil vedlikeholdsansvaret 
være felles for de eiendommene som er 
knyttet til denne. Noen grunneiere som har 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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direkte avkjørsel i dag, vil få en felles 
avkjørsel. For de som har felles avkjørsel i 
dag vil noen få kortere, men de fleste vil få 
lengre enn i dagens situasjon. 
 
Det må inngås avtaler om veiretter, 
vedlikeholdsansvar osv.  
 
Avkjørselstillatelse til offentlig vei kan 
trekkes tilbake uten at det medfører rett til 
erstatning for grunneier for merkostnader 
som følger av endringen. Økte utgifter til 
vedlikehold av felles avkjørsel erstattes 
ikke. 
 

 

  
 
 
 
 

Det er gjennomført befaring med grunneier 
etter offentlig ettersyn. Grunneier er også 
blitt informert pr. brev i etterkant av 
befaring. 
 

 

28 Arne Norum, gnr/bnr 132/1, PLAN-20/00045-68   

28.1  Det registreres at veiarealet i rundkjøringen er 
redusert, men at det har kommet til en servicevei på 
nordsiden som gjør at nedbygging av dyrket mark er 
uendret. Adkomst til det tekniske anlegget for 
vann kan gjøres fra gang og sykkelveien slik at det 
ikke er nødvendig å bygge ned så store arealer som 
planen tilsier. 

Planområdets utbredelse på denne 
eiendommen er ikke endret etter offentlig 
ettersyn. Det medfører ikke riktighet at 
rundkjøringen er redusert. Serviceveien er 
også vist i plankartet fra 1. 
gangsbehandling. Pga. store 
høydeforskjeller er det ikke mulig å kjøre 
direkte inn fra gangveien til pumpehuset 
under rundkjøringen. 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

28.2 Det er også med forundring ser at største delen av 
arealet som nedbygges er nå registrert som 

Ved nye arkeologiske undersøkelser på 
eiendommen 132/1 ble det gjort funn av 
automatisk fredete kulturminner. Disse er 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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forminne. Her har ikke grunneier blitt orientert om 
funn eller endring på status av arealet. 
Det må derfor tas hensyn til både forminner og 
dyrket mark i endelig plan for Sanderkrysset. 
 
 

lagt inn som bestemmelsesområde #2 i 
plankartet. 
Grunneier ble varslet om registreringen og 
funnene gjennom kopi av brev fra Nordre 
Follo kommune til Viken fylkeskommune, 
datert 27.05.2021, ifb. begrenset høring. 
Viken fylkeskommune, Avdeling kulturarv 
har fattet vedtak om at de berørte 
kulturminnene på eiendommen, ID 247636 
og ID 273280, som er markert som 
Bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet 
kan fjernes uten ytterligere arkeologisk 
undersøkelse. 
Se også merknad nr. 29 til begrenset 
høring. 
 

 
Utsnitt av plankartet viser markering av 
funn som er frigitt. 
 

Grunneier er varslet i brev datert 
27.05.2021 om Viken fylkeskommune sine 
funn. 

29 Viken fylkeskommune, PLAN-20/00045-70 Se også merknad nr. 5.  

29.1 Automatisk fredete kulturminner: det er registrert 
tre automatisk fredete kulturminner etter nye 

Ny bestemmelse §6.10 knyttet til #1 og #2, 
(ID 247636 og ID 273280), om at de berørte 

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 
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arkeologiske registreringer som ble gjennomført 
etter 1. gangsbehandling. Berørte kulturminner 
innenfor bestemmelsesområdene #<1> og #<2> kan 
fjernes uten ytterligere arkeologiske undersøkelser. 
Fylkeskommunens innsigelse frafalles når avtalte 
bestemmelser tas inn i reguleringsplanen. Det settes 
krav til overvåking og dokumentasjon når tiltak 
igangsettes. 
 
Krever at fjernet del av gravhaug rekonstrueres. 

kulturminnene kan fjernes uten ytterligere 
arkeologisk undersøkelse, er tatt med i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Nye bestemmelser §10.12, 10.13 og 10.14 
knyttet til gravhauger er tatt inn. 
 
Dokumentasjon og overvåking følges opp i 
anleggsperioden. 
 

29.2 Bygningsmiljø og landskap: Kirkeveien 26 er nå tatt 
inn i planen og innsigelse knyttet til dette er frafalt. 
Minner om at steinkjeller også bør flyttes. 

Anbefaler bevaring av Kirkeveien 13. Dersom 
Kirkeveien 13 ikke flyttes, anbefales det at eldre 
bygningsdeler bevares og tilgjengeliggjøres for 
gjenbruk annet sted. 

Bevaring og flytting av Kirkeveien 26 er 
sikret gjennom plankart og bestemmelser. 
Det vil ikke være mulig å bevare 
steinkjelleren, jfr. «Antikvarisk 
dokumentasjon, Kirkeveien 26», Asplan 
Viak 09.04.2019. 
 
Planforslaget endres ikke mht. Kirkeveien 
13.   

Kommunedirektøren har ingen ytterligere 
kommentar. 

 


