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Deres dato
2021-06-04

Vår dato
2021-06-17

Deres referanse

Vår referanse
108527

2021/33043-2021/3372
Vår saksbehandler
Mads Westby

Viken Fylkeskommune

Kopi til
Rælingen kommune

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for FV. 120
kollektivfelt Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune
Elvia AS («Elvia») viser til uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for FV.120 kollektivfelt
Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune. Høringsfristen er 2. juli 2021 og uttalelsen er dermed innen
fristen.
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Rælingen kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
I det følgende vil Elvia redegjøre for hvilke elektriske anlegg som er etablert innenfor planområdet.

Elektriske anlegg i planområdet
Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. 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 etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon
Eksisterende lavspent luftledning (opp til og med 1000 V)
Elvia har lavspent luftledning med tilhørende master innenfor planområdet som vi ber om at det blir
tatt hensyn til. Blank ledning (uisolert) har et byggeforbudsbelte på 1,5 meter fra strømførende
ledning. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone. I tilfeller hvor en linje er
belagt (isolert), er det tillatt med bygg under linjen dersom vertikal avstand er over 2,5 meter.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som fører til redusert
høyde opp til luftledningen.

Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
www.elvia.no
firmapost@hafslundnett.no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Eksisterende lavspent kabelanlegg (opp til og med 1000 V)
Elvia har lavspent kabelanlegg samt kabelfordelingsskap innenfor planområdet som vi ber om at det
blir tatt hensyn til. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil
kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at
fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som
medfører endring av overdekningen over kabler.
Vedlagte kart viser kun omtrentlig plassering av kabelanlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens
nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til
Geomatikk, tlf: 915 09 146.
Eksisterende høyspent kabelanlegg (opp til og med 22 kV)
Elvia har høyspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt
kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler.
Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering av anlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens
nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning
rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146.
Eksisterende nettstasjon
Elvia har en eksisterende nettstasjon av typen frittliggende innenfor områdeplanen som vi ber at det blir tatt
hensyn til. Det tillates ikke bebyggelse med brennbare overflater nærmere enn 5 meter fra eksisterende
nettstasjon. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til
bygget. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at bygg plasseres minimum 10 meter fra nettstasjonen.
Behov for ny nettstasjon
Det fremkommer ikke tilstrekkelige opplysninger i varselet til at Elvia kan foreta en vurdering av om det er
behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne planområdet. Nettselskapet forutsetter at forslagsstiller
tar kontakt i god tid slik at Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og dermed avklare om det er
behov for en ny nettstasjon.
Viktige forhold vedrørende nettstasjoner
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.
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Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m
byggegrense rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg
til tillatt utnyttelsesgrad.
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,
jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres.
Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I tilfeller hvor effektbehovet er over 1250 A (ampere), er
det krav om at nettstasjonen må etableres som rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm
og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje i bygget, og det stilles
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet, ventilasjon m.v.

Andre forhold
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer og/eller
nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til
de eksisterende traséene/nettstasjonene.
Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre utenforstående eller offentliggjøres uten netteiers samtykke
Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt offentlighet. Kraftledninger skal på kart
ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på
kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
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Avsluttende kommentar
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@elvia.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.

Med vennlig hilsen
Elvia AS

Mads Westby
Studentressurs
Avdeling Rettigheter
mads.westby@elvia.no
Vedlegg:
- Kart

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Vår dato: 07.06.2021
Vår ref.: 202110112-2
Arkiv: 323
Deres dato: 31.05.2021
Deres ref.: 377825/2021 - 2021/33043

Saksbehandler:
Kjetil Indrevær
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for Reguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg - Planid
238 - Rælingen kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 31.05.2021.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren.
Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. Det er
nasjonale interesser knyttet til sentral- og regional nettet, og tiltak som kommer i konflikt med disse, må
avklares etter energiloven.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


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



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



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



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



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Klimaprofilene på https://klimaservicesenter.no/



Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-281469



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.



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

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
seksjonssjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Arne Kolstadbråten / 24058357

21/113134-2

377825/2021 -

18.06.2021

2021/33043

Varsel om oppstart - Detaljregulering for fv. 120 kollektivfelt Nedre
Rælingsveg - planID 238 - Rælingen kommune
Vi viser til oversendelse mottatt 01.06.21.
Det skal planlegges kollektivfelt langs fv120 som munner ut i rv159.
Planen forventes basert på et detaljplangrunnlag som følger Statens vegvesens normaler og
håndbøker.
Tiltaket kan få trafikale konsekvenser for rv159. Det må derfor lages en trafikkanalyse.
Detaljplanen for de deler som berører riksvegen skal være godkjent av Statens vegvesen før
planen legges ut på offentlig ettersyn.
Vi ber om å bli holdt orientert underveis i planleggingen.
Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Ellen Marie Foslie
Seksjonsleder

Arne Kolstadbråten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fyrstikkalléen 1

Statens vegvesen

0661 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kopi
RÆLINGEN KOMMUNE, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY

Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Vår dato:

Vår ref:

24.06.2021

2021/17252

Deres dato:

Deres ref:

01.06.2021

2021/33043

Saksbehandler, innvalgstelefon

Christoffer Gjendem, 32266864

Rælingen - innspill til varslet oppstart av detaljregulering av Nedre
Rælingsvei
Vi viser til deres oversendelse datert 1. juni 2021 med varslet oppstart av detaljregulering for
Nedre Rælingsvei.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å utvide fylkesveg 120 med ensidig
kollektivfelt inn mot rundkjøringen med riksveg 159. Kollektivfeltet blir omtrent 275 meter langt.
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til vegformål.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Statsforvalterens innspill
Naturmangfold og vannmiljø
Det varslede planområdet ligger tett på, og til dels over, Nitelva. Vassdraget er vurdert som svært
viktig og er samtidig under stort press fra omkringliggende arealer. Det synes uklart om det vil bli
planlagt tiltak i eller over vassdraget. Tiltak som innebærer eventuelt anleggsarbeid i vann,
mudring eller utfylling vil i de fleste tilfeller avhenge av en tillatelse etter forurensningsloven § 11.
Det er Statsforvalteren som er myndighet for dette og det må eventuelt sendes inn en søknad
om tillatelse. For å vurdere behovet for tillatelse må det utarbeides en tiltaksbeskrivelse og
miljørisikovurdering, som gir en tilstrekkelig og helhetlig oversikt over avbøtende tiltak og
forventet effekt av disse.
Vi ser det som viktig at resipienten for eventuelt anleggsvann vurderes ut fra miljømessige
hensyn. Vi minner om begrensningen som ligger i vannforskriften. Det kan ikke gis tillatelse etter

forurensningsloven til tiltak som medfører en forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i
vann, med mindre unntakshjemlene i vannforskriften § 12 er oppfylt.
Når planforslaget kommer på høring må det tydeliggjøres om tiltaket er avhengig av tillatelse
etter annet lovverk. Vi forutsetter at planen ikke åpner for tiltak som kan forringe vassdraget
ytterligere og at det gis planbestemmelser som sikrer dette.

Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994).
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen
Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Christoffer Gjendem
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rælingen kommune

Postboks 100

2025

FJERDINGBY

Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Deres ref.:
Vår ref.:
Dato

21/00286-2
29.06.2021

INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART [SAK# 10463] - 2021/33043 2021/3372
Vi viser til dokument datert 21.06.2021 vedrørende ovennevnte sak.
«Formålet med planen er å utvide fv. 120 med ensidig kollektivfelt mot rundkjøringen med rv.159.
Kollektivfeltet vil bli ca. 275 meter langt. Hensikten med prosjektet er å prioritere kollektivtrafikken og
gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i trafikkbildet».
ROAF forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil være til hinder for renovasjon for berørte
abonnenter i området. Dersom det i en byggeperiode må legges opp til midlertidig renovasjon ber vi
om å bli kontaktet for tilrettelegging av dette.
Ved etablering av ny adkomst og nytt kjøremønster for våre abonnenter må ROAF tidlig kontaktes for
løsning. Snumuligheter for renovasjonsbil må hensyn tas i prosjektering av nye adkomstveier og
vendehammer for lastebil må utformes etter Statens vegvesens håndbok N100

Med hilsen
Aina N. Stensønes

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

Liste over kopimottakere:
Rælingen kommune

Romerike Avfallsforedling IKS | Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset | Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
www.roaf.no | Telefon: +47 4000 2979 | E-post: firmapost@roaf.no | Organisasjonsnr: 965 075 364 mva
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Viken fylkeskommune
Postboks 220
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INNSPIL TIL VARSEL OM OPPSTART AV FV 120 KOLLEKTIVFELT
NEDRE RÆLINGSVEG
Formål
Utvide fv. 120 med ensidig kollektivfelt inn mot rundkjøringen med rv.159. Kollektivfeltet
blir omtrent 275 meter langt. Hensikten med prosjektet er å prioritere kollektivtrafikken og
gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i trafikkbildet.
Omfang
Planen omfatter vegarealer, arealer til gang- og sykkelvei med nødvendige sidearealer,
samt arealer til anleggsbelte og riggområder.
Uttalelse
I referatet fra oppstartsmøte 3. mai 2021 står det at tiltaket berører VA infrastruktur og at
dette blir ivaretatt i planen. Mattilsynet er tilfreds med at dere samarbeider med VAavdelingen i Rælingen kommune slik at sikker vannforsyning blir ivaretatt.
Vi gjør oppmerksom på at graving o.l. inngrep bør utføres i samråd med vannverkseier
(Rælingen kommune) slik at eventuell eksiterende vannledninger ikke skades.
I det videre arbeidet er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir
ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet
kan medføre innlekking av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner
for dette og ha tett dialog med ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen
Med hilsen
Veronica Dalskau Kvalheim
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Hei,
Viser til hyggelig telefonsamtale, der du redegjorde for planarbeidet av kollektivfeltet fv.
120.
Som jeg fortalte, har vår eiendom vært igjennom mye gjennom årenes løp, og når fv.120
ble lagt om mistet vi store deler av tomten, og fikk veien tett på huset. Det ble bygget et
støygjerde i tre. Dette ble skiftet ut for et par år tilbake til et dårligere og lavere gjerde,
dette holder dessverre ikke mål ifht. støy.
Hvis veien skal utbedres med et kollektivfelt, må støygjerdet oppgraderes til et tettere og
tykkere gjerde av en helt annen kvalitet, og forlenges slik at det dekker støyen som går inn
mot hagen og huset. Når er prosjektet forventet å sette i gang?
Ser frem til å høre fra deg.

Heidi C. Kildebo
Programfagslærer FBIE

