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1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, 25.10.2022 
Mener planforslaget fremstår godt gjennomarbeidet og hensyntar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innenfor statsforvalterens ansvarsområder på en tilfredsstillende måte. 

Vassdragsinngrep og naturmangfold 
Ser positivt på at bekken skal restaureres og inngå som et sentralt element i overvannshåndteringen. 
Kommunen kan vurdere å avsette bekken og kantvegetasjonen til arealformålet bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone. 
NVE må vurdere om inngrepene i bekken knyttet til restaureringen vil kreve konsesjon etter 
vannressursloven. Hvis ikke NVE konsesjonsbehandler skal saken behandles etter forskrift om fysiske 
tiltak vassdrag, hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk, og vil kreve søknad og tillatelse etter 
forskriften. Viken fylkeskommune er myndighet for vassdrag uten edelkreps og anadrom fisk. 

Vannmiljø og vannforskriften 
Ved nye inngrep, aktiviteter og utslipp må kommunene ta hensyn til vannmiljøet og i tilstrekkelig 
grad vurdere effekter av planlagte tiltak opp mot fastsatte miljømål, jf. vannforskriften §4. 

Ser svært positivt på at planforslaget fastsetter at overvannshåndteringen skal baseres på tretrinns-
strategien. 

Anleggsarbeid 
Dersom anleggsdriften medfører en forurensning som må karakteriseres som ikke normal i forhold til 
art og omfang, kreves tillatelse etter forurensningsloven §11 fra Statsforvalteren. Det må 
gjennomføres tiltak for å hindre at anleggsvann renner i bekken og medfører forurensning og 
tilslamming. Forutsatt at anleggsarbeidene gjennomføres i tråd med 
miljøoppfølgingsplan/miljørisikovurdering, vil arbeidene ikke kreve en særskilt tillatelse etter 
forurensningsloven §11.  

Det er påvist forurenset grunn innenfor tiltaksområdet. Kommunen er forurensningsmyndighet for 
bygge- og gravearbeider i forurenset grunn, og tiltaksplan for forurenset grunn skal behandles av 
dem. Ved behandling av tiltaksplan kan kommunen sette konkrete grenseverdier for utslipp av 
forurenset vann fra anleggsarbeiderne.  

Forslagsstillers kommentar: 
Vassdragsinngrep og naturmangfold 
Forslagstiller mener arealformål friområde med tilhørende bestemmelser ivaretar Finstadbekkens 
betydning i tilstrekkelig grad og anbefaler derfor ikke å regulere bekken og kantvegetasjonen til 
arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (rp-kode 6001). 
NVE har i sin merknad ikke meldt at inngrepene i bekken krever konsesjon etter vannressursloven.  

Vannmiljø og vannforskriften 
Tas til etterretning.  

Anleggsarbeid 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal ved innsending av rammesøknad oppdateres med en redegjørelse 
for hvordan hensynene i miljøoppfølgingsplanen konkret vil bli i varetatt i byggeprosjektet. 
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MOP beskriver tiltak for å hindre at anleggsvann renner i bekken og medfører forurensning og 
tilslamming, blant annet ved oppsamling og rensing av vannet før det ledes videre.  
Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse med tiltaksplan (Sweco, 12.03.2020) som 
konkluderer med at det kun er påvist lett forurensing i grunnen innenfor planområdet. Kommunen 
godkjente tiltaksplan for forurenset grunn 03.04.2020 (ref. 20/08551-2). 

Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser. 
 

2. Viken fylkeskommune, 11.11.2022 
Bebyggelse og uterom 
Mener det er uheldig at bygget reguleres til å kunne bli ca. 6 m høyere enn områdeplanes 
høydebestemmelser. Mener kommunen bør vurdere virkningene av overskridelsen med tanke på 
konsekvenser for torget og tinghuset, og generell virkning på miljøet. Videre bør alle avvikene fra 
områdeplanen vurderes samlet.  

Mener det er viktig å få til gode overganger mellom de ulike områdene/funksjonene (torget, 
friområdet, den planlagte gs-brua), slik at de blir del av en større helhet. 

Renovasjonsløsningen må vurderes med tanke på trafikksikkerhet. 

Medvirkning 
Mener det ikke framkommer hvordan det er lagt til rette for medvirkning utover minimumskravet i 
pbl.  

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Savner en vurdering av konsekvensene som tiltaket oppgradering av Finstadbekken med kantsone og 
friområde vil ha for at miljømålene etter vannforskriften og regional plan for vannforvaltning oppnås. 

Forslagsstillers kommentar: 
Bebyggelse og uterom  
Viser til saksfremlegget hvor kommunedirektøren vurderer foreslåtte byggehøyder til å ha liten 
negativ konsekvens på landskapsbildet for de som oppholder seg på torget, ferdes langs Vestveien 
eller benytter seg av den framtidige gs-brua over jernbanen.  

Begrunnelsen for å regulere høyere maks. gesims enn områdeplanen er beskrevet i planbeskrivelsen 
pkt. 3.4.3 Byggehøyder. Bakgrunnen er ønske om høyere innvending takhøyde enn minimumskravet 
på 2,7 m for å oppnå bedret kvalitet i kontorarealene (bedre romlig kvalitet, mulighet for høyere 
vinduer som gir dagslys lenger inn i bygget, større fleksibilitet ved endret bruk), samt å tilrettelegge 
for en mulig framtidig transformering av takoppbygg til en ny kontoretasje. Å tilrettelegge for bedre 
kvalitet og fremtidig endring er bærekraftig, likeledes muligheten for å etablere grønt tak med inntil 
50 cm jordtykkelse for mest mulig fordrøyning. 

Alle avvik fra områdeplanen er samlet i notatet Avvik fra overordnede planer som er vedlagt 
planforslaget.  

Planforslaget bidrar til å skape bedre sammenhenger og helhet i området enn i dag gjennom 
etablering av torget som vil være åpent for allmennheten og gjør at Finstadbekken blir mer 
tilgjengelig. Planforslaget hindrer ikke den framtidige GS-brua slik den er regulert i områdeplanen. 

Trafikksikkerhet er en faktor som blir vurdert ved valg av renovasjonsløsning.  
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Medvirkning 
Medvirkningen som er gjennomført er beskrevet i planbeskrivelsen pkt 1.4 Planprosess. Utover 
minimumskravet er det avholdt møter med grunneier for naboeiendommene i sør om kjøreatkomst. 
Det ble ikke avholdt åpent informasjonsmøte pga. covid-19. 

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Tas til etterretning. 

Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser.  
Presiseringer/mindre oppdateringer av planbeskrivelsen, pkt. 1.4 Planprosess,  
 

3. NVE, 13.10.2022 
Mener planforslaget framstår som godt utredet med gode forslag til planbestemmelser. 
Hovedinntrykket er at NVEs interesser blir ivaretatt på en god måte.  
For ytterligere å framheve vassdragets betydning anbefaler NVE at vannstrengen i Finstadbekken 
vises med blå farge og at det vurderes om bekken bør reguleres til eget formål innenfor friområdet 
o_FRI.  

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til etterretning.  
Anbefaler ikke å regulere bekken til eget formål da bestemmelse 6.1 Friområde (o_FRI) ivaretar 
Finstadbekkens betydning i tilstrekkelig grad.   

Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser. 
Tegninger som ikke viser vannstrengen med blå farge oppdateres. 

 

4. Bane NOR, 07.10.2022 
Ber kommunen bekrefte at planforslaget ikke medfører at mer vann tilføres jernbanens stikkrenne og 
drenering og at tiltak i Finstadbekken ikke gir økt flomfare.  
Minner om at tiltak i planområdet kan være søknadspliktig iht. jernbaneloven §10.  

Forslagsstillers kommentar: 
Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient for tiltaksområdet er lavere for fremtidig situasjon enn dagens, 
noe som medfører lavere avrenning etter utbygging sammenlignet med før.  
Inntaket til lukking av Finstadbekken oppdimensjoneres for å minke flomfaren sammenlignet med 
dagens situasjon.  
VAO-rammeplan er revidert etter offentlig ettersyn og flomvannet vil nå føres ned til Finstadbekken. 
VAO-detaljplan og tegninger utarbeides til rammesøknad.  
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Overvannsplan (oppdatert etter offentlig ettersyn) viser flomveier (rød piler) og overordnet fallretning 
(blå piler). 

Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser. 
VAO-rammeplan, rev.03 sendes sammen med oppdatert planforslag til 2. gangsbehandling.   
 

5. Follo Brannvesen IKS, 04.11.2022 
Melder at det ikke vil være aktuelt med utvendig slukking på siden av bygget som vender mot 
jernbanen uten at strømmen på jernbanelinjene kuttes fordi brannvesenet ikke kan bruke vann så 
nærme strømførende ledninger.   

Forslagsstillers kommentar: 
Forslagstiller hadde møte med Follo Brannvesen 16.11.2022 om problemstillingen. Det er ikke behov 
for å endre brannkonsept (figur 29 i planbeskrivelsen) på bakgrunn av merknaden da etasje 4 og 5 
uansett er for høyt for effektiv innsats fra bakkenivå. Det er kun krav til tilkomst i fasaden fra et 
punkt. Dette er løst med oppstillingsplass for stigebil mellom nytt kontorbygg og tinghuset. Det vil si 
at dersom det brenner vil det kun være mulig med slokkeinnsats inne i bygget via trapperom. 

Men, når brannvesenet setter i gang innsats er det vanlig å starte med innsats i fasaden dersom dette 
er mulig. Det er derfor en bekymring fra brannvesenet at selv om bygget er tilrettelagt for innsats via 
trapperom så vil brannvesenet kunne havne i en situasjon hvor innsats startes opp i fasaden, og med 
påfølgende fare for strømgjennomgang. Dette er en problemstilling for alle bygg som ligger langs 
jernbanen. For å hindre at situasjonen oppstår foreslås å merke oppstillingsplass for mannskapsbil 
langs fasaden mot jernbanen med fareskilt.   

ROS-analysens tabell 5 «Identifisering av aktuelle uønskede hendelser for planområdet» pkt. 19 
«Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy» oppdateres med merknaden fra Follo Bannsvesen. 
Fullstendig brannkonsept utarbeides til rammesøknad.  
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Utsnitt av branntegning (figur 29 i planbeskrivelsen) med forklaring.  

Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser. 
Planbeskrivelse pkt. 4.5.3 Brann og redning oppdateres.  
Ingen endring av branntegning (figur 29 i planbeskrivelsen). 
ROS-analysen oppdateres.  
 

6. Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF), 08.11.2022 
Påpeker at Finstadbekken har dårlig vannkvalitet, er delvis lukket og har ingen kantvegetasjon. 
Bekken er en del av utfordringene med dårlig vannkvalitet i Årungenvassdraget. 
Er positiv til at Finstadbekken og friområdet har vært et viktig premiss i utarbeidelsen av 
planforslaget, men mener det krever konkret handling fra kommunens side å realisere intensjonene.  
Krever at Finstadbekken tilbakeføres i sin naturlige, opprinnelige form og restaureres med stedegen 
kantvegetasjon. 

Forslagsstillers kommentar: 
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav om at o_FRI og bekkestrekning med kantsone skal være 
opparbeidet i samsvar med godkjent og omforent byggeplan før bygg kan tas i bruk.  

I forslag til utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune og utbygger er partene enige om at 
utbygger skal opparbeide o_Fri4 og kantsone og bekkeløpet i nærliggende bekk i henhold til 
reguleringsplanbestemmelsene punkt 6 som en realytelse, dvs. at utbygger skal både besørge og 
bekoste tiltaket.  
 
Forslag til endringer: 
Ingen endring av plankart og bestemmelser. 
 



6 
 

7. Vestveien 24 AS, 09.11.2022 
Merknaden er fremmet av NSW Arkitektur AS. Vedlagt merknaden følger internt notat fra 
Advokatfirmaet Børge-Skaaraas & co av 8. november 2022 og en trafikk og veifaglig uttalelse fra 
Sweco av 11. oktober 2022.  

Adkomstvei 
Mener veibredden må økes i forhold til det som er vist (4,5 m) til 5 m med 0,5 m skulder på begge 
sider, totalt 6 m. Frihøyden må være min. 4,5 m. 

Hevder planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til tilkobling av ny vei mot eksisterende og framtidig 
situasjon ved Vestveien 18-24. Hevder det ikke er tatt hensyn til eksisterende VA-kummer og 
terrenget rundt, og at flere av kummene har en slik utforming at det ikke er mulig å senke 
kumtoppen slik at eksisterende terrenghøyde må opprettholdes.  

Tinglyst veirett 
Det hevdes at foreslåtte veiløsning, i både planforslag og nabovarsel, er i strid med tinglyst veirett av 
17. januar 2008 som sikrer kjøreadkomst til Vestveien 18/20/24 via Vestveien 22. Viser til tegningene 
som inngår i tinglysningen hvor veibredden viser min. 6 meter innenfor Vestveien 22, gnr/bnr. 
137/657. Kan ikke se at det i planforslaget er forklart hvorfor veibredden nå er redusert til 4,5 meter 
langsetter jernbanen. 
Påpeker at vedtatt reguleringsplan i seg selv ikke har betydning for de privatrettslige forholdene, 
men at det kan by på utfordringer for tiltakshaver med hensyn til gjennomføring av planen. 
Reguleringsplanen kan danne grunnlag for ekspropriasjon.  
Hevder at så lenge det ikke er avklart privatrettslig at atkomstløsningen kan endres fra det som er 
avtalt og tinglyst, kan kommunen ikke behandle byggesøknaden, jf. pbl §21-6. 

Tidligere dialog mellom Vestveien 22 og 24 
Hevder det er uriktig at KJ Gruppen har deltatt i dialog om veiløsningen som er beskrevet i 
planforslaget, og at Vestveien 22 har ikke kommet til enighet med Vestveien 24 om foreslåtte 
veiløsning.  

Renovasjonsløsning 
Mener løsningen med nedgravde avfallskonteinere på torget bør velges fordi alternativet med 
mobile avfallskonteinere i p-kjeller ikke kan godkjennes uten at det foreligger en gyldig avtale om 
snuplass for renovasjonskjøretøy mellom grunneierne.  

Anleggsperiode 
Minner om at tilfredsstillende kjøreadkomst og fremkommelighet til Vestveien 18-24 må sikres 
gjennom hele anleggsperioden. Ser ikke at dette er belyst i planforslaget som lå til offentlig ettersyn 
eller i nabovarselet. Ber om at KJ Gruppen involveres i planleggingen.    

Forslagsstillers kommentar: 
Adkomstvei 
Oppdatert materiale fra forslagstillers veirådgiver (Norconsult) viser at den private atkomstveien vil 
ha en kjørebanebredde på 5,5 m + 0,25 m skulder på hver side, altså 6 meter fri bredde mellom 
kantsteinene på hele strekningen fra den offentlige veien, Vestveien, frem til eiendomsgrensen for 
Vestveien 24 (137/657). Regulert veiformål er noe bredere og vil inneholde grøft m.m. Norconsults 
veisnitt skal legges til grunn for både oppdatert planforslag og byggesøknaden.  

Bestemmelse 5.1.2 f_V2 endres til: Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 m inkl skulder. 
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Swecos vurdering baserer seg på veinormal for offentlig vei for boliger, noe som ikke er relevant. Den 
aktuelle veien er en privat felles atkomstvei, og ifølge kommunens veinormal er anbefalt opparbeidet 
veibredde for slike veier 4,5 m. 
 
Utklipp av foreløpig plantegning (Norconsult) under viser lik bredde på atkomstveien fra 
rundkjøringen og fram til eiendomsgrensen til Vestveien 24. 
 

 

 

Utsnitt av normalprofil (Norconsult) under viser kjørefelt 2x2,75 m + skulder 2x0,25 m, total veibredde 
6,0 m inkl. skulder for felt f_V1 og f_V2.
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Ved tilkobling til naboeiendommene i sør er veien tilpasset dagens terrenghøyder, med en stigning på 
8 % opp til dagens høyde i eiendomsgrensen. I eiendomsgrensen ligger veien på kote 128,2. Ved å 
treffe eksisterende terrenghøyder blir det ingen endring av eksisterende kummer.  

Forslagstiller kjenner ikke til detaljene i det pågående planarbeidet for Vestveien 24. Planforslaget for 
Vestveien 22 er tilpasset dagens situasjon og infrastruktur, herunder kummer, og forslagstiller anser 
dette som den beste løsningen på nåværende tidspunkt. Eventuell tilpasning til framtidige planer for 
Vestveien 24 må gjøres i dialog med grunneier.  

Tinglyst veirett 
Forslagstiller mener forståelsene av den private avtalen som fremmes i merknaden er unyansert. Det 
understrekes at det i reguleringsplanen skal tas stilling til hva som for det offentlig er den 
samfunnsmessige beste løsningen for atkomsten, ikke hva partene eventuelt har avtalt seg imellom. 
Dersom den regulerte løsningen avviker fra det avtalte vil reguleringen være grunnlag for å 
endre/tilpasse avtalegrunnlaget, ikke omvendt. I henhold til overordnet plan ønsker kommunen 
fortetting i området og omlegging av den private atkomstveien er en måte å oppnå det på. For 
ordens skyld presiseres at forslagstiller skal erverve de nødvendige arealene fra Bane NOR. Ny vei vil 
derfor i sin helhet ligge på eiendom som forslagstiller eier. 

Erklæringen som er tinglyst 5. september 2008 er tydelig knyttet til reguleringsplan og 
bebyggelsesplan som gjaldt på det tidspunktet. Hensikten var å skaffe kjøreatkomst for det som var 
regulert på Vestveien 18, 20 og 24 i 2008. Det fremgår tydelig av erklæringen hvor følgende er 
presisert «i samsvar med foreliggende reguleringsplan med bebyggelsesplan med veiløsning». Kartet 
som er inntatt i erklæringen er bebyggelsesplankartet.  

Utsnitt av bebyggelsesplankartet tas med her til orientering:  
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Kartet viser maks reguleringsbredde på 8,10 m på den første strekningen og 6,25 m på den neste 
strekningen. Det understrekes at dette er reguleringsbredden, ikke bredden på opparbeidet kjørefelt. 
Reguleringsbredden skal omfatte alt som er nødvendig for anleggelse av vei herunder skulder, grøfter 
m.m. Det følger ikke av erklæringen at selve kjørebredden skal være lik reguleringsbredden. Dette er 
ikke nevnt spesifikt, men henvisningen til gjeldende plangrunnlag bekrefter at kjørebredden vil være 
smalere enn reguleringsbredden. 

Videre er det viktig å merke seg at den innerste delen av atkomstveien er vei med diagonalparkering 
på begge sider. En mengde parkerte biler vil derfor kunne rygge direkte ut i kjørebanen. En slik vei er 
vesentlig mindre brukbar enn veien som det nå legges opp til i planforslaget. Det er den mindre 
brukbare veien Vestveien 18, 20 og 24s privatrettslige avtale omfatter.   

I og med at erklæringen er knyttet til reguleringssituasjonen i 2008 er omfanget av atkomstretten 
knyttet til det omfanget som fulgte av dagjeldende reguleringsplan. I henhold til tidligere 
reguleringsplan «Næringsområde A ved Vestvegen», 25. oktober 2000, er tomteutnyttelsen på 
område A1 (dagens Vestveien 18, 20 og 24) regulert til maks 8200 m² BRA. Det er altså dette 



10 
 

omfanget erklæringen dekker. I henhold til matrikkelinformasjonen er bygningene innenfor område 
A1 på BRA 4 191 m² og BRA 2 805 m² (totalt BRA 6 997 m²). Gjenstående utnyttelse av område A1 er 
dermed BRA 1 203 m². 

I henhold til planinitiativ for Vestveien 24, 19. oktober 2020, vil bruksareal på planlagt ny bebyggelse 
imidlertid være ca. 8840 m². Det er dermed lagt opp til en utnyttelse av område A1 som er nesten 
dobbelt så stor som opprinnelig regulert og dermed vesentlig mer en omfanget av erklæringen tilsier. 

Forslagstiller mener den private tinglyste avtalen legger opp til en mindre egnet løsning og flere 
begrensninger for Vestveien 18, 20 og 24 enn det som nå foreslås regulert. Forslagstiller kan derfor 
ikke skjønne annet enn at det er i Vestveien 18, 20 og 24 sin interesse å medvirke til en justering av 
erklæringen slik at den blir i tråd med foreslåtte regulering. Forslagstiller kommer til å fremme disse 
momenter dersom det blir nødvendig å ta rettslige skritt for å få justert erklæringen.  

For ordens skyld presiseres at erklæringen også inneholder forpliktelser til å dekke drift og vedlikehold 
av veien, noe Vestveien 18, 20 og 24 så langt ikke har etterlevd. 

Det vil ikke være grunnlag for å avvise behandling av byggesøknaden for Vestveien 22. Som nevnt 
over skal kommunen i vurdering av reguleringsplanen vektlegge hva som er den samfunnsmessig 
beste løsning, og ikke hensynta private heftelser. Med en regulert atkomst som beskrevet over vil 
Vestveien 18, 20 og 24 offentligrettslig få en godt egnet atkomst og en atkomst som Vestveien 22, 
hvis det blir nødvendig, vil kunne få rettslig bekreftet. Kommunen kan derfor ikke avvise å behandle 
Vestveien 22s byggesøknad da det ikke er «åpenbart» at Vestveien 22 mangler eller ikke basert på 
den offentligrettslige situasjonen, kan skaffe seg nødvendige privatrettslig rett til å gjennomføre 
utbyggingen, jf. pbl. § 21-6. 

Tidligere dialog mellom Vestveien 22 og 24 
Det er ikke korrekt at forslagstiller ikke har forsøkt å få til dialog med brukerne av veien. Atkomstvei 
til eiendommene som omfattes av tinglyst veirett ble diskutert i fire møter våren 2021 (19.02, 30.04, 
04.06 og 18.06) hvor KJ Gruppen v/Simen Jacobsen og Bjørnar Myking, samt Skanska v/Per Henrik 
Eriksen deltok. Representanter fra Nordre Follo kommune Byutvikling og arealplanlegging deltok på 
det første møtet (19.02.21).  

Forslag om atkomst til Vestveien 18, 20 og 24 fra sør ble diskutert og forkastet. Det fremsto som 
omforent å regulere atkomst fra nord over Vestveien 22 og langs jernbanen fram til Vestveien 18, 20 
og 24. Detaljene i utforming av veien var ikke tema på møtene.  

For ordens skyld presiseres at Simen Jacobsen ifølge Proff.no er styreleder i Vestveien 18 AS og 
Vestveien 20 AS. KJ Gruppen er største aksjonær og eier 25% av investeringselskapet som eier begge 
eiendommene. Forslagstiller la derfor til grunn at Jacobsen representerte alle de involverte 
eiendommene. Forslagstiller og forslagstillers representanter har i ettertid av dette utallige ganger 
forsøkt å komme i kontakt med Jacobsen. Etter mottak av høringsinnspillene har forslagstillers 
advokat kontaktet begge de involverte advokatkontorer og initiert et møte, men inntil videre er et 
møte ikke bekreftet. 

Forslagstiller mener at prosjektert løsning er bedre enn den som følger av den private avtalen 
(tinglyst erklæring) og vil dersom det blir nødvendig fremme sak for domstolene for å få endret 
servitutten. 

Renovasjonsløsning 
Forslagstiller drøfter gjerne renovasjonsløsningen som fordrer en avtale om snumulighet for 
renovasjonskjøretøy i enden av ny atkomstvei med Vestveien 24, men har som nevnt over problemer 



11 
 

med å komme i dialog med dem. En slik avtale kan med fordel være en del av endring av erklæring 
som beskrevet over. Renovasjonsalternativet som ikke fordrer en slik avtale, vil bli valgt dersom 
Vestveien 24 ikke responderer på initiativene fra forslagstiller.  

Anleggsperiode 
Kjøreadkomst og fremkommelighet til Vestveien 18/20/24 vil bli sikret i anleggsperioden. 
Fellesbestemmelse om anleggsperioden, 3.2.2 Fremkommelighet, suppleres for å ivareta dette. 
Forslagsstiller har tatt kontakt med grunneier for Vestveien 24 og oversendt forslag til midlertidig 
kjøreadkomst og parkering i anleggsperioden. Svar foreløpig ikke mottatt. 

 
Forslag til endringer:  
Bestemmelse 5.1.1 f_V1 endres til: Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 m inkl skulder. 
Bestemmelse 5.1.2 f_V2 endres til: Veien skal opparbeides med veibredde 6,0 m inkl skulder. 
Bestemmelse 3.2.2 Fremkommelighet tillegges: Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som 
sikrer kjøreatkomst til naboeiendommene gbnr. 136/229 og 137/596, 617, 657, 658 og 659. 
Presiseringer/mindre oppdateringer av planbeskrivelsen. 

 

8. Vestveien 18 AS og Vestveien 20 AS, 10.11.22 
Advokatfirmaet Schjødt har fremmet merknad på vegne av Vestveien 18 AS og Vestveien 20 AS i brev 
av 10. november 2022. Trafikk og veifaglig uttalelse fra Sweco av 11. oktober 2022 følger som 
vedlegg til denne merknaden også. Merknaden fremmer samme resonnement som merknaden fra 
Vestveien 24 AS.  

Forslagsstillers kommentar: 
Se kommentar til merknad fra Vestveien 24 AS.  

 


