Detaljregulering for infrastruktur på Svartskog
Innkomne merknader: varsel om oppstart med planarbeid og planprogram
1. Norsk Maritimt Museum, datert 18.7.17
2. Mattilsynet, datert 24.7.17
3. Fiskeridirektoratet, datert 5.9.17
4. Kystverket Sørøst, datert 4.9.17
5. Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE), datert 31.7.17
6. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 5.9.17
7. Akershus fylkeskommune, datert 1.9.17
8. Statens vegvesen, datert 31.8.17
9. Hafslund Nett, datert 1.8.17
10. Oslo kommune Eiendoms - og byfornyelsesetaten, datert 1.9.17
11. Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM), datert 11.9.17
12. Oslo kommune ved Byantikvaren, datert 10.10.17
13. Oppegård MDG, datert 4.9.17
14. Grunneierforening Ljansbruket - Sjødalstrand, datert 4.9.17
15. Bålerud grunneierforening, datert 1.9.17
16. Gerdarudin, datert 5.9.17
17. Svartskog idrettsforening, datert 21.8.17
18. Svartskog vel, datert 22.8.17
19. Arne Olav Haugen, datert 5.9.17
20. Arnt Kjell Svendsen, datert 7.7.17
21. Johan Berg - Svendsen, datert 11. 8.17
22. Sigurd Kjelstrup, datert 18.9.17

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

JørgenJohannessen
<Jorgen.Johannessen@marmuseum.no>
18. juli 201712:19
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Hei, NorskMaritimt Museumhar i e-post fra Oppegårdkommuneav 05.07.2017mottatt saktil uttalelse
NorskMaritimt Museum(NMM) er kulturvernetslandsdelsinstitusjonfor forvaltning av kulturminner
under vann i Sør-Norge.Vi vurderer søknadenut fra hensynettil en eventuell konflikt med kulturminner
under vann som er fredet, eller vernet, av Lovom Kulturminnerav 9. juni 1978nr. 50 (kml) §4 eller §14.
Etter det vi forstår planleggesdet tiltak i sjøeller at sjøarealerskalreguleres.NorskMaritimt Museum
må derfor gjennomføreen arkeologiskregistrering under vann for å avklareom nevnte inngrepkan
skadefredede eller vernedekulturminner,jf. kml § 9. Kostnadenei forbindelsemed slikebefaringermå
i.h.t. kml § 10 bæresav tiltakshaver.
Med vennlighilsen,
JørgenJohannessen
Arkeolog/saksbehandler
KonservatorNMF
Norskfolkemuseum
AvdelingNorskMaritimt Museum
Seksjonfor arkeologi
Postboks720
N-0214Oslo
40036697

-----Opprinneligmelding----Fra:postmottak@oppegard.kommune.no
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]
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Til: NMM Fellespost<fellespost@marmuseum.no
>
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Med vennlighilsen

Saksbehandlers
navn:RandiAamodt
Saksbehandlers
tittel: Rådgiver
Organisasjonsenhet:
UTE

Oppegård kommune

Adm.enhet :

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 17/9331
Deres
17/2580-1
referanse:
Dato:
05.09.2017

Postboks 510
1411 KOLBOTN

Att:
Randi Aamodt

Tilbakemelding på varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Infrastruktur Svartskog - Oppegård kommune Akershus

Vi viser til henvendelse av 5.7.2017om oppstart av planarbeid for Infrastruktur på Svartskog:
Høydebasseng
og sjøledningermedilandføringssteder
.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt kommunalt vann - og avløpsanlegg i
Oppegård kommun e med tilhørende nytt høydebassengfor dr ikkevannsforsyning og
brannvann . Planarbeidet skal bl.a. avklare trase for sjøledninger og ilandføring av
sjøledninger . Temaet Naturensmangfolder for eslått konsekvensutredet sammen med temaet
vannmiljø.
Fiskeridi rektoratet region Sør er for tiden, på grunn av stor pågang av saker kombinert med
redusert kapasitet, dessverre nødt til å nedprioritere flere viktige oppgaver. Vi har denne
gang derfor ikke hatt anledning til å gi svar som er så raskt, konstruktivt og gr undig som vi
ellers har som mål.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri - og
h avbruksforvaltning i Norge. Vårt hovedmål er å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for
marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta
fiskeri - og akvakulturin teresser bl.a. gjennom deltagelse i regionalt og lokalt planarbeid.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks:
www.fiskeridir.n o

51491689

17/9331

Vurdering og innspill
Det er registrert v iktige fiskeområder langs hele kyststrekningen til Oppegård kommune ,
hvor det både fiskes med passive redskaper som garn og line og hvor det tråles etter reke.
Informasjon om registrerte fiskeplasser/-områder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets
kartverktøy: http://www.fiskeridir.no
Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at v arslede tiltak i planen vil kunne
medføre særlige konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen ,
forutsatt at alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen søkes
lokalisert dit de gjør minst mulig skade. Vi forutsetter også at planen ivaretar nødvendige
miljøhensyn, f.eks. om at aktuelle arbeider utføres så skånsomt som mulig, og helst
gjennomføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro. Videre bør man legge til rette
for å samle eventuelle led ninger og kabler i sjø i egne traseer, slik at man unngår å legge
unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for fremtidig bruk. Vi forutsetter at man også
kartlegger og vurderer konsekvenser for naturverdier i sjø.
Etablering av sjøledninger er tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, jf.
dens § 27. Fiskeridirektoratet er etter etablert praksis en av høringsinstansene for slike saker,
og vil da eventuelt sette vilkår for nærmere ivaretakelse av fiskeriinteresser .

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Breveter godkjentelektroniskog sendesuten håndskrevenunderskrift
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Sørøst

Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN

Deres ref.:
17/2580

Vår ref.:
2017/3083-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
04.09.2017

Svar på varsel om oppstart av planarbeid - Infrastruktur på Svartskog Oppegård kommune - Akershus fylke
Vi viser til brev av 5.7.2017 vedrørende oppstart av planarbeid for Infrastruktur på
Svartskog og offentlig ettersyn av tilhørende planprogram. Hensikten med planarbeidet er å
legge til rette for nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg med tilhørende nytt høydebasseng
for drikkevannsforsyning og brannvann.
Det går frem av forslag til planprogram at vann- og avløpsanlegget skal gå i sjøen fra
kommunegrensen mellom Oslo og Oppegård kommuner til Svartskog brygge i Oppegård
kommune, med til sammen syv ilandføringssteder.
Sjøkartet viser at det er sjøledninger / sjøkabler i og ved planområdet. Vi erfarer imidlertid
at ikke alle tiltak ligger i sjøkartet, og vi anbefaler av den grunn at sjøledninger / sjøkabler i
og ved planområdet kartlegges som en del av dette planarbeidet.
For å unngå unødvendig beslag på sjøbunnen anbefaler vi at det legges til rette for å samle
ledninger og kabler i egne traseer på sjøbunnen. Videre vil vi anbefale at trase for
sjøledninger legges minst 100 m fra land. Dette for å hindre utfordringer i forhold til
oppankring.
Vi gjør oppmerksom på at etablering av sjøledninger er tiltak som krever tillatelse etter
havne- og farvannsloven, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Dersom
sjøledningen(e) krysser kommunegrensen, skal Kystverket behandle søknaden etter
havne- og farvannsloven selv om tiltaket ligger i kommunens sjøområde.
Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Postboks510
1411 KOLBOTN

Vår dato:31.07.2017
Vår ref.: 201704629-2
Arkiv: 323
Deresdato:05.07.2017
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Saksbehandler:
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NVEs innspill ved varsel om oppstart og planprogram til offentlig
ettersyn - Infrastruktur på Svartskog - Oppegård kommune, Akershus
Vi viser til varselom oppstartav planarbeiddatert05.07.2017
. NVE gir i forbindelsemedplanarbeid
råd og veiledningi arbeidetmedå vurdereflom- og skredfare,vassdragsinngrep,
samtvassdrags
- og
energianlegg.
Det viktigste virkemiddeletfor å forebyggetap og skaderfra naturfarer,er å ta tilstrekkelig hensyntil
flom- og skredfarei arealplanleggingen.
Plan- og bygningsloven(pbl) og byggtekniskforskrift (TEK 17
Kapittel 7) settertydelige krav til sikkerhetmot flom og skredved ny utbygging.NVEs retningslinjer
2/2011– Flaum og skredfarei arealplanar beskriverhvordanen kan ta hensyntil dissenaturfarene.
Kommunenemå ogsåtilpassearealbrukentil klimaendringersom blant annetinnebærermer nedbørog
ekstremvær.
Somet bidrag i vurderingenav hvordantemainnenforNVEs forvaltningsområderkan ivaretasi
planleggingen,har vi lagt ved ei sjekkliste.Sjekklistagir en kortfattet oversiktover når og hvordanulike
temaskal innarbeidesi reguleringsplaner,og inneholder linker til mer informasjonog veilederefor
utredningav naturfare.Vi anbefalerat sjekklistabenyttesaktivt i forbindelsemedrisiko- og
sårbarhetsanalysen
(ROS)for planområdet.NVEs retningslinjer2/2011og sjekklistaligger også
tilgjengelig på NVEs nettsiderom arealplanlegging:www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
.
Dersomplanarbeidetberørernoenav temaenei sjekklistaskal NVE ha planenpå høring.Pågrunnav
storesaksmengderhar imidlertid NVE ikke alltid kapasitettil å svareut alle sakerpå offentlig ettersyn.
Manglendeuttalelsefra NVE betyr derfor ikke nødvendigvisat våreansvarsforholder sjekketut og
planensinnhold funnet tilfredsstillende.Manglendeuttalelsefra NVE endrerikke på tiltakshavers
ansvarfor sikker utbyggingjf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunensansvarfor å påseat detteer
ivaretattjf. pbl § 28-1.
Dersomderehar konkretespørsmåli forbindelsemedplanarbeidetvil vi selvfølgeligsvare ut disse
underveisi planprosessen.
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Med hilsen

PetterGlorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
Vedlegg: Sjekkliste

Sjekklistefor reguleringsplan- vurdering av tema innenfor NVEsforvaltningsområder(pr. 01.07.2017)
NVEhar et statlig forvaltningsansvarfor vassdrags
- og energiressursersamt forebyggingav skaderfra flom- og skred.Kommunenehar et ansvarfor å ta hensyntil disse
temaenei arealplanleggingen.
Dennesjekklistenkan brukestil hjelp for vurderinger,men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfareviservi til at det skalutarbeidesen ROS-analysefor alle planer, jamfør plan- og bygningslovens§ 4-3 og DSBs veileder
«Samfunnssikkerhet
i arealplanleggingen
». ROS
-analysenmå inneholdeen begrunnetvurderingav om det er fare for flom, erosjoneller skred,og en konklusjonpå om det
er tilfredsstillende sikkerheti henholdtil TEK17
. Når det gjelder vassdragog energianlegger det noen typer tiltak som vil ha behovfor avklaringi forhold til sektorlovverk
(vannressurslovenog energiloven).

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeidingi plan

Er det vassdragi planområdet?

Hvordanskalplanenta hensyntil natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresseri 100metersbeltetlangsvassdrag,jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag
, inkludert åpne og lukka
KarttjenestenNVEAtlas
bekker,bør merkestydelig i plankartet og
regulerestil arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanleggingog
Bestemmelserom byggegrensetil vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieresut fra konkrete
Plan- og bygningslovens§ 12-5
vurderingerav allmennehensyn,for
eksempel50-100 m langshovedvassdragog Plan- og bygningslovens§ 1-8
20 m langsbekker.

Styringav arealbrukenbort fra
vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta vare på
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Generelter det viktig å holde vassdragåpneog
bekkelukkingfrarådes.
Dersomdet planleggestiltak som berører
allmenneinteresseri vassdrageller grunnvann,
må konsekvenseneav dette beskrives,som
grunnlagfor ev. konsesjonsvurdering
eller
samordningetter vannressursloven.Hvilke
alternativeløsningereller avbøtendetiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I vernavassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRPfor vernavassdrag.

Kanområdet være flomutsatt?

Finnesdet flomsonekarti planområdet?

Forutsetningerfor og ev. avbøtendetiltak
ved vassdragsinngrep
må innarbeidesi
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltningetter RPRfor vernavassdrag kan Verneplanfor vassdrag
fastsettesi bestemmelserog/eller visessom
RPRfor vernedevassdrag
hensynssone
.
Ny bebyggelsenbør i utgangspunktet
plasseresutenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagteområderkan en første
vurderingbaserespå observasjonerfra tidligere Flomutsattearealskalvisessom
flommer, lokalkunnskapog kartanalyse.Ved tvil hensynssoneog tilknyttes bestemmelser
må det gjøresen fagkyndigutredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17§7-2.

Flomsonekartutarbeidet av NVE
Kravtil flomsikkerheti TEK17

Dersomplanområdeter innenfor20metersbeltetlangsbekkeller 100metersbeltetlangselv så bør
flomfare vurderes.På flate elvesletter Det må visessærligaktsomhetlangsbratte og
vil flommenha større utstrekning.
masseførendevassdrag.

Enavstandsgrense
på 20 m fra bekkervil
normalt dekkefare for flom og flomskred

Pågrunn av klimaendringerforventes
økt flomvannføringmed minst 20%i
små nedbørfeltog kystvassdrag.I
noenregionervil ogsåflommeneøke
i store vassdrag.

Alternativeflomveier for lukkedebekkerbør
Retningslinjerfor
visessom hensynssonei planen
flomberegninger
Det kan fastsettesbestemmelserom lokal
Fakta:Hvordanta hensyntil
overvannshåndtering.
klimaendringer

Eventuellekulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingenmedføreøkt overvannog
raskereavrenningtil vassdrag?Vil
havnivåstigningog stormflo ha betydningfor
flomvannstandi vassdragmed utløp i sjø?

Retningslinje2/2011: Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
2014)
Rettleiar3/2015: Flaumfare
langsbekker

Fakta:GISfinner flomveiene

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeidingi plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltakinnen vann
og avløpi kommunaleplaner
DSBsHavnivåveileder

Kanområdet være skredutsatt?

Å ha kunnskapom skredfare,og ta
hensyntil dette ved planleggingog
utbygging, er den mest effektive
måten å forebyggeskredulykker.

Liggerplanområdetinnenfor
aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnesdet kvikkleiresonereller marine
avsetningeri planområdet?
Undersøkom det er lokal informasjonom
grunn- og terrengforholdsom tilsier skredfare.

Pågrunn av klimaendringerforventes
Vurder behovetfor fagkyndigutredning ut fra
økt hyppighetav skredi bratt
planlagtarealbrukog tiltakskategorier.
terreng,men fareområdenevil ikke
nødvendigvisbli større.

Ny bebyggelsebør i utgangspunktet
plasseresutenfor skredutsatteområder.

KarttjenestenNVEAtlas

NGUsløsmassekart
Skredutsatteområdervisessom
Kravtil skredsikkerheti TEK17
hensynssonei planenog tilknyttes
bestemmelsersom ivaretar sikkerhetengitt i Retningslinje2/2011 Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
TEK17 §7-3.
2014)
Hvisdet ikke er tilstrekkeligsikkerhetmå
avbøtendetiltak beskrivesog innreguleresi Veileder8/2014 Sikkerhetmot
skredi bratt terreng
planen.
Ansvarfor fremtidig tilsyn og vedlikeholdav Veileder7/2014 Sikkerhetmot
kvikkleireskred
sikringstiltakmå avklares.
Faktaark:Identifiseringav
skredvifter
Skogsvegerog skredfare

Er det konsesjonerfor vassdrags
eller energianleggi området?
Nettanleggog trafoer som krever
anleggskonsesjon
etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekkom det planleggesny arealbruki konflikt
med etablerte eller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgater eller andre
anleggfor energiforsyningog -overføring.
Er anleggseiervarslet?

Anleggfor energiforsyningog -overføring
skalreguleressom tekniskinfrastruktur etter
§ 12-5 nr.2, med unntak av kraftledningeri
sentral og regionalnettetsom skalvisessom
hensynssone.

Planlovenog energianlegg

Andre energianlegg,som dammerog
kraftverk, bør regulerestil byggeområde.

Hensynssonerfor kraftledninger

Oversiktover konsesjonersom
er gitt eller under behandling
Bebyggelsenær høyspentanlegg

Plan- og bygningslovens§ 12-5

Ut fra ressurshensynmå NVEprioritere å gi innspill og uttalelser til overordnedeplaner,planer som omfatter områdermed vesentligflom- eller skredfare,sakerav
prinsipiellbetydningog planer med problemstillingersom kommunenhar vanskermed å avklare selv.Vi ønskerat kommunenevelgerut planer som det er særligbehovfor
hjelp fra NVEtil å vurdere, og tar tidlig kontakt med ossom dissesakene.
For at NVEskalha grunnlagfor uttalelsemå høringsdokumenteneinneholdeplanbeskrivelse,ROS
-analyse,plankart og bestemmelsersamt alle relevantefagkyndige
utredningersom er gjennomførti forbindelsemed planarbeidet.
NVEkan fremme innsigelsepå grunnlagav manglendeutredning eller innarbeidingav hensynet til flom- eller skredfare,eller manglendeavklaringmot vannressursloven
eller energiloven.Mangelpå uttalelseeller innsigelsefra NVErokker ikke ved kommunesselvstendigeansvarfor å sørgefor at dissehensyneneer ivaretatt i planarbeidet.

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Oppegårdkommune
Postboks510
1411Kolbotn

Deres ref.: 17/2580
Deres dato: 05.07.2017
Vår ref.: 2017/23941-3 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 05.09.2017

Oppegård kommune - Svartskog - Bekkenstenveien30 - infrastruktur høydebassengog sjøledning med ilandføringssteder- Varsel om igangsatt
planarbeid og planprogram til offentlig ettersyn - Fylkesmannensuttalelse
Vi viser til brev fra Oppegårdkommuneav 05.07.2017
.
Fylkesmannens
rolle i planprosessener å formidle overordnedeføringer innenforvåre
fagområderog se til at nasjonaleog regionalemål og retningslinjerblir ivaretatti planarbeidet.
Aktuelle overordnedeføringer for kommunalplanleggingsom for øvrig skal vurderesog ivaretas
i planen,er listet opp i Fylkesmannens
forventningsbrevtil kommuneneav 16. mars2016
(www.fmoa.no, under”plan og bygg, arealforvaltning”)samt”Nasjonaleforventningertil
kommunalog regionalplanlegging”av 12.6.2015(www.planlegging.no
).

Fylkesmannensinnspill
Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil rettefor nytt kommunaltvann - og avløpsanleggi
Oppegårdkommunemed tilhørendenytt høydebasseng
for drikkevannsforsyningog brannvann
.
Vi har tidligere i prosessenvært i dialog med kommunenom plasseringav høydebasseng,
der vi
var negativetil en plasseringinnenforlandskapsvernområdet.
Vi menerdet er positivt at
kommunennå har funnet alternativplasseringav anlegget.Vi anserat prosjektethar stor
samfunnsnytteog vi vil vektleggedettei denvidere behandlingenav planen.

Landskapsvernområde
Fylkesmannengjør oppmerksompå at dersomkommunenønskerå gå videremed alternativ1b
forutsetterutbedringav eksisterendevei innenforlandskapsvernområdet
en behandlingetter
verneforskriften.Oversendtmaterialebeskriverikke hvor omfattendeen slik oppgraderingvil
være.Vi anbefalerat en dispensasjonssøknad
oversendesFylkesmannenti dlig slik at nødvendige
avklaringerkommerfør kommunenbrukermye tid og ressurserpå å planleggefor dette
alternativet.

Strandsonen
Vann- og avløpsanlegget
skal gå i sjøenfra kommunegrensen
mellom Oslo og Oppegårdtil
Svartskogbrygge.Det vil bli totalt settværesyv ilandføringer.Mellom Hvervenbuktaog
kommunegrensen
er det ikke besluttetom ledningeneskal leggesi sjøeneller på land. I
oversendtmaterialeer det lagt opp til flere ulike alternativerfor hvor ledningeneskal gå og hvor
ilandføringspunkteneskal være.Vi har ingenkonkretemerknader på dettetidspunktet.Vi vil
kunnekommemedsynspunktertil valg av alternativnår konsekvensutredningen
foreligger.
Landbruk
Landarealetinnfor planområdetbestårprimærtav produktiv skogmed høy og særshøy bonitet
og det fremgårat inngrepi dyrka eller dyrbarmark vil værehøystminimal. Inngrepi produktiv
skogog dyrka/dyrkbarmark bør belysesog konsekvensene
av planforslagetfor dettetemabør
framkommeved offentlig ettersyn.

Med hilsen

IngeborgAustreng
seniorrådgiver

Dokumenteter elektroniskgodkjent.

Marit LouiseLindholm
rådgiver

FYLKESADMINISTRASJONEN

Oppegårdkommune
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1411 KOLBOTN

Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
01.09.2017

Vår referanse(oppgisved svar)
2017/10280
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Telefon
22055623

Deresdato
05.07.2017

Deresreferanse
17/2580-1

Oppegårdkommune- Reguleringsplan
- Svartskog- Høydebasseng
ogsjøledningermed
ilandføringssteder
- Varselom oppstartav planarbeidogplanprogramtil offentligettersyn
Det visestil oversendelse
datert05.07.2017av varselom igangsattreguleringsarbeidi henholdtil
plan- og bygningsloven§ 12-8.
Tiltaket er vurdertut fra fylkeskommunensrolle som regionalplanmyndighetog som
fagmyndighetfor kulturminnevern.Fylkesrådmannen
har følgendemerknadertil dettevarselet:
Viktige regionaleinteresser
Samordnetareal- og transportplanlegging
Regionalplan for arealog transporti Oslo og Akershusble vedtattav Fylkestinget14.12.2015.Et
av planenshovedmåler at utbyggingsmønsteret
skal værearealeffektivt,basertpå prinsipperom
flerkjernetutvikling og bevaringav overordnetgrønnstruktur.Planenskal bidra til å nå det felles
målet for Oslo og Akershus,fastsattgjennomStortingetsklimaforlik og Oslopakke3, om at
persontransportveksten
i områdetskal tasmed kollektivtransport,gangeog sykkel.
Samferdsel
For forhold som gjelderfylkesvegviser fylkesrådmannentil uttalelsefra StatensvegvesenRegion
øst.
Kulturhistoriskvurdering
Automatiskfredetekulturminner
Deler av tiltaksområdetligger i et gammeltkulturlandskaphvor det er kjent kulturminnermedstor
tidsdybde,helt fra steinalderboplasser
til det fredeteanleggetIngierstrandbad.Vi forutsetterat
ivaretagelseog hensyntagentil dissevil bli tillagt stor vekt i det vider planarbeidet.
Fylkeskommunenhar tidligere gjennomførtflere registreringerav automatiskfredetekulturminner
i forbindelsemed reguleringsplaneri området.Topografi og beliggenhettilsier at det er potensialei
deler av planområdetsom ikke er tidligere undersøktfor å gjørefunn av automatiskfredete
kulturminneruten synlig markering.Fylkesrådmannen
vil såledeskrevearkeologiskregistreringav
deler av planområdet.Kravet er hjemlet i kulturminneloven§ 9.
Budsjett
På bakgrunnav det tilsendtematerialeter feltregistreringeneanslåtttil 5 dagsverk.Undersøkelsene
vil foregåved visuell synfaringog prøvestikking.Det er i tillegg beregnetfire dagsverktil for- og
etterarbeid,samtutgifter til vedartsbestemmelse
og C14-dateringer lagt inn i budsjettet.
Postadresse
Postboks1200sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt
4, 0185Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492MVA

Fakturaadresse
Pb 1160Sentrum,0107Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

De totale registreringskostnadene
er stipulert til inntil kr 62 885,-. Budsjetteter utarbeideti
henholdtil Riksantikvarensretningslinjerfor budsjetteringog gjennomføringav arkeologiske
registreringer,gjeldendefra 1. januar2016.http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Forforvaltningen/Arkeologi/Budsjett-og-regnskap
Det vil bli fakturertfor faktisk medgåttarbeidstid.
Fakturertekostnadervil ikke overstigebudsjettertbeløp.
Bestilling
All erfaring tilsier at avklaring av forholdettil automatiskfredetekulturminnerbør gjørestidligst
mulig i planprosessen.
Hvis registreringenikke er gjennomførtfør planenleggesut til offentlig
ettersyn,kan dettemedførebehovfor forlengethøringsfrist.
Tiltakshavermå selv avtaletidspunktog nærmerevilkår for registreringenmed Arkeologisk
feltenhetv/ Linn Marksten,tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, BestillingFeltenheten@afk.no
Registreringerkan bareforetasnår bakkener snø-og telefri. Da det er stor pågang,spesieltpå
høsten,bør bestilling gjøresi god tid for å sikre fremdrifteni planarbeidet.
NMM Kulturminneri sjøen
Norsk Maritimt Museumhar i epost18.07.2017til Oppegårdkommuneog Akershus
fylkeskommuneuttalt segtil planforslagetog stiller krav om at det må gjennomføresen
arkeologiskregistreringfor å avklareom tiltaket vil værei ev. konflikt med kulturminnerunder
vann.
Nyeretids kulturminner
Områdeter ikke befart.Uttalelsegis på grunnlagav arkivmateriale.Det ønskesetablertny vannog avløpstrasémed tilhørendeilandføringer,og nytt høydebasseng.
Høydebassenget
ligger
innenforområdenr. 27 og 28 vurderttil å væreav nasjonal/regionalverdi, i rapporten
Kulturlandskapi Follo (2008).Planområdetfor vann-og avløpstrasémedtilhørendeilandføringer
ligger innenforområdenr. 27 og 31 vurderttil å væreav nasjonal/regionalverdi, og nr. 29 av
kulturhistoriskverdi, i rapportenKulturlandskapi Follo (2008).
Delenav planområdetsom strekkerseglangssjøener omfattetav statligeplanretningslinjerfor
differensiertforvaltning av strandsonenlangssjøen,fastsattved kgl.res.av mars2011.I
retningslinjeneshovedmålheterdet i punkt 5.3.3.1:Innenfor retningslinjenesgeografiske
virkeområdeskal naturverdier,kulturminneverdierog rekreasjonsverdierforvaltessomen ressurs
av nasjonalbetydning,til bestefor befolkningeni dag og i fremtiden.Det må leggesvektpå å
bevarekarakteristiskekulturlandskap,kulturminner,kulturmiljøer og enkeltstående
eksemplerpå
den særegnekystkultureni området.
Vi er sålangt kjent med at det ligger tre SEFRAK-registrertebygningerinnenforplanområdet.
Svartskogbryggeer regulertmedhensynssone
bevaringav kulturmiljø i reguleringsplanfor
Bålerud-,Rødsten-og Bekkenstenområdet
vedtatt30.6.2015.Ingierstrandbad er vedtaksfredetav
Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 15 og § 22. Fredningensformål med
tilhørendebestemmelser
ligger i fredningsvedtaket,
tilgjengelig i Askeladdenhvor anleggethar ID
117840.Vi viser til vår tidligere uttalelseav 19.4.2017til kommunen,medhensyntil eventuelle
inngrepi det fredeteanleggetfor vannog avløp.Eventuellenye installasjonerbør plasseresutenfor
fredningsområdet.Eventuellenye installasjonerinnenforfredningsområdetvil kreve dispensasjoni
henholdtil kulturminnelovenog må avklaresfør reguleringsplanen
utformes.Akershus
fylkeskommuneer dispensasjonsmyndighet.
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Vi støtterforslagetom å konsekvensutrede
temakulturminnerog kulturmiljø. Tiltakets virkning på
bevaringsverdiene
må beskrives.Der viktige kulturminnerberøresbør det søkesskånsomme
løsningeri tråd medgjeldeneføringer og bestemmelser.
Fylkesrådmannens
vurdering
Vi støtterforslagetom å konsekvensutrede
temakulturminnerog kulturmiljø. Tiltakets virkning på
bevaringsverdiene
må beskrives.Der viktige kulturminnerberøresbør det søkesskånsomme
løsningeri tråd medgjeldeneføringer og bestemmelser.
Eventuellenye installasjonerinnenforfredningsområdetIngierstrandbad,vil kreve dispensasjoni
henholdtil kulturminnelovenog må avklaresfør reguleringsplanen
utformes.Akershus
fylkeskommuneer dispensasjonsmyndighet

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiverplan

Anne Traaholt
seniorrådgiverarkeologi

Dokumenteter elektroniskgodkjent.
Kopi til:
Ski kommune,Fylkesmanneni Oslo og Akershus,StatensvegvesenRegionøst
Saksbehandlere:
Automatiskfredetekulturminner: anne.traaholt@afk.no,
22 05 56 07
Nyere tids kulturminner:
herdis.johanne.sletmo@afk.no,
22 05 50 48
Plan-og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no,
22 05 56 23

3

Budsjett arkeologisk registrering
AKERSH
USFYLKESKOM
MUNE
Saksnr.
Prosjektnr.

2017/10280

Sted/ gård, kommune

Saksbeh.:

AnneTraaholt
Dato:

31.08.2017

Svartskog- Høydebassenog sjøledninger- Oppegårdkommune

Tiltakshaver Oppegårdkommune
Adresse
TIMEKOSTNADER
kr
kr
kr
kr
kr

sum
5 760
28 800
17 280
51 840

kr
kr
kr

490
3 000
3 490

kr

-

kr
kr
kr

5 100
900
6 000

kr

6 000

Håndteringav funn, prøverog dokumentasjonsmateriale
(inntil 10 % av lønnskostnader)
3%

kr

1 555

SUMBUDSJETT
(maksimum)

kr

62 885

Forarbeid
Feltarbeidu/overnatting
Feltarbeidm/overnatting
Etterarbeid
Sumtimekostnader
REISEUTGIFTER
Reiseutlegg
Leiebilel. tilsvarende
Sumreiseutgifter
KJØPAV TJENESTER
Gravemaskin
Annet tekniskutstyr
Delsum
Naturvitenskapliegeanalyser
14C
annet
Delsumnaturvitenskap
Andrekonsulenttjenester
Sumkjøp av tjenester

timer
7,5
37,5
22,5
67,5

kr
kr
kr
kr

à kr
768
768
1 024
768

kr 1,5 pr/km + bompenger
bil kr 600,- pr dag

5100kr pr stk
Vedart 450 kr pr stk

Oppegård kommune
Postboks 51 0
1 41 1 KOLBOTN

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region øst

Karin Andersen / 24058362

1 7/1 02832 - 2

1 7/2580 - 1

31 .08.201 7

Ut t al el se t i l var sel o m o p p st ar t av p l an ar b ei d sam t p l an p r o g r am t i l o f f en t l i g
et t er syn . In f r ast r u k t u r p å Svar t sk o g : Høyd eb assen g o g sj øl ed n i n g er m ed
i l an d f ør i n g sst ed er .
Vi viser til brev datert 05.07.201 7. Det varsles om oppstart av planarbeid med regulering av
områder til høydebasseng og sjøledninger m/ilandføring

på Svartskog. Samtidig le gges

forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Statens vegvesen uttaler seg til planarbeidet som statlig fagmyndighet
innenfor vegtransport og som forvalter av fylkesvegnettet

med sektoransvar

på vegne av Akershus

fylkeskommune.
Pl an ar b ei d et
Hen sikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt kommunalt vann - og avløpsanlegg i
Oppegård kommune med tilhørende nytt høydebasseng for drikkevannsforsyning

og

brannvann.
Vi ber om at de deler av tiltaket som berører fylkesvegnettet
Statens vegvesen. Ledningsnettet

planlegges i samråd med

må legges ut en for fylkesvegarealet da både montering og

vedlikehold av disse vil føre til store inngrep på veg en.
Pumpestasjoner må plasseres slik at de ikke er til fare eller hinder for trafikken på
fylkesvegen. Avkjørsel til pumpestasjon mv. må utformes i henhold til vegnormalenes krav,
jf. håndbok V1 21 .

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1 01 0 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø
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Pl an p r o g r am m et
Statens vegvesen har ingen merknader til planprogrammet.
Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Karin Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Akershus fylkeskommune,

Postboks 1 200 Sentrum, 01 07 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 81 1 1 Dep , 0032 OSLO

Oppegård kommune, UTE
Postboks 510
1411 Kolbotn

Deres dato
2017-07-05

Vår dato
2017-08-01

Deres referanse
17/2580-1

Vår referanse
71326
Vår saksbehandler
Axel Georg Lous

Kopi til

UTTALELSE TIL OMRÅDEREGULERING/ DETALJREGULERING FOR INFRASTRUK TUR
SVARTSKOG I OPPEGÅRD KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til planarbeid for infrastruktur i område Svartskog i Oppegård
kommune. Høringsfristen er 5. september 2017 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Oppegård kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
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Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områ dekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg
som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er
bygget i medhold av områdekonsesjon.
1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene
har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske
forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor
definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet
registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr.
vedlegg II til kart- og planforskriften.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører
redusert høyde opp til luftledningsanlegg.
Område Hvervenbukta
I området ved Hvervenbukta har i dag HN en kraftledning som går parallelt med bukta innenfor 100metersbeltet. I tillegg befinner det seg to nettstasjoner i det samme området. Se oversikt over
nettstasjoner lenger ned. Se vedlagt kartutsnitt.
Område Sandbukta
Det ledes i dag en kraftledning ned mot Sandbukta frem til Ingierstrandveien og en nettstasjon. Se
oversikt over nettstasjoner lenger ned. Se vedlagt kartutsnitt.
Område Ingierstrand bad
I dag er det ledet en kraftledning ned til Ingierstrandveien som i veiløpet er blitt ført under bakken som
et kabelanlegg. Det er også to nettstasjoner som ligger innenfor området. Se oversikt over
nettstasjoner lenger ned. Se vedlagt kartutsnitt.

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode
1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften.
2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse
skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Avd. Rettigheter

Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN
Dato: 01.09.2017
Deresref.:

Vår ref.:
15/2778-16

Saksbeh:
Ingvild Kvalheim,

Arkivkode:
014

17/26844(Oppgisved henv.)

Innspill til oppstart av planarbeid og planprogram til offentlig ettersyn - Infrastruktur
på Svartskog - Høydebassengog sjøledninger med ilandføringssteder
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
(EBY) viser til mottattvarselom oppstartplanarbeidog
planprogramtil offentlig ettersynfor infrastrukturpå Svartskog,høydebasseng
og sjøledningmed
ilandføringssteder.
EBY er tildelt rollen som Oslo kommunesgrunneierrepresentant,
medansvarfor å
ivaretaeierskap, utvikling og forvaltningenav bykassaseiendommer,og uttaler segut fra sin
grunneierrolle.Oslo kommunehar flere eiendommeri Oppegårdkommune, se vedlegg.
PåBålerudeier Oslo kommuneen stor eiendom(gnr./ bnr. 32/48)som er uregulertLNFR-område.I
forslagtil planprogramer det vurderttre alternativeplasseringerav høydebasseng
medatkomstveived
Vestengaidrettsplass.Alternativ 1a og 1b er plassertpå Oslo kommuneseiendomi LNFR-område.
Hvis høydebassenget
leggespå Oslo kommuneseiendomforutsetterEBY at Oppegårdkommune
fradelerarealetog senderen henvendelsetil Oslo kommuneom å ervervearealet.
Det er ønskeligat kartenei planprogrammeter tydeligeslik at de blir bedrelesbare,inkludert nord-pil.
EBY er positivetil planprogrammetog serbehovetfor tiltakene.SomgrunneierønskerEBY å være
involvert i planprosessen.

Med vennlig hilsen
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

HanneLøvbrøtte
seksjonsleder

Ingvild Kvalheim
overarkitekt

Dettedokumenteter godkjent elektronisk.

Vedlegg:
1.

Oslo kommuneseiendommeri Oppegårdkommune

Eiendoms- og
byfornyelsesetaten

Besøksadresse:
ChristianKrohgsgate16
Postadresse:
Postboks491 Sentrum
0105OSLO

Fakturaadresse:
Telefon:02 180
Org.nr.:874 780 782
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Giro: 1315.01.01160
EHF 9908:874780 782
faktura@uke.oslo.kommune.no E-post:postmottak@eby.oslo.kommune.no
www.eby.oslo.kommune.no

Kopi til:
Bymiljøetaten
Vann- og avløpsetaten

Postboks636 Løren
Postboks4704 Sofienberg

0507
0506

OSLO
OSLO
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Oslo kommune
Bymiljøetaten

Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN

Dato:
Deresref.: 17/2580-1

Vår ref.: 17/16600-2

Saksbeh.:Elin Lindal
Org. enhet:Idrett og grønnstrukturplan

11.09.2017

Arkivkode: 512

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANA RBEID OG PLANPROGRAM
TIL OFFENTLIG ETTERSYN - INFRASTRUKTUR PÅ SVARTSKOG HØYDEBASSENG OG SJØLEDNINGER MED ILANDFØ RINGSSTEDER
Bymiljøetaten(BYM) viser til mottatt varselom oppstartplanarbeidog planprogramtil
offentlig ettersyninfrastrukturpå Svartskog,høydebasseng
og sjøledningmed
ilandføringssteder.
Vi uttalerossmedbakgrunni vårt ansvarfor planleggingog utvikling,
forvaltning og drift av Oslo sinekommunaleeiendommer.BYM er kjent med Eiendoms- og
byfornyelsesetaten,
somer tildelt rollen som Oslo kommunesgrunneierrepresentant
(med
ansvarfor å ivaretaeierskapet,utvikling og forvaltningenav bykassaseiendommer),er invitert
til å gi uttalelsefra Oslo kommunesegut fra sin grunneierrolle,og vi viser derfor til den
uttalelsesom kommerderfra.
Vi viser ogsåtil tidligere avholdtemøterog kommunikasjoni dennesaken, deriblantvårt brev
av 09.02.2017.Vi har følgendekommentareri denneomgang:
Friområdeinteresser
Oslo kommuneeier mangeeiendommerlangskysteni Oppegårdkommune.Det er et særdeles
viktig rekreasjonsområde
for Oppegård,Ski, SøndreNordstrandog Nordstrand, men det er
ogsået områdesombenyttesregi onalt. Gjersjøelvanatur- og kulturpark, inklusiv Ljansbruket,
Stubljanog Ingierstrandbad, er relevanteå nevnei dennesammenheng.
Områdetbenytteshele
årettil turgåing- og sykling. Samtligeav våreeiendommerer friområderi strandsonen,
som
hovedsakeligbrukestil bading eller lignendeaktiviteter. Utviklingen av områdetståri
startgropen.Vi ser for ossendamer folkeliv her i fremtiden.Det kan i fremtidenværeaktueltå
anleggeferjeanløpfor eksempelved Ljansbruket,Ingierstrandbad og nord for Sandbukta.
Hvervenbukta
BYM meneralternativetmedsjøledninghar flere potensiellenegativekonsekvenserfor
rekreasjonog miljø. Spesieltkrevendevil det væreå innpasseen rørledningved Hvervenbukta.
Dere foreslåren reguleringsom forutsetterat ledningenskal leggesi land i Hvervenbuktauten
at detteer avklart. Her må ogsåulike alternativerfor stederder vannledningenskal føresi land
utredesog avklaresviderei detalj.

Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 21 80 21 80

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www. oslo.kommune.no

Toalett- og dusjfasiliteter
BYM ser det som positivt om enkelteav badestrendene
som Oslo kommuneeier og forvalter
l angsOslofjordeni Oppegårdkommuneogsåkan til tilkobles sjøledningen,da dettevil gjøre
det mulig meden oppgraderingav toalett- og dusjfasiliteter.Hvilke områdersom prioriteresi
forhold til tilkobling til vann- og avløper avhengigav politisk beslutning og tildeling av
budsjettmidler.
Ilandføringspunkter
Vi registrererat Bestemorstranda
(gnr/bnr48/2) ikke er kommetmedsom foreslått
ilandføringspunkt.Det bør fremkommehvorfor detteområdeter utelatt.Det bør også
fremkommehvorvidt Strandkollener vurdert.
Vi forutsetterat kostnaderknyttet til ilandføringspunkterog pumpehusbekostesav Oppegård
kommune.
Kommentarer til selveplanprogrammet
-

Underforeslåttomfangfor utredningav tema«friluftsliv, nærmiljøetog barnog unges
oppvekstvilkår»savnervi følgende:
o Utredningenbør ogsåse på sannsynligfremtidig situasjon,ikke kun fokuserepå
eksisterendesituasjon.Vi ser for ossen stadigstørrebruk av området.
o Det bør rettesfokus mot rekreasjontil sjøsog eksempelviskonsekvenserfor
mulighetentil oppankring.
o Vi er bekymretfor konsekvensene
for planlagtsmåbåthavnved Ljansbruket.
Utredningenbør ha et spesieltfokus på ikke å ødeleggefor en fremtidig småbåthavn
her.

-

Arkit ektoniskog estetiskutforming bør utredes.Vi l ha mye å si for inntrykket av strendene.
Vil det kommelukt? Hva vil det ha å si for opplevelsenav stedet?
Vi er usikrepå om tiltaket vil ha økonomiskekonsekvenserfor Oslo kommunemedtanke
på tilknytningsplikt etc. Vi ønskerat dettebelysesi planbeskrivelsen.

Med vennlig hilsen
GerdRobsahmKjørven
Etatsdirektør
Godkjent elektronisk

Gunhild Bøgseth
Divisjonsdirektør
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Oslo
Oslo kommune
kommune
Byantikvaren
Byantikvaren

postmottak@oppegard.kommune.no
postmottak@oppegard.kommune.no

Dato:
Dato:
Deres
ref:
Deres ref:

10.10.2017
10.10.2017

Vår ref
ref (saksnr):
(saksnr):
Vår

Saksbeh:
Saksbeh:

Arkivkode:
Arkivkode:

201701472-2
201701472-2

Vidar Trædal
Trædal
Vidar

51 1
511

SVARTSKOG
VED VARSEL
VARSEL
SVARTSKOG OPPEGÅRD
OPPEGÅRD -- ENDRET
ENDRET REGULERING
REGULERING -- UTTALELSE
UTTALELSE VED
OM
OM OPPSTART
OPPSTART AV
AV PLANARBEID
PLANARBEID
Vi
på
Vi viser
viser til
til brev
brev av
av 05.07.2017
05.07.2017 med
med varsel
Varsel om
om oppstart
oppstart av
av planarbeid
planarbeid for
for infrastruktur
infrastruktur på
Svartskog, som
som innbefatter
innbefatter høydebasseng
høydebasseng og
og sjøledninger
sjøledninger med
med ilandføringssteder.
ilandføringssteder. Vi
Vi beklager
Svartskog,
beklager åå
ha
berører Oslo
ha oversittet
oversittet svarfristen,
svarfristen, som
som skyldes
skyldes stor
stor arbeidsmengde
arbeidsmengde ii perioden.
perioden. Planarbeidet
Planarbeidet berører
Oslo
kommune
på et
et par
steder ved
ved Hvervenbukta
Hvervenbukta og
og Ljansbruket.
Ljansbruket. Byantikvaren
Byantikvaren uttaler
seg kun
kun til
til
kommune på
par steder
uttaler seg
disse
disse punktene.
punktene.
Kort
Kort oversikt
oversikt over
over bevaringsverdier
bevaringsverdier ii og
og ved
ved planområdet
planområdet
Tilgrensende planområdet
ligger Stubljan.
Stublj an. Ljan
Ljan er
er nevnt
nevnt som
som gårdsanlegg
gårdsanlegg ii middelalderen.
middelalderen.
Tilgrensende
planområdet ligger
Stubjan
utskilt fra
Nedre Ljan
ble opprinnelig
Stubj an ble
ble utskilt
fra Nedre
Ljan ca.
ca. 1650,
1650, og
og ble
opprinnelig kalt
kalt Søndre
Søndre Ljan.
Ljan. Oslo-borgeren
Oslo-borgeren
Christopher Nilssøn
Stub var
var første
første private
private eier
eier fra
fra 1647
1647 og
og har
har gitt
gitt stedet
stedet navn.
navn. Peder
Peder
Christopher
Nilssøn Stub
Pederssøn
kjøpte middelaldergården
Pederssøn Müller
Müller samlet
samlet Ljansbruket
Ljansbruket under
under ett
ett da
da han
han ii 1669
1669 kjøpte
middelaldergården
Hvitebjørn
Hvitebjørn ii Oppegård,
Oppegård, og
og deretter
deretter fikk
fikk Stubljan
Stublj an ii 1694
1694 ved
ved åå inngå
inngå giftemål
giftemål med
med Sidsel
Sidsel
Rasmusdatter.
kalt Bundefjordgodset,
Rasmusdatter. Det
Det samlede
samlede godset
godset ble
ble først
først kalt
Bundefjordgodset, senere
senere Ljansgodset,
Ljansgodset, med
med
eiendommer
på begge
på Gjersjøelva,
eiendommer på
begge sider
sider av
av fjorden.
fjorden. Det
Det ble
ble drevet
drevet tømmerfløting
tømmerfløting på
Gj ersjøelva, og
og her
her var
var
utskipingshavn for
utskipingshavn
for tømmer.
tømmer.
Det
planområdet rommer
ble grunnlagt
Det aktuelle
aktuelle planområdet
rommer Gjersjøelva
Gjersjøelva og
og Ljansbruket
Ljansbruket som
som ble
grunnlagt for
for
trelasthandel av
av P.P.Müller
P.P.Müller på
1600-tallet. Da
Da Peder
Peder Holter
Holter overtok
overtok Stubljan
Stublj an ii 1765
1765 etablerte
etablerte
trelasthandel
på 1600-tallet.
han
han ii tillegg
tillegg til
til trelast,
trelast, også
også kornmølle,
kommølle, salpeterverk
salpeterverk og
og kruttmølle
kruttmølle like
like ved
ved det
det stadig
stadig voksende
voksende
sagbruket.
sagbruket. Gamle
Gamle Mossevei
Mossevei er
er et
et gammel
gammel veifar
veifar gjennom
gjennom området
området med
med bru
bru over
over Gjersjøelva.
Gjersjøelva.
På grensa
grensa mellom
mellom Oslo
Oslo og
og Oppegård
Oppegård kommune
kommune ligger
ligger Gjærsjøelva.
Gjærsjøelva. Elva
Elva ble
tidligere kalt
kalt
På
ble tidligere
Hvitebjørnselva
utløp er
Hvitebjørnselva og
og var
var tidligere
tidligere et
et premiss
premiss for
for utvikling
utvikling av
av Ljansbruket.
Ljansbruket. Ved
Ved elvas
elvas utløp
er
flere kulturminner
kulturminner som
som vitner
vitner om
om den
den tidlige
tidlige industrivirksomheten
industrivirksomheten så
så som
som terminal
terminal for
for tømmer,
tømmer,
flere
sagbruk
sagbruk og
og mølle.
mølle. Byantikvaren
Byantikvaren forutsetter
forutsetter at
at dette
dette kartlegges
kartlegges ii det
det videre
videre planplan- og
og
utredningsarbeidet.
utredningsarbeidet.
Byantikvarens vurdering
vurdering
Byantikvarens
Byantikvaren
planprosessen foretas
kartlegging og
Byantikvaren forutsetter
forutsetter at
at det
det ii planprosessen
foretas en
en kartlegging
og vurdering
vurdering ii felt
felt av
av
kulturminneverdier
innen planområdet
planområdet og
og influensområdet
influensområdet ii Oslo
Oslo kommune.
kommune.
kulturminneverdier innen
Byantikvaren
Byantikvaren
g
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Postadresse:
Postadresse:
Postboks
Postboks 2094
2094
Grünerløkka
Grünerløkka
0505
0505 Oslo
Oslo

Besøksadresse:
Besøksadresse:
Maridalsveien
Maridalsveien 33
0178
0178 Oslo
Oslo

Sentralbord:
Sentralbord: 02180
02180
Publikumsservice:
Publikumssefl/ice: 23460295
23460295
postmottak@bya.oslo.kommune.no
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Tiltakene
Tiltakene som
som reguleringsplanen
reguleringsplanen skal
skal legge
legge til
til rette
rette for,
for, er
er ikke
ikke inngående
inngående beskrevet
beskrevet eller
eller
illustrert. Vi
Vi forutsetter
forutsetter at
at de
de aktuelle
aktuelle løsningene,
løsningene, og
og dermed
dermed innvirkningen
innvirkningen på
kulturminnene,
illustrert.
på kulturminnene,
blir redegjort
planprogram heter
blir
redegjort nærmere
nærmere for
for ved
ved offentlig
offentlig ettersyn.
ettersyn. II forslag
forslag til
til planprogram
heter det:
det:
"Planforslaget er
er avgrenset
avgrenset til
til kun
ligge innenfor
innenfor kommunegrensa
kommunegrensa til
til Oppegård
Oppegård kommune.
"Planforslaget
kun åå ligge
kommune.
Søknadspliktige
bli omsøkt
Søknadspliktige tiltak
tiltak tilknyttet
tilknyttet anlegget
anlegget ii Oslo
Oslo kommune
kommune vil
vil bli
omsøkt via
via ordinær
ordinær
byggesøknad, og
Vi tar
byggesøknad,
og eventuelle
eventuelle nødvendige
nødvendige dispensasjoner".
dispensasjoner". Vi
tar dette
dette til
til etterretning,
etterretning, men
men vil
vil
særlig
særlig peke
peke på
på at
at det
det vil
vil være
være behov
behov for
for åå avklare
avklare tiltakene
tiltakene innenfor
innenfor Oslos
Oslos
kommunegrense med
med hensyn
hensyn til
til arkeologiske
arkeologiske kulturminner,
kulturminner, også
også under
under vann.
vann. Vi
kommunegrense
Vi
forutsetter
forutsetter at
at Byantikvaren
Byantikvaren kontaktes
kontaktes ii god
god tid,
tid, da
da saken
saken trolig
trolig må
må oversendes
oversendes Norsk
Norsk
Maritimt Museum
Museum for
for nærmere
nærmere vurdering.
vurdering.
Maritimt

Med hilsen
hilsen
Med

Fredrik Armand
Armand Borgen
Borgen
Fredrik
antikvar
antikvar

Vidar Trædal
Trædal
Vidar
antikvar
antikvar

Godkjent
Godkjent og
og ekspedert
ekspedert elektronisk
elektronisk
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Oppegårdkommune
Kolbotnvn. 30
Postboks510
1411Kolbotn
Telefon:66 81 90 90
Telefaks:66 81 89 89
E-post:postkasse@oppegard.kommune.no
Hjemmeside:http://www.oppegard.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Org.nr.

Forening/organisasjon

990598029

BÅLERUD GRUNNEIERFORENING

Adresse

Postnr.

c/o Tomm I Svenssen

Poststed

1420

E-postadresse

Telefonnr.

wenche.skjaeran@gmail.com

97170730

Kontaktperson:
Fornavn og ev. mellomnavn

Etternavn

Wenche

Skjæran

Saken gjelder
Hvilken sak vil du uttale deg om?

Infrastruktur Svartskog
Saksnr.

17/2580
Høringssvar

BålerudGrunneierforeningserdet som essentsieltat kommunensamtidigmedat rør leggestil planlagtvannog
avløptil Bålerud,Bekkenstenog Rødstenåsen
ogsåleggerned trekkerørfor fremdig fiber og strøm.
BålerudGrunneierforeningønskeren tilbakemledingfra kommunenpå at detteblir ivaretattpå en god måte.

Dokumentasjon
Beskrivelse

Last opp dokumentasjon

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av

Til
Oppegård kommune
Postboks510
1411KOLBOTN

Deresref.:17/2580

Høringssvar til planprogram – infrastruktur i Svartskog landskapsvernområde
Vi viser til planprogramlagt ut til høring7. juli, og vil her kommemed noenmerknader.
Generelt
Planlagtinfrastrukturfor offentlig vann og avløp på Svartskogvil føre til størreinngrepi natur- og
kulturmiljø. Det er derfor avgjørendeat dette skjer på mestmulig skånsommåte,slik at minst mulig
terrengrundt selvebyggeplasser/rørgater/vanntårn
mm. blir berørt.Bådestrandsoneog
skogområdene
i og i tilknytning til planområdeter sværtmye brukt som friluftsområdefor Follos
og Oslosbefolkning.Det betyr at all byggeaktivitetog bygninger må utføresslik at de i minst mulig
grader til hinderfor fri ferdselog viderebruk av strand- og skogsområdertil friluftsaktiviterer.
Uansettutførelseser vi at arbeidog bygging vil redusereområdetsverdi som frilufts - idretts- og
rekreasjonso
mråde.
Registreringav kulturminnermå gjørespå alle berørtearealerfør byggestartog før endelige
ilandføringspunkter,rørtraseer,byggeplassermm. kan bestemmes.
Det sammegjelderregistrering
av biologisk mangfoldi vann og på land. Fra tidligere undersøkelsergjort på Svartskog,vet vi at
områdethar et særligrikt biologisk mangfoldog stor tetthetav kulturminner.Dettevil ogsåmed
stor sannsynlighetgjeldefor områderberørtav ny infrastruktur.
Regionaleog kommunaleføringer
Reguleringsplanen
for Bålerud,vedtatti 2016,er i strid med Regionalplan for arealog transport,
noesom er påpektav blant annetMiljøverndepartementet,
Fylkesmannenog NHO. Dermeder også
forslagtil planprogramfor infrastrukturi strid med sammeplan. Utbyggingenvil øke
klimagassutslippene
og redusereplanområdetsverdi som «regionaltgrøntstrukturfor biologisk
mangfoldog kystsoneområde
».
Reguleringsplanen
er ogsåi strid med «Klima- og energiplan(2011– 2015)» for Oppegård
kommune.
Reguleringsplanenkan ogsåværei strid med «Temaplanfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
(2011-2022)» hvis infrastrukturblir til hinderfor fri ferdseli deler av strandsoneog i områdetrundt
Vestengaidrettsplass.

ForeningenGerdarudin

Side 1 av 2

Postboks149

1411 Kolbotn

Vanntårnved Vestengaidrettsplass
ForeningenGerdarudintar ikke stilling til hvilket alternativsom skal velges,men vil påpeke
følgende:Alle tre alternativervil føre til inngrepi naturmiljøeti tillegg til å kunneværetil hinder
for frilufts - og idrettsaktiviteter.Somnevnt underden generelleinnledningener det avgjørendeat
det blir foretattregistreringav kulturminnerog biologisk mangfold.Deler av forslaget(1b) berører
Svartskoglandskapsvernområdedirekte ved innkjøringenfra Bekkenstenveien.
Vi minnerom at det
må søkesom tillatelsefra Fylkesmanneni Oslo og Akershusfør dettealternativeteventuelt
gjennomføres.Alle tre alternativerberørerområdertett på landskapsvernområdet.
Vi har tidligere
argumentertfor å oppretteen hensynssone
mot grensenetil landskapsvernområd
et, og gjentarat
byggingtett på det vernedeområderi utgangspunktetbør unngås,og hvis det skal gjennomføresmå
det tasspesiellehensyn.
Vi gjør oppmerksompå at det i forbindelsemed asfalteringav Bekkenstenveien
tidligere i år ble
gjort arkeologiske funn av automatiskfredetkulturminne(AskeladdenID 226135)rett i nærheten
av foreslåttinnkjøring (1b) til vanntårn.
Alternativ 2 vil føre til et størreinngrepi et områdemed turstiersom for mangeer inngangentil
stinettet(DNT) på Svartskog.Vestengaer, i tillegg til å væreidrettsplassmed fotball- og
skøytebane,et stedmangebrukersom utgangspunktfor turer på Svartskog,bådefor fastboendeog
andrefra Follo og Oslo. Alternativ 2 vil føre til størreinngrepi et skogsområdetsom i dag er
ubebygd.
Alternativ 1a vil væretil hinderfor idrettsaktiviteterpå Vestengaidrettsplass,der det er både
fotball- og skøytebane.

Svartskog, 5. september 2017
GERDARUDIN
En foreningtil vern av Svartskog

SigmundLøvåsen
Leder

ForeningenGerdarudin

Side 2 av 2

Postboks149

1411 Kolbotn
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Oppegårdkommune
Kolbotnvn. 30
Postboks510
1411Kolbotn
Telefon:66 81 90 90
Telefaks:66 81 89 89
E-post:postkasse@oppegard.kommune.no
Hjemmeside:http://www.oppegard.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Org.nr.

987814780

Forening/organisasjon

SVARTSKOGIDRETTSFORENING

Adresse

v/Stein Morten Sletten,Roald

Postnr.

1420

Poststed

SVARTSKOG

Amundsensvei165
E-postadresse

Telefonnr.

svartskog.if@gmail.com

91330064

Kontaktperson:
Fornavn og ev. mellomnavn

SteinMorten

Etternavn

Sletten

Saken gjelder
Hvilken sak vil du uttale deg om?

Infrastruktur Svartskog
Saksnr.

17/2580
Høringssvar

SvartskogIdrettsforening
1420 SvartskogSvartskog,
200817

OppegårdKommune
Rådhuset
1410 Kolbotn

HøringsuttalelseDetaljreguleringInfrastrukturSvartskog. NasjonalPlan-ID: 2017002.
Svartskogidrettsforening-SVIF- ønskermeddetteå kommemedbemerkningerangåendeplanprogrammet.
Ad adkomstvei:
Vi anbefaleradkomstveisom i alternativ1b, der manbruker(og oppgraderer) eksisterendevei. Dettealternativet
vil føre til minst inngrepi naturen,og gir minst mulig konflikt i forhold til eksisterendeanlegg(hoppbakkeog
skøytebane).

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av

Offentlig høring - høringssvar

Vi meneralternativ1a vil kommei konflikt medskøyte-/grusbanen,og vi ønskerå bevareog oppgraderegrusbanen
for skøyterpå vinter og Petanquepå sommeren.
Det er viktig at adkomstveienplanleggesslik at hoppbakken(unnarennet) fortsattkan brukesetterat veiener
ferdig.
Ad plasseringvannbasseng
og garderobeanlegg:
SVIF ønskerat vannbassenget
plasseresmedminst mulig inngrepi naturen.
Vi ønskerat kommunenplanleggergarderobebygget
medWC for brukereav idrettsanlegget(spesieltfotballspillere
), for å hindreat manbrukernaturenrundt som avtrede.
Det er ogsåbehovfor vann til sprøytingskøytebaneog for fremtidig bruk av snølageanlegg(
snøkanon) til
hoppbakken.
Man må sikre at det er strømtil lysanlegg,vannpumpe,snøkanon,og til andrearrangementer
på idrettsplassen.
Det er viktig at vi har tilgang på lagerplasstil bl.a. redskaper,vannslanger,snøscooter, etc.

Med vennlig hilsen
Styreti SVIF ved leder

SteinMorten Sletten

Dokumentasjon
Beskrivelse

Last opp dokumentasjon

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arne OlavHaugen<arohauge@online.no>
5. september201700:56
RandiAamodt
Vannog avløpstilknytningi Sansbukta

Vi synesfremdelesdet er vanskeligå kommenterepå dette så lengevi ikke vet hvor vårt
tilknytningspunktkommer.
Vi kommer i en litt spesiellsituasjonda vi bor på oversidenav veien og akkurather er det ogsået stort
rør i veien som bekkensom renner ut i Sandbuktagår i og tomten er vanskeligtilgjengeligmed fjell på
alle kanter untatt på sydsiden.
Vi håper at kommunenleggervårt tilkoplingspunkti tomtegrensen,enhverannenløsningvil bli ekstremt
dyr for oss,da vi må graveover veien og under røret, eller om det muligensgår an å bore under vei og
rør.
Enannenløsninger om kommunenvelgerå leggenytt rør i veien og ned i Sandbukta(mye tyder på at
eksisterenderør er dårlig) og at vi får leggevårerør i sammegrøft, da havnervi nesteni tomtegrensen
og på riktig plasspå sydsiden.
For øvrig viser vi til det vi tidligere har skrevetom sakenog til det Grunneierlagethar skrevet.
Mvh
Arne Haugen
Ingierstrandveien25

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arnt Kjell Svendsen<arnt.k.svendsen@gmail.com>
7. juli 2017 11:43
RandiAamodt
Oppstartav planarbeid.Infrastruktur på Svartskog,høydebassengog
sjø ledningermed ilandføring

Jegviser til telefonsamtale.
På kartet somfølger planforslageter eiendommenHeidehaugenbeskrevetsomat denomfattesav
Ingierstrandveien58, og eiesav Oslo kommune.Dette er feil. Ingierstrandveien58, G.nr 32 og
B.nr 37, er hjemlet megog har områdesnavnStrandkollen.
Jegber dem vennligstnoteredettefor å unngåmissforståelseri det fremtidigeplanarbeidet.

-Vennlig hilsen
Arnt K. Svendsen
Ingierstrandveien58, 1420 Svartskog.
tlf. 90 60 87 90

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

JohanBerg-Svendsen<jbs@ber.no>
11. august201711:40
RandiAamodt
Arnt Kjell Svendsen
Strandkollensak17/2580
Oversikteiendommerog eierforhold Strandkollen.pdf

Hei igjen,
Visertil hyggeligmøte med dere mandag7. august.Somavtalt sendervi over informasjonvedrørende
tomter og tomtegrenserpå Strandkollenpå Svartskog.
Somsagti møte er det tydeligvisoppstått en feil i forbindelsemed reguleringmed saksnummer17/2580.
Eiendommensom refererestil som «Heidehaugen»med adresseIngierstrandveien58 og gnr. 32, bnr 37
er egentligeiendommenStrandkollen,med hjemmel Arnt K. Svendsen.Heidehaugenhar adresse
Ingierstrandveien46 og gnr. 32, bnr. 35. Sefor øvrigvedlagtedokument.
Vi ber derfor om at det ryddesopp i dette i angjeldendereguleringsplan.Arnt K. Svendsenønskerikke å
være del av denneplanenog håper det lar seggjøre å endre reguleringsgrensene
slik at gnr 32, bnr. 37
holdesutenom.
Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe dere lurer på!
Vennlighilsen
Johan Berg - Svendsen
Partner/MRICS
BER Bygg og eiendomsrevisjon

AS

Drammensveien 133, 0277 Oslo | Tlf: 22 56 29 44 | Mob: 97 04 59 04
www.ber.no

Ingierstrandveien58, 1420Svartskog(Gnr.32, Bnr.37)

Ingierstrandveien34, 42, 48, 1420Svartskog(Gnr.32, Bnr.19)

Ingierstrandveien34, 42, 48, 1420Svartskog(Gnr.32, Bnr.19)

Ingierstrandveien46, 1420Svartskog(Gnr.32, Bnr.35) «Heidehaugen
»

Gnr.32, Bnr.19 rundt Gnr.32, bnr. 35

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

SigurdKjelstrup<Sigurd.Kjelstrup@asplanviak.no>
18. august201712:30
StigBell
Eirik KravikSolheim;SaraKjelstrup;RandiAamodt
RE:Svartskogveienned mot Svartskogbrygge

Hei! Da er sommerenomtrent over, og vi får komme videre. Det har gått fint på stranden,skiltenehar
fungert. De 2-3 plassenevi har mellom skiltenefor parkeringfinner noen ut av når de tolker skiltene.
Restenkjører opp eller parkererfeil. Problemeter mye mindre.
Til pkt 1: Jeg vil gjerne ha tilbakeført eierskapetpå veigrunnen,ved at veigrunnenblir sjekketmot mitt
skjøte.Det er spesieltsvingenrundt Svartskogveien14 som jeg eier i følge det dere sier nå. Der er det 2
lommer som kan utnyttes til parkering,som jeg oppfatter som min grunn. Jeghar ogsåskjøtepå
veigrunnhelt opp til nr 8. se tidligere tilsendte kart.
Til pkt 2. der ønskerjeg konferanseom mulighetenfor dispensasjonfor å byggepå utskilt grunn fra 35/2.
Det gjelder sonenmellom 12 og 14.
Dessutener mine innspill på reguleringenav selveSvartskogbrygga
ikke besvartmed særliggod
begrunnelse.Planbeskrivelsen
sier jo at dette var kommunalgrunn under reguleringsprosessen.
Da har
man ikke tydeliggjort for politikerne at dette er feil og dermed havnet på et underlig resultat: offentlig
kai for anløpav off kommunikasjon.Bryggaer privat eid og kan umulig bli en fullverdig offentlig kai. Ikke
er det mulig å se behovfor dette heller. Jegønskerdette som privat brygge.(OKvil neppedelta i
vedlikehodet).
Til pkt 4: Innspill til AV- anlegget,slik det er skisserter ikke problematisk,så langt. Mitt områdeer nok
lite berørt. Veggrunnenkan brukestil rørføringer.

Med vennlig hilsen
Sigurd Kjelstrup
Sivilingeniør, Bygg
Origo as
Mob/dir: 95 78 13 11,
Sjøveien 22, Postboks 184, 8376 Leknes
sigurd.kjelstrup@asplanviak.no

From: StigBell [mailto:Stig.Bell@oppegard.kommune.no
]
Sent: 6. juni 201714:24
To: SigurdKjelstrup<Sigurd.Kjelstrup@asplanviak.no
>
Cc:Eirik KravikSolheim<Eirik.Kravik.Solheim@oppegard.kommune.n
o>; RandiAamodt
<Randi.Aamodt@oppegard.kommune.no
>
Subject:SV:Svartskogveienned mot Svartskogbrygge
Ja,jeg håper ogsåat vi nå har et fundamentvi kan byggevidere på. Det er hovedsakelig4 forhold du tar
opp nedenfor:
1. Eierskaptil veien,herunderregistreringi matrikkelen,pris på evt. grunnervervetc.

2. Byggegrenselinjer
for din tomt og reguleringav dette
3. Parkering/skilting
4. Forholdknyttet mot fremtidige VA-anlegg
Punkt3 vil bli ivaretatt av veiavdelingenv/Eirik KravikSolheim.Kopiererderfor ham på dennee-posten
slik at dere kan ha direkte dialog om dine innspill.
Punkt4 er en del av planleggingenvi nå har startet. Kopiererderfor min medarbeiderRandiAamodtslik
at hun er orientert om dine innspill. Det er for tidlig å konkluderepå hvordankommunaleog private VAledningerendeligvil bli plassert,men her ønskervi jo innspill fra grunneiere og andre med godeforslag.
Punkt1 skaljeg ta videre internt med Geodataog andre aktuelle avdelinger.Dette må jeg nestenfå
komme tilbake til på et seneretidspunkt.
Punkt2 ligger nok utenfor mitt ansvarsområde,men jeg/vi kan selvfølgeligsnakkeom sakenslik at du får
gitt dine innspill. Jeg/vikan deretter sørgefor at rett virksomhetkoblesinn slik at du kan få svarpå det
du er opptatt av.
Jeghar ferie i perioden1. juli til 8. august.BådeEirik og Randihar ferie i juli, så da får du tenke på
behovetfor å møtesfysisk,evt. når vi kan få til dette.

Med vennlighilsen

Stig Bell
PlanlederUTE
Besøksadresse:
Sofiemyrveien8
tlf. 66 81 51 07 • 976 82 287
OppegårdkommuneI Kolbotnveien30 I Postboks510 I 1411KolbotnI sentralbord66 81 90 90

Fra: Sigurd Kjelstrup [ mailto: Sigurd.Kjelstrup@asplanviak.no]
Sendt: 6. juni 2017 13:37
Til: Stig Bell
Kopi: Sara Kjelstrup
Emne: RE: Svartskogveien ned mot Svartskog brygge

Hei StigBell!
Det gleder meg at sakener falt ned på min side,selv om det har tatt mangeår. Jegkunnesi mye om
hvordanjeg synessakener behandlet.Oppegårdkommunebør møte innbyggernei en sakav dennetype
med større grad av imøtekommenhetenn jeg har opplevd.Ditt bidrag har tydeligvisgitt en løsning,og
jeg takker for det.
Men det er tid for å å se fremover, og jeg synesforslagenesom du nevnerer greit å starte på. Min datter
og svigersønnhar ogsåtanker om dette, særlighvis de overtar eiendommen.Slikdiskusjonpågår.Nå skal

jeg til Svartskogi juli og vi kan ta et møte da, hvis det passer.Jegvil ogsåta opp byggegrenselinjersom er
til hinder for byggetomtutenfor 100m-sonen.De er regulert mot min protest, ubesvartav OK
/kommunaldepartementeti behandlingenav reguleringen.
Skiltplanen er ok, men vårt skilt om parkeringburde kanskjefå et offentlig preg, (såblir det ikke stjålet).
Det kan derfor være et underskiltpå pkt 2 (Stopp-forbudt hit) med P for 2 biler tillatt etter avtale med
grunneier,av sammetype som underskiltetpå snuplassen.(Her har dere glemt at det står et P-forbudt
med underskilt:Gjeldersnuplassen.Tamed i skiltplanen).
Påbryggeområdetsetter jeg opp en hindring som blir slik at grunneierkan parkereder. (Stolpesom
leggesned for eksempel.Kortvarigkan jeg parkerepå snuplassenogså.)
Det finnes en avtale der dere skalkunnefradele snuplassen,den har dere sikkert i kopi, tinglyst. Vi får
byggepå den for videre behov.Asfaltkanteneer faktiskmålt opp med tanke på grenserfor veigrunn,
målt av OKoppmålingsavdelingenmed meg tilstede.
Øverstedel av min grunn,selveSvartskogbakken
liggerpå bnr 2 etter mitt skjøte.Dener heller ikke
overtatt, slik jeg ser det. Da får vi rydde opp her også.Deretrenger hele bakkentil VA-anlegget. Hvaer
pris for grunneni slike tilfelle? Du nevnerett unntak for ombyggingenav kryssettil Linnekastveien.Send
kopi av denneavtalen/endringen,den har ikke jeg. Grenseneer ikke endret der heller?
Jegber om at dere endrer veggrunnenpå hele strekketsom tilhørende bnr 2, nedre og øvre del av
Svartskogveien,
inntil vi har en avtale om overføringog fradeling.Dette er prinsipielt som utgangspunkt.
Håpervi kan få litt fremdrift i det som skalgjøres,avløpsanleggetgjør det visstnødvendig.

Med vennlig hilsen
Sigurd Kjelstrup
Sivilingeniør, Bygg
Origo as
Mob/dir: 95 78 13 11,
Sjøveien 22, Postboks 184, 8376 Leknes
sigurd.kjelstrup@asplanviak.no

From: StigBell [mailto:Stig.Bell@oppegard.kommune.no
]
Sent: 6. juni 201710:40
To: 'sigurd.kjelstrup@online.no'
<sigurd.kjelstrup@online.no
>
Cc:SigurdKjelstrup<Sigurd.Kjelstrup@asplanviak.no
>
Subject:Svartskogveienned mot Svartskogbrygge
Hei
Visertil tidligere befaringog korrespondansei vinter. Vedlagteskiltplaner,med tilhørendeforklaring fra
min medarbeider Eirik KravikSolheimnedenfor,er vårt forslagtil hvordanvi kan skilte innenfor vårt
myndighetsområdeslik at uønsketparkeringkan forebygges.Fint om du gir en tilbakemeldingpå om
dette er en grei løsningslik at vi kan iverksettedette.

Det har tatt noe tid å lande dette med eiendomsforholdtil veien ned mot Svartskogbrygge,men nå har
jeg fått endeligavklaringmed våre jurister. Vi tenker som følger:
Kommunenhar nå gått igjennomalle relevantedokumenteri arkivet. Etter hva vi kan se har det
ikke blitt foretatt kjøp eller annet erverv av veien fra kommunensin side,med ett unntak for
deler av veien fra Svartskogveienfør den går over i Linnekastveienog et lite stykkened bakken.
Oppegårdkommunekan heller ikke finne dokumentasjonpå hvorfor veien ble overtatt av
kommunenved egenerklæringi 1999.Oppegårdkommunevil derfor ikke hevdeeierskaptil
veien.
Oppegårdkommunehar som kjent planer om å leggeen VA-ledningeri området,og ser i den
forbindelsepå mulighetenfor å leggedissei Svartskogveien.
Det kan derfor være interessantfor
kommunenå erverve(kjøpe)veien.Dersomdette er en aktuelt løsningfor deg,ønskervi å ha en
dialog på en mulig overtakelseav Svartskogveien.
Om du ikke skulleønskedet vil kommunen
sørgefor at veien førestilbake til ditt gnr./bnr. I beggetilfeller kan bli nødvendigmed nærmere
avklaringav hvor den nøyaktigegrensenskalgå.
Jegbeklagerat kommunenhar brukt lang tid på denne saken,men håper at vi nå kan lande en endelig
løsningtil nytte for beggeparter.

Med vennlighilsen

Stig Bell
PlanlederUTE
Besøksadresse:
Sofiemyrveien8
tlf. 66 81 51 07 • 976 82 287
OppegårdkommuneI Kolbotnveien30 I Postboks510 I 1411KolbotnI sentralbord66 81 90 90

Fra: Eirik Kravik Solheim
Sendt: 9. mars 2017 17:07
Til: Stig Bell
Emne: VS: Skiltplan ny forklart med farger og skiltplan

Vedlagter skiltplanfor Svarskogveien
forklart med farger og skiltplanen.
Fargekodeneer da følgende.
Rød:Stansforbudt
Gul: Parkeringforbudt
Grønn:Ikke regulert.
Dette gjelder for veien. Parkeresdet f.eks.utenfor asfaltkantenvil det ikke falle innenfor
parkeringsreguleringen.

Det skalnevnesat Vegtrafikklovens§ alltid er gjeldenefor alle tilfeller.
<<§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade
og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. >>

Med vennlighilsen
Eirik KravikSolheim
Ingeniør
UTE,planavdelingen
Oppegårdkommune
Tlf: 668 15 119 * 920 11 827
Oppegårdkommune| Kolbotnveien30 | Postboks510 | 1411 Kolbotn| sentralbord66819090

Detaljregulering for infrastruktur på Svartskog
Innkomne merknader: utvidelse av planområdet
1. Fiskeridirektoratet, datert 22.6.18
2. Statens vegvesen, datert 18.6.18
3. Norges vassdrags- og energidirektoratet, datert 13.6.18
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 20.6.18
5. Kystverket Sørøst, datert 12.6.18
6. Akershus fylkeskommune, datert 3.7.18
7. Byrådsavdeling for byutvikling, datert 28.6.18
8. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten, datert 15.6.18
9. Hafslund Nett AS, datert 14.6.18

Oppegård kommune

Adm.enhet :

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 17/9331
Deres
17/2580-39
referanse:
Dato:
22.06.2018

Postboks 510
1411 KOLBOTN

Tilbakemelding på varsel om utvidelse av planområde, reguleringsplan for
infrastruktur Svartskog - Oppegård kommune Akershus

Vi viser til henvendelse av 5.6.2018om utvidelse av planområde som nevnt ovenfor samt til
vårt brev datert 5.9.2017hvor vi har gitt innspill til dette planarbeidet.
Vi kan ikke se at utvidet planavgrensning kan medføre noen særlige negative konsekvenser
for de inter esserFiskeridirektoratet er satt til å ivareta, som gjør det nødvendig å tillegge noe
utover vår nevnte uttalelse av 5.9.2017.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Breveter godkjentelektroniskog sendesuten håndskrevenunderskrift

Mottakerliste:
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

55 23 80 00
Telefaks:
www.fiskeridir.n o

51 49 16 89

17/9331
Oppegård kommune

Postboks 510

1411

KOLBOTN

Kopi til:
Fiskerlaget Sør
Kystverket Sørøst

Postboks 1476Vika
Postboks 1502

0116
6025

OSLO
ÅLESUND
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Oppegård kommune
Postboks 51 0
1 41 1 KOLBOTN

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region øst

Karin Andersen / 24058362

1 7/1 02832 - 7

TBAR 1 7/2580 - 39

1 8.06.201 8

Uttalelse til varsel om utvidelse av planområdet - Reguleringsplan for
i nfrastruktur

på Svartskog.

Vi viser til brev datert 05.06.201 8. Det varsles om utvidelse av planområde for
reguleringsplan

for infrastruktur

på Svartskog.

Planområdet omfatter areal på og nær Vestenga idrettsplass samt areal i sjø og på land på
strekningen Bekkensten til Oslo grense. Utvidelsen av planområdet gjelder avgrensning i
Bunnefjorden og et område ved Bekkensten.
Statens vegvesen har ingen innvendinger til utvidelsen av planområdet. For øvrig viser vi til
våre tidligere uttalelser, brev datert 31 .08.201 7 og epos t til Oppegård kommune v/ UTE
datert 6.04.201 8.
Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Karin Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Akershus fylkeskommune,

Postboks 1 200 Sentrum, 01 07 OSLO

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Oppegårdkommune
Postboks510
1411 KOLBOTN

Deres ref.: 17/2580
Deres dato: 05.06.2018
Vår ref.: 2017/23941-7 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
Dato: 20.06.2018

Oppegårdkommune- Varselom utvidelseav planområdet- reguleringsplan
for infrastruktur på Svartskog- Fylkesmannens
uttalelse
Vi viser til brev fra Oppegårdkommuneav 05.06.2018
.
Fylkesmannens
rolle i planprosessen
er å formidle overordnedeføringerinnenforvåre
fagområderog setil at nasjonaleog regionalemål og retningslinjerblir ivaretatti planarbeidet.
Fylkesmannenhar vurdertvarsletplanarbeidut ifra regionaleog nasjonalehensyninnenforvåre
ansvarsområder.
Vi viser til vår tidligere uttalelsedatert05.09.2017.På nåværendetidspunkti
planprosessen
har vi ingen vesentligemerknadertil en utvidelseav planområdet.Når
konsekvensutredningen
foreligger og valg av alternativer nærmereredegjortfor vil
Fylkesmannenkunnegi mer konkreteinnspill.
Aktuelle overordnedeføringer for kommunalplanleggingsom for øvrig skal vurderesog ivaretas
i planen,er listet opp i Fylkesmannens
forventningsbrevtil kommuneneav 1. mars2018
(www.fmoa.no, under”plan og bygg, arealforvaltning”)samt”Nasjonaleforventningertil
kommunalog regionalplanlegging”av 12.6.2015(www.planlegging.no
).

Med hilsen

IngeborgAustreng
seniorrådgiver

Dokumenteter elektroniskgodkjent.

Marit LouiseLindholm
rådgiver

Sørøst

Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN

Deres ref.:
17/2580-39

Vår ref.:
2017/3083-7

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
12.06.2018

Vedrørende varsel om utvidelse av planområdet - Reguleringsplan for
Infrastruktur på Svartskog - Oppegård kommune - Akershus fylke
Vi viser til brev av 5. juni 2018 vedørende utvidelse av planområdet for reguleringsplan for
infrastruktur på Svartskog. Vi viser også til vårt brev av 4. september 2017 hvor vi tidligere
har gitt innspill til dette planarbeidet.
Kystverket Sørøst har ingen nye innspill til planarbeidet som følge av at planområdet
utvides.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 185 Sentrum
Postboks 8111 Dep

5804
0032

BERGEN
OSLO

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

FYLKESADMINISTRASJONEN

OPPEGÅRDKOMMUNE
Postboks510
1411 KOLBOTN

Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
03.07.2018

Vår referanse(oppgisved svar)
2017/10280
-13/103850/2018EMNE L12

Telefon
22055623

Deresdato
08.06.2018

Deresreferanse
17/2580

Oppegårdkommune- Reguleringsplan
- Svartskog- Infrastruktur - Høydebasseng
og
sjøledningermedilandføringssteder
- Varselom utvidelse
Det visestil oversendelse
datert08.06.2018av varselom utvidelse.
Tiltaket er vurdertut fra fylkeskommunensrolle som regionalplanmyndighetog som
fagmyndighetfor kulturminnevern.Fylkesrådmannen
har følgendemerknadertil dettevarselet:
Automatiskfredetekulturminner
Viser til vår oversendelse
av rapportfra den arkeologiskeregistrering06.03.2018.
I forbindelsemed tidligere varselom planarbeidfor nytt vann-og avløpsanleggpå Svartskogi
Oppegårdkommuneble det gjennomførten arkeologiskregistreringhøsten2017.
Den nå varsledeutvidelsenav planområdetinnebærerat det kan bli konflikt mellom et automatisk
fredetkulturminne,(ID226135)dyrkningssporfra jernalderenlokalisert i sørøstrehjørneav planen,
på oversidenav Bekkenstenveien.
Med mindre dettekulturminnetkan regulerestil bevaring,må
det søkesom dispensasjonfra fredningeni forbindelsemed offentlig ettersynav planen.
Fylkeskommunenvil kunneanbefaleen frigivning dersomtiltaket ikke lar segløseuten konflikt
med hensynettil kulturminnet.
Kulturminner i sjø
Norsk maritimt museum(NMM) somer kulturminnemyndighetfor kulturminneri sjø og vassdrag
har tidligere gjort undersøkelser
i forbindelsemedplanområdetsom først var varslet.I e-post
02.07.2018skriver NMM at de ikke har behovfor å gjøreytterligereundersøkelser
i det utvidete
planområdet.
Vi viser til for øvrig til vår tidligere uttalelseav 1.9.2017,til varselom oppstartav planarbeid,og
har ingenytterligerekommentarer.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund

Anne Traaholt

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

seniorrådgiverplan

seniorrådgiverarkeologi

Dokumenteter elektroniskgodkjent.
Kopi til:
Ski kommune,Fylkesmanneni Oslo og Akershus
Saksbehandlere:
Automatiskfredetekulturminner: anne.traaholt@afk.no,
22 05 56 07
Nyere tids kulturminner:
herdis.johanne.sletmo@afk.no,
22 05 50 48
Plan-og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no,
22 05 56 23

2

Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling

Oppegård kommune
Postboks 510
1411 KOLBOTN

Dato:
Deres ref:

28.06.2018

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201804381-5

Anita Evensen

512

OSLO KOMMUNES INNSPILL TIL VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR INFRASTRUKUR PÅ SVARTSKOG
Det vises til brev av fra Oppegård kommune av 05.06.2018 med varsel om utvidelse av
planområdet – reguleringsplan for infrastruktur på Svartskog.
Vedlagt følger Oslo kommunes uttalelse i saken.
Med hilsen
Geir B. Aga
kommunaldirektør

Mariken Vinje
eiendomssjef

Godkjent elektronisk
Vedlegg:

1. Byrådens sak 21/2018: Oslo kommunes innspill til varsel om utvidelse av
planområde - reguleringsplan for infrastruktur på Svartskog

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
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Saksfremstilling:
Det vises til brev av 05.06.2018 med vedlegg fra Oppegård kommune med varsel om utvidelse av
planområde - reguleringsplan for infrastruktur på Svartskog i Oppegård kommune.
Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av Oslo bystyre
delegert til byrådet med videredelegasjon til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av
03.07.2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.
Vedtak/Oslo kommunes uttalelse:
Innledningsvis bemerkes at gårds- og bruksnummer
kartene er utfordrende.

mangler på varselet og at lesbarheten til

Oslo kommune eier flere eiendommer i Oppegård kommune, blant annet en stor eiendom på
Bålerud, gnr./bnr. 32/48, som er et uregulert LNFR-område. l forslag til planprogram er det
vurdert tre alternative plasseringer av høydebasseng med adkomstvei ved Vestenga idrettsplass
hvorav to er plassert på gnr./bnr. 32/48. Det legges til grunn at eventuelle planer om høydebasseng
på eiendommen avklares med Oslo kommune.
Oslo kommune opplyser om pågående planarbeid på grensen til Oppegård kommune, planforslag
om småbåthavn og fiordsenter på Lj ansbruket (detaljregulering med konsekvensutredning,
Saksnummer 201014155). Det forutsettes at Oppegård kommune ikke har planer om å regulere
areal innenfor Oslo kommunes gresner og at reguleringsplan for infrastruktur på Svartskog ikke er
i konflikt med detaljregulering
for Ljansbruket. Planene må koordineres etter behov, avhengig av

hva slags tiltak som skal utføres i området.
Oslo kommune ser behovet for utbyggingen av infrastruktur og ønsker som grunneier å være
involvert i planprosessen. Bymiljøetaten er kommunal forvalter av Oslo kommunes eiendommer
langs fjorden i Oppegård kommune og drifter flere ulike anlegg (friområder) hvor det kan være
aktuelt å koble seg på en sjøbåren vann- og avløpsledning.
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Oslo kommune har merket seg formålet med utbyggingen av infrastrukturen og anbefaler ikke å
legge til rette for videre utbygging av Svartskog som en følge av tilrettelegging
av ny
infrastruktur. Dette vil være i strid med føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus.
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Varsel om utvidelse av planområdet - Reguleringsplan for Infrastruktur på Svartskog Oppegård kommune via KS SvarUt
Vi viser til Deres brev av om utvidelse av planområdet ut i Bunnefjorden og ved Bekkensten.
Disse endringene er utenfor Oslo grenser, og dermed har vi intet å tilføye ut over vårt tidligere
innspill, datert 13.09.2017. Vi mottar gjerne saken til innspill igjen senere i planarbeidet når
flere detaljer foreligger.
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UTTALELSE TIL VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET – REGULEIRNGSPLAN FOR
INFRASTRUKTUR PÅ SVARTSKOG
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om utvidelse av planområdet – reguleringsplan for
infrastruktur på Svartskog i Oppegård kommune Høringsfristen er 28. juni 2018 og uttalelsen er
dermed innen fristen.
1. Bemerkninger
.

Utvidelsenav planområdetutgjøringen forskjellfor HN. HN minner om uttalelsegitt 01.08.2017.
Nettselskapeter tilfredsmed at forslagsstillerhar imøtekommet våre innspill,og har ingen ytterligerebemerkningertil
planen.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
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