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Innkomne innspill etter offentlig ettersyn 

Detaljregulering for Vestveien 22 

Tabellen viser sammendrag av innspill og redegjør for hvordan merknadene er hensyntatt i planforslaget. 

Dato: 16.12.2022 

For fullstendige innspill og forslagsstillers fullstendige svar, vises det til vedlegg 19 og 20.  

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, e-post datert 25.10.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
1.1  
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. 
 
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 

1.1  
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).  
 
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. 
 
MOP beskriver tiltak for å hindre at anleggsvann 
renner i bekken og medfører forurensning og 

1.1 
Vassdragsinngrep og naturmangfold 
Kommunedirektøren merker seg at både NVE og 
Statsforvalteren mener Finstadbekken burde 
reguleres til eget arealformål. Kommunedirektøren 
mener likevel at Finstadbekkens viktige funksjon er 
ivaretatt i bestemmelsene §6 Grønnstruktur, samt 
gjennom at bekkeløpet med kantsone skal 
detaljprosjekteres før rammesøknad. Detaljplanen 
skal godkjennes av kommunen før det kan gis 
rammetillatelse. 
 
Vannmiljø og vannforskriften 
Tas til etterretning 
 
Anleggsarbeid 
Tas til etterretning. Ivaretas i MOP.  
 
På grunn av nærhet til Finstadbekken er avrenning fra 
riggområdet tatt med spesielt i bestemmelse §8. 
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overvannshåndteringen skal baseres på tretrinns-
strategien. 
 
Anleggsarbeid 
Det må gjennomføres tiltak for å hindre at 
anleggsvann renner i bekken og medfører 
forurensning og tilslamming.  
 
Det er påvist forurenset grunn innenfor 
tiltaksområdet.  

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). 

 
 

2. Viken fylkeskommune, e-post datert 11.11.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
2.1  
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.  

2.1    
Bebyggelse og uterom  
Begrunnelsen for å regulere høyere maks. gesims enn 
områdeplanen er beskrevet i planbeskrivelsen pkt. 
3.4.3 Byggehøyder. Viser til saksfremlegget til 
1.gangsbehandling 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. 
 
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 som 
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.  

2.1 
Bebyggelse og uterom 
Kommunedirektøren bekrefter å ha vurdert 
virkningen av overskridelsen av høydebestemmelsene 
i områdeplanen. Med tanke på det nye kontorbyggets 
plassering og omkringliggende infrastruktur og 
bebyggelse (jernbane i øst, kontorbebyggelse i nord, 
sør og vest, nærhet til Vestveien, ny gang- og 
sykkelbro) mener kommunedirektøren at en 
overskridelse av høydene kan forsvares. Se nærmere 
beskrivelse av kommunedirektørens vurdering av 
byggehøydenes konsekvenser på s.6 i saksfremlegget 
til 1.gangsbehandling (vedlegg 21) 
 
Medvirkning 
Kommunedirektøren vurderte i forbindelse med 
utleggelse av planforslaget på høring, at 
minimumskravet i pbl var tilstrekkelig for denne 
saken. Eiendommen har få naboer, og kommunen 
oppfordret derfor forslagsstiller i stedet til å ha god 
dialog med de få naboene som kunne ha interesse av 
å uttale seg til planforslaget og/eller byggesøknaden. 
Dersom det skulle vise seg at planforslaget og/eller 
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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. 
 

 
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. 
 

 

byggesøknaden genererte mange spørsmål fra 
innbyggere generelt, var det enighet mellom 
kommunen og forslagsstiller at man da i fellesskap 
skulle avholde åpent møte for å svare på slike 
spørsmål. Spørsmål fra andre enn nærmeste naboer 
uteble.  
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Kommunedirektøren vurderer at tiltaket ikke vil bidra 
til at vannkvaliteten i Finstadbekken vil forverres. 
Tiltak gjøres på en kort strekning, og gode kantsoner 
på begge sider av bekken vil snarere bidra til noe 
forbedring. Kommunedirektøren er klar over at 
Finstadbekken oppstrøms har varierende 
vannkvalitet, og da særlig vest for Vestveien hvor det 
er registrert mye fosfor ved nedbør. Dette er noe 
kommunen må jobbe videre med. 

3. NVE, e-post datert 13.10.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
3.1 
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.  
 

3.1   
Tas til etterretning.  
 
Anbefaler ikke å regulere bekken til eget formål da 
bestemmelse 6.1 Friområde (o_FRI) ivaretar 
Finstadbekkens betydning i tilstrekkelig grad.   

3.1 
Kommunedirektøren merker seg at både NVE og 
Statsforvalteren mener Finstadbekken burde 
reguleres til eget arealformål. Kommunedirektøren 
mener likevel at Finstadbekkens viktige funksjon er 
ivaretatt i bestemmelsene §6 Grønnstruktur, samt 
gjennom at bekkeløpet med kantsone skal 
detaljprosjekteres før rammesøknad. Detaljplanen 
skal godkjennes av kommunen før det kan gis 
rammetillatelse.  

4. Bane NOR, e-post datert 07.10.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
4.1  
Ber kommunen bekrefte at planforslaget ikke 
medfører at mer vann tilføres jernbanens stikkrenne 
og drenering og at tiltak i Finstadbekken ikke gir økt 
flomfare.  

4.1   
Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient for 
tiltaksområdet er lavere for fremtidig situasjon enn 
dagens, noe som medfører lavere avrenning etter 

4.1 
En del av flomvannet går i dag mot jernbanen, men 
planforslaget legger opp til å kanalisere dette mot 
Finstadbekken, hvor dimensjonen av inntaket økes fra 
Ø 1000 til 1200mm for å ivareta flomvann. Som 



 

   
 Nordre Follo kommune – Merknadsmatrise, Vestveien 22, dato 16.12.2022 4 
 

 

 
Minner om at tiltak i planområdet kan være 
søknadspliktig iht. jernbaneloven §10. 

utbygging sammenlignet med før.  
 
VAO-rammeplan er revidert etter offentlig ettersyn og 
flomvannet vil nå føres ned til Finstadbekken. VAO-
detaljplan og tegninger utarbeides til rammesøknad. 
 

forslagsstiller også kommenterer, er VAO rammeplan 
oppdatert etter offentlig ettersyn for å synligjøre 
hvordan overvann og flom skal ivaretas.  
Kommunedirektøren foreslår, som en sikkerhet for 
Bane NOR og kommunen, å legge krav om uavhengig 
kontroll til byggesaken for å kontrollere både 
prosjekteringen og byggingen av løsninger til 
overvann og flom.  
 

5. Follo Brannvesen IKS, e-post datert 04.11.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
5.1  
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.   
 

5.1 
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.  
 
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. 
 
 

5.1 
Tas til orientering.  

6. Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF), e-post datert 08.11.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
6.1  
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. 

6.1 
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 

6.1 
Kommunedirektøren mener planforslaget binder 
forslagsstiller i tilfredsstillende grad til å realisere 
opparbeidelsen av Finstadbekken. Både i 
rekkefølgebestemmelsene og i utbyggingsavtalen er 
det enighet om at forslagsstiller skal opparbeide 
Finstadbekken og friområdet med løsninger som er 
diskutert frem i løpet av planprosessen.   
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bekkeløpet i nærliggende bekk i henhold til 
reguleringsplanbestemmelsene punkt 6 som en 
realytelse, dvs. at utbygger skal både besørge og 
bekoste tiltaket.  
 

7. Vestveien 24 AS, e-post datert 09.11.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
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. 
 
Tinglyst veirett 
Mener 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. 
 
Avvise byggesøknad 
Mener 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 
I kommunens saksfremlegg til førstegangsbehandling 
skriver kommunedirektøren følgende kommentar til 
Vestveien 24s merknad ved varsel om oppstart (s. 6):  
«Adkomst til kontorbyggene i sør har vært et sentralt 
tema gjennom hele planprosessen. Dialog mellom 
kommunen, Vestveien 22 og Vestveien 24 har ført 
frem til det kommunedirektøren mener er en 

7.1   
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. 
 
Tinglyst veirett 
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. 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 

7.1 
Adkomstvei 
Tidligere dialog 
Kommunedirektøren ser at den tinglyste veiretten 
over Vestveien 22 er problematisk. Kommunen har 
gjennom hele planprosessen oppfordret til dialog 
mellom Vestveien 22 og naboeiendommene i sør 
(Vestveien 18, 20 og 24). Av både høringsinnspillene 
og forslagsstillers kommentar kommer det frem at 
dialog i løpet av planprosessen har uteblitt. 
Kommunedirektøren forstår det dog slik at det i 
etterkant av høringen har vært dialog mellom 
partene, og at forslagsstiller har gjort endringer på 
veibredden og renovasjonsløsning for å imøtekomme 
høringsinnspillet fra Vestveien 24 AS, Vestveien 20 AS 
og Vestveien 18 AS. 
 
Det er riktig at kommunedirektøren i saksfremlegget 
til 1.gangsbehandling skrev at adkomst til 
kontorbyggene i sør (Vestveien 18, 20 og 24) var et 
sentralt tema i planprosessen. Det pågikk over flere 
uker dialog mellom kommunen og Vestveien 22 og 
delvis Vestveien 24 om plassering av adkomstvei. Det 
ble lenge diskutert om den skulle komme fra sør eller 
nord, hvor adkomstvei fra nord, over Vestveien 22, til 
slutt ble valgt. Ut over denne prinsippavklaringen har 
kommunen ikke deltatt i dialog om detaljutforming av 
adkomstveien.    
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tilfredsstillende løsning.» Vestveien 24 kjenner seg 
ikke igjen i denne beskrivelsen. Mener 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. 

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.  
 
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.  
 
Avvise byggesøkad 
Kommunen kan ikke avvise å behandle Vestveien 22s 
byggesøknad da det ikke er «åpenbart» at Vestveien 
22 mangler nødvendige privatrettslig rett til å 
gjennomføre utbyggingen, jf. pbl. § 21-6. 
 
Tidligere dialog mellom Vestveien 22 og 24 
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 

Tinglyst veirett 
Avvise byggesøknad 
Høringsinnspillene fra Vestveien 24 AS, Vestveien 20 
AS og Vestveien 18 AS henviser til pbl §21-6 som sier 
at «en søknad skal avvises dersom det fremstår som 
åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver 
ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden 
forutsetter». For at kommunen skal kunne avvise 
byggesøknaden må det altså være «åpenbart» for 
kommunen at forslagsstiller ikke har de privatrettslige 
rettigheter søknaden forutsetter.  
 
Slik kommunedirektøren vurderer det fremstår nå 
adkomstvei til å ha tilstrekkelige funksjonaliteter for å 
dekke det åpenbare behovet til en slik adkomstvei. 
Bredden er utvidet og standplass for 
renovasjonskjøretøy er fjernet. Kommunedirektøren 
mener endringene medfører at adkomstveiens 
eventuelle manglende privatrettslige 
rettigheter/funksjonaliteter ikke anses som 
«åpenbar», jf. pbl 21-6, og kommunen skal dermed 
ikke gjøre noen nærmere vurdering av om den 
privatrettslige avtalen er overholdt eller ikke.   
 
Renovasjon 
I planforslaget til høring lå to mulige 
renovasjonsløsninger inne. Renovasjonsløsningen som 
åpnet for standplass i adkomstveien er, som nevnt 
over, fjernet for å imøtekomme høringsinnspill fra 
Vestveien 18, 20 og 24 samt grunnet manglende 
avtale om vendemulighet på naboeiendommen. 
Planforslaget legger derfor opp til at 
renovasjonsløsning blir liggende på torget mellom 
tinghuset og nytt kontorbygg.  
 
Anleggsperiode 
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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. 
 
Renovasjonsløsning 
Forslagstiller drøfter gjerne renovasjonsløsningen som 
fordrer en avtale om snumulighet for 
renovasjonskjøretøy i enden av ny atkomstvei med 
Vestveien 24, men har problemer 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. 
 
 
 

Det gjøres en endring i planforslagets bestemmelser 
som setter krav til fremkommelighet i 
anleggsperioden, jmf. forslagsstillers kommentar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vestveien 18 AS og Vestveien 20 AS, e-post datert 10.11.2022 
Resymé av innspill Forslagstillers kommentar Kommunedirektørens kommentar 
8.1  
Tinglyst veirett 
I saksfremlegget til 1.gangsbehandling er det lagt til 
grunn at adkomsten for V18 og V20 "videreføres" i det 
nye planforslaget. Dette er etter vårt syn en gal 
beskrivelse. Ifølge planforslaget og nabovarselet 

8.1   
Se kommentar til merknad fra Vestveien 24 AS 

8.1 
Kommunedirektøren henviser til kommentarer til 
høringsinnspillet fra Vestveien 24  
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vil det i realiteten etableres en ny atkomstvei. Denne 
atkomstveien er planlagt opparbeidet på et annet sted 
enn eksisterende atkomst, og innebærer en smalere 
og dårligere atkomstvei enn veien V18 og V20 
benytter i dag, og har rett til å benytte, etter den 
tinglyste veirettserklæringen. 
 
Som det fremgår av kartskissen i veirettserklæringen 
har V18, V20 og Vestveien 24 rett til atkomst i over 
Vestveien 22 i henhold til dagens opparbeidede 
adkomstvei, dvs. i henhold til veiens nåværende 
plassering og dagens bredde. 
 
Mener at den nye atkomsten angitt i planforslaget og 
nabovarselet er i strid med den tinglyste 
rett V18, V20 og Vestveien 24 har til atkomst over 
Vestveien 22. Ifølge plan og bygningsloven § 21-6 
første ledd andre punktum skal en byggesøknad 
avvises "dersom det fremstår som åpenbart for 
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de 
privatrettslige rettighetene søknaden forutsetter." 
Kommunen har altså en plikt til å avvise en 
byggesøknad dersom det fremstår som åpenbart 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettighetene som søknaden forutsetter. 
 
Saksfremleggets gale forutsetninger om avklaringer av 
privatrettslige forhold  
I planbeskrivelsen og i saksfremlegget er det antydet 
at det har vært dialog mellom tiltakshaver 
og naboeiendommene Vestveien 18, 20 og 24 om 
løsningen for atkomst.  
 
V18 AS og V20 AS har ikke blitt kontaktet angående 
løsningen for atkomst over Vestveien 22 overhodet, 
og primær atkomst til disse eiendommene er altså ikke 
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diskutert slik det legges til grunn i planbeskrivelsen. 
For det andre, så vidt det er V18 AS og V20 AS bekjent, 
har det heller ikke vært noen dialog ved eiere av 
Vestveien 24 om planforslagets løsning. Uavhengig av 
dette understreker vi at V18 og V20 på den ene siden 
og Vestveien 24 på den andre siden ikke har samme 
eiere (hverken direkte eller indirekte). Det hadde altså 
uansett ikke vært tilstrekkelig dersom planforslagets 
løsning hadde vært omforent kun med Vestveien 24. 
Det er kritikkverdig at tiltakshaver ikke har kontaktet 
rettighetshaverne angående den planlagte endringen 
av deres adkomst. Det er også urovekkende at det 
uriktig fremstilles i planforslagets underliggende 
dokumenter at det har vært en slik dialog og at 
partene nærmest har kommet til en omforent løsning 
når dette ikke er tilfellet. 
 
Adkomstvei 
Ifølge planforslagets plankart skal bredden på arealet 
regulert til veiformål være 7 meter, men i 
planforslagets reguleringsbestemmelser skal veien 
opparbeidet med veibredde på 4,5m. Det resterende 
veiareal benyttes til grønt og overvannshåndtering. 
Det er altså tale om en vesentlig reduksjon fra 
veibredden på nåværende kjørevei. 
 
Renovasjon 
I planforslaget er det åpnet for to alternative løsninger 
for renovasjon. Det ene alternativet innebærer mobile 
avfallskontainere i parkeringskjelleren. 
Renovasjonskjøretøy må derfor kjøre via atkomstveien 
og skal ifølge planen benytte oppstillingsplass i 
atkomstveien utenfor nedkjøring til 
parkeringskjelleren. Alternativ to innebærer 
nedgravde avfallsconteiere på torget mellom 
tinghuset og det planlagte kontorbygget, og 
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eventuelle renovasjonskjøretøy som skal hente søppel 
fra det nye kontorbygget vil derfor ikke benytte 
atkomstveien. Som Sweco nevner i sin rapport vil 
løsningen forespeilet under alternativ 1 innebære at 
trafikken til og fra Vestveien 18-24 vil bli sperret i 
begge retninger. Den regulerte veibredden er ikke 
bred nok til at et renovasjonskjøretøy kan stanse i 
veien, og fortsatt tillate andre kjøretøy å kjøre forbi. 
Sweco påpeker også at denne løsningen fordrer at 
renovasjonskjøretøyene benytter snuplass på 
naboeiendommene, herunder V18, V20 og/eller 
Vestveien 24. Dette er heller ikke avklart med 
naboeiendommene. 
 
Anleggsperiode 
Slik det nå er regulert risikerer V18 og V20 å stå uten 
atkomst til sine eiendommer under byggeperioden for 
det planlagte tiltaket. Dette er klart ikke holdbart, og 
det må derfor avklares både i plandokumentene, og 
privatrettslig ovenfor rettighetshaverne V18 og V20, 
hvordan atkomsten skal sikres under byggeperioden. 
 
Konklusjon 
V18 AS og V20 AS mener at det er en rekke vesentlige 
forhold i planforslaget som ikke er tilstrekkelig avklart. 
Planforslaget bør derfor ikke vedtas slik det 
foreligger i dag. V18 AS og V20 AS ber derfor Nordre 
Follo kommune om å trekke planforslaget. Alternativt 
bes Nordre Follo kommune om å foreta de 
ovennevnte, nødvendige endringer av 
Planforslagets innhold. 
 
Kommunen må under enhver omstendighet avvise 
tiltakshavers byggesøknad, ettersom tiltaket åpenbart 
er i strid med privatrettslige rettigheter all den tid 
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tiltakshaver og rettighetshaverne etter adkomstretten 
ikke har kommet til enighet om endring av denne 
retten. 
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