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Møllerhaven 

OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN  
 
 

Nr Avsender Dato Oppsummering Forslagsstillers kommentarer Rådmannens kommentar 
 Offentlige instanser 
1 Statsforvalteren i 

Oslo og Viken 
 

21.01.2022 Statsforvalteren påpeker at 
planarbeidet må vurderes opp mot 
kommuneplanens målsettinger om 
boligutbygging. Kommuneplanens 
målsettinger og bestemmelser er 
viktige for å følge opp statlige 
planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og 
transportplanlegging og regionale 
føringer.  
 
Ut fra nærheten til Vestfossen 
sentrum mener statsforvalteren at 
det bør legges opp til en betraktelig 
høyere arealutnyttelse enn hva 
gjeldende reguleringsplan åpner 
for.  
 
De påpeker også at det bør 
planlegges for at flest mulig kan 
benytte gange, sykkel og 
kollektivtransport til og fra 
planområdet. De mener det bør 

Forslagsstiller ser det som en balanse mellom 
statsforvalterens merknad om langt høyere 
utnyttelse og hensynet til naboer og typologien i 
omkringliggende bebyggelse. Samtidig spiller 
dimensjoner på tilfartsvei til utbyggingsfeltet en 
rolle. Forslagsstiller forsøker likevel å imøtekomme 
merknaden ved å planlegge for ytterligere to 
boliger i forhold til tidligere rammesøkt prosjekt så 
det totalt legges opp til å bygges 16 enheter på 
tomta.  
 
Mer kompakt boligtypologi tilsier en mer restriktiv 
parkeringsdekning i forhold til eneboliger så det 
legges opp til 2 p- plasser per enhet. 
 
Det vil bli tilrettelagt for sykkelparkeringer ved 
hver enkelt enhet. Dette sikres i bestemmelsene. 
 
Forslagsstiller leverer normalt elbilladere i sine 
prosjekter.  
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stilles krav om tilstrekkelig 
sykkelparkering og en noe restriktiv 
parkeringsdekning for biler. 
Tilrettelegging for elbillading bør 
vurderes. 
 
Videre påpeker statsforvalteren at 
området er klassifisert som dyrka 
jord men at omreguleringen er en 
videreføring av gjeldende 
reguleringsformål og det fører 
derfor ikke til omdisponering av 
dyrka jord. De påpeker at matjorda 
bør vurderes flyttet for 
jordforbedring annen plass. 
 
Videre påpekes at rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge må 
følges opp. En vurdering av 
lekemuligheter i planområdet og 
nærområdet skal følge 
planforslaget, tilstrekkelige arealer 
for lek må sikres i planforslaget og 
det må redegjøres for trafikksikker 
skolevei. 
 
Til slutt påpekes det at de kan være 
marin leire innenfor planområdet. 
Områder med eventuell sårbarhet 
og risiko for blant annet 
kvikkleireskred må identifiseres i 
plankart og sikres gjennom 
bestemmelser i planen. 

 
 
 
 
 
 
Norsk landbruksrådgivning Østafjells har fått i 
oppgave å vurdere kvaliteten på matjorda og 
muligheten for å flytte denne. Rapporten 
konkluderte med at det var god matjord som man 
godt kunne omdisponere. I tråd med kommunens 
aksept ble matjordlaget doset, lastet opp og fraktet 
ut av planområdet høsten 2020. 
 
 
 
Det videreføres 200 m2 lekeplass innenfor 
planområdet. Vurdering av lekemuligheter i 
nærområdet samt trafikksikker skolevei er gjort i 
planbeskrivelse. 
 
 
 
 
 
 
Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering av 
områdestabilitet (Grunnteknikk – 114505n1, 
24.05.2020). Rapporten ligger i sin helhet som 
vedlegg. Konklusjonen i denne er at eiendommen 
er vurdert å ikke være truet av et mulig 
områdeskred i kvikkleire. 
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Det skal også tas hensyn til andre 
naturfarer og eksisterende og 
fremtidige klimaendringer. Intens 
nedbør stiller strenge krav til lokal 
overvannshåndtering og sikring av 
byggverk. For overvannshåndtering 
bør det legges vekt på gode 
helhetlige naturbaserte løsninger, 
som også kan bidra til økt kvalitet i 
uteområder. 
 

Det er forsøkt lagt til rette for et overvannskonsept 
kun bestående av naturbaserte løsninger. Dette er 
i nytt forslag til plan endret til en kombinasjon av 
nedgravde magasiner og et åpent tørt 
fordrøyningsvolum på lekeplassen. Det er to 
hovedgrunner til endret overvannsstrategi; store 
bekymringer fra naboer rundt bruken av regnbed, 
samt et meget stort volum som skal håndteres 
innenfor tomten slik at det blir uforholdsmessig 
store deler av utearealene til de som skal bo der 
som båndlegges til formålet å håndtere overvann. 
 

2 Viken 
Fylkeskommune 
 

10.02.2022 Fylkeskommunen påpeker at 
planområdet er dyrka mark, men at 
det tidligere er regulert til 
utbyggingsformål og at det er 
inneklemt mellom bebyggelse. 
 
Videre påpeker de at lekeareal 
avsettes i plankart og at det gis en 
form og størrelse som gjør det 
egnet for lek og utfoldelse. Bør 
plasseres med god tilgjengelighet 
for alle boenhetene og skjermet for 
trafikk og med gode solforhold. Det 
bør gis bestemmelser som sikrer 
opparbeiding av arealene. Det bør 
utarbeides sol/ skygge- diagram 
med inntegnet bebyggelse ihht til 
maks høyder og utnytting. 
 
Fylkeskommunen skriver videre at 
området ligger sentralt i Vestfossen 

Matjordplan ble utarbeidet og matjorda 
omdisponert ref. kommentar over. 
 
 
 
 
Det videreføres 200 m2 lekeplass innenfor 
planområdet. Det gis bestemmelser som sikrer 
godt innhold og utforming av lekeplass. 
Nytt planforslag foreslår en flytting av lekeplass fra 
tidligere plassering langs veien til i enden av den 
interne veien på tomta. Her ligger den etter 
forslagsstillers mening mer logisk og bedre til og 
det er fortsatt gode solforhold på plassen. Den 
fremstår mer tilgjengelig for alle ved at den ikke 
ligger så nærme/ inne på mer privat areal svært 
nære planlagt bebyggelse. Den ligger også på 
tomtas lavpunkt slik at den vil i ekstreme 
nedbørsituasjoner kunne håndtere en betydelig 
mengde overvann. 
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og har kort avstand til sentrum og 
stasjonen. I hht regional plan skal 
det prioriteres høy utnyttelse i byer 
og tettsteder. De mener det bør 
vurderes en høyere utnyttelse enn 
hva gjeldende reguleringsplan 
legger opp til. De anbefaler 
samtidig at det legges vekt på en 
god tilpasning til eksisterende 
bygde omgivelser, med hensyn til 
utforming av ny bebyggelse i 
planområdet.  
 
For overvannshåndtering anbefaler 
de at man legger vekt på 
naturbaserte løsninger. Dersom 
andre løsninger velges, skal det 
begrunnes hvorfor naturbaserte 
løsninger er valgt bort. 
 
Fylkeskommunen anbefaler at 
parkeringsløsninger og antall 
parkeringsplasser for bil vurderes 
ut fra områdets nærhet til sentrum 
og stasjonen. De anbefaler 
bestemmelser som sikrer 
tilrettelegging for sykkelparkering. 
 
Det anbefales at gode løsninger for 
universell utforming vektlegges i 
planarbeidet. 
 

Forslagsstiller ser det som en balanse mellom 
statsforvalterens merknad om langt høyere 
utnyttelse og hensynet til naboer og typologien i 
omkringliggende bebyggelse. Samtidig spiller 
dimensjoner på tilfartsvei til utbyggingsfeltet en 
rolle. Forslagsstiller forsøker likevel å imøtekomme 
merknaden ved å planlegge for ytterligere to 
boliger i forhold til tidligere rammesøkt prosjekt så 
det totalt legges opp til å bygges 16 enheter på 
tomta. 
 
 
 
Det er forsøkt lagt til rette for et overvannskonsept 
kun bestående av naturbaserte løsninger. Dette er 
i nytt forslag til plan endret til en kombinasjon av 
nedgravde magasiner og et åpent tørt 
fordrøyningsvolum på lekeplassen. Det er to 
hovedgrunner til endret overvannsstrategi; store 
bekymringer fra naboer rundt bruken av regnbed, 
samt et meget stort volum som skal håndteres 
innenfor tomten slik at det blir uforholdsmessig 
store deler av utearealene som båndlegges til 
formålet å håndtere overvann. 
 
Mer kompakt boligtypologi tilsier en mer restriktiv 
parkeringsdekning i forhold til eneboliger så det 
legges opp til 2 p- plasser per enhet. 
 
Det vil bli tilrettelagt for sykkelparkeringer ved 
hver enkelt enhet. Dette sikres i bestemmelsene. 
 
Universell utforming er hensyntatt i planleggingen. 
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Arealplanlegging skal hensynta 
flom- og skredfare og private 
planleggere og kommunen må 
utrede flom- og skredfare som en 
del av ROS- analysen og innhente 
sakkyndig bistand når dette er 
nødvendig. 
 
Planområdet berører ikke 
fylkesveg, men fylkeskommunen 
ber om at trafikksikkerhet for myke 
trafikanter vurderes og ivaretas i 
det videre planarbeidet, herunder 
trygg skolevei. 
 
Til slutt påpekes det at det ikke er 
automatisk fredede kulturminner i 
planområdet, men at de 
topografiske forhold tilsier at det 
er potensial for å gjøre funn av 
flere automatisk fredede 
kulturminner. De mener derfor det 
er behov for å gjøre arkeologisk 
registrering. 
 
 

 
ROS- analyse er utarbeidet som del av 
planbeskrivelse. 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder 
trygg skolevei er vurdert i planforslaget. 
 
 
 
 
 
I tråd med kommunens aksept ble matjordlaget 
doset, lastet opp og fraktet ut av planområdet 
høsten 2020. Dette er meldt til Fylkeskommunen 
som har gjennomført befaring av planområdet.  
I mail av 09.06.22 bekreftes det at ingen 
observasjoner av interesse ble gjort og at de ikke 
vil ha merknader til planforslaget på dette punktet.  
 
 
 

3 NVE – Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 
 

10.02.2022 NVE påpeker at planområdet ligger 
under marin grense og at det er 
svært stor mulighet for å finne 
marin leire i dette området. 
Planområdet ligger ca 220 meter 
fra registrert kvikkleiresone 485 
Smørgrav. De forutsetter at det i 

Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering av 
områdestabilitet (Grunnteknikk – 114505n1, 
24.05.2020). Rapporten ligger i sin helhet som 
vedlegg. Konklusjonen i denne er at eiendommen 
er vurdert å ikke være truet av et mulig 
områdeskred i kvikkleire. 
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forbindelse med planarbeidet 
utarbeides en geoteknisk vurdering 
av områdestabilitet, og at det 
sammen med planforslaget 
foreligger dokumentasjon på at 
sikkerheten er ivaretatt.  
 
Videre påpeker NVE at det må tas 
hensyn til klimatilpasning og 
overvannshåndtering. Håndtering 
av overvann bør i størst mulig grad 
skje lokalt og helst i form av åpne, 
naturbaserte løsninger etter den 
såkalte tretrinnsmodellen 
(infiltrasjon, fordrøyning, sikker 
bortleding av overflatevann). 
Planforslaget må beskrive hvordan 
overvannshåndteringen tenkes 
løst. 
 

Det er forsøkt lagt til rette for et overvannskonsept 
kun bestående av naturbaserte løsninger. Dette er 
i nytt forslag til plan endret til en kombinasjon av 
nedgravde magasiner og et åpent tørt 
fordrøyningsvolum på lekeplassen. Det er to 
hovedgrunner til endret overvannsstrategi; store 
bekymringer fra naboer rundt bruken av regnbed, 
samt et meget stort volum som skal håndteres 
innenfor tomten slik at det blir uforholdsmessig 
store deler av utearealene som båndlegges til 
formålet å håndtere overvann. Planforslaget 
redegjør for hvordan overvannshåndteringen er 
løst. Kommunen har godkjent at man i tillegg til å 
infiltrere og fordrøye kan lage løsninger innenfor 
tomta som håndterer også flomsituasjonen.  
 

Interesseorganisasjoner 
      

      
      
Grunneiere, naboer, gjenboere og hjemmelshavere 
1 
 

Lina Balaisiene 
Gbnr.: 48/65 
 
 

25.01.2022 «Jeg er veldig uenig i at det skal 
bygges boliger der og bli utført 
arbeid. Vi har hatt veldig mange 
problemer med denne bedriften 
når det gjelder vann. Hele hagen 
vår var fylt av vann, og kjeller, når 
de begynte å arbeide der. Helt til 

Forslagsstiller har vært på befaring og hatt 
dialog i flere omganger med denne naboen. Vi er 
av en annen oppfatning når det gjelder årsaken til 
de opplevde problemene knyttet til overvann.  
Drenslinjen/overflatevann fra vårt område går over  
denne naboen, noe den sannsynligvis har gjort i  
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dagen i dag har de ikke tatt en 
avgjørelse eller prøvd å få kontakt 
og stå for det de har gjort.» 
 

mange tiår. Så langt er det ikke gjort tiltak på vårt 
område annet enn å fjerne matjorda iht. godkjent  
plan for dette.  
 
Årsaken til de opplevde problemene syntes å være  
åpenbar. Situasjonen utomhus hos denne naboen 
ble totalt endret i sommer/høst 2020. Overvannet,  
både internt på tomten og det som ev. måtte  
komme utenfra, ledes nå i retning huset.  
Tidligere gikk dette på plen, i god avstand fra  
huset, og videre ned Hagaveien. I dag blir dette 
demmet opp av mur i nord, flere murer i nærhet av  
huset og belegningsstein som i hovedsak er anlagt  
med fall mot huset. Videre er det en kum bak  
garasjen som nå ligger et stykke over  
belegningssteinen og tar dermed ikke unna vann  
slik den tidligere har gjort.  
Vi etterstreber å ha et godt forhold med naboer av  
våre prosjekter og vi har flere ganger forsøkt å  
finne løsninger på dette. Vi har pekt på årsakene  
gjentatte ganger, men naboen har ikke vært  
interessert i å gjøre relativt enkle tiltak på sin  
eiendom. Det ble derfor engasjert en  
maskinentreprenør sommeren 2021 for etablering 
av et fordrøyningsbasseng på vårt eget område. 
Dette vil fungere som en midlertidig løsning frem 
til det permanente overvannskonseptet er på 
plass. Løsningen sikrer at den berørte naboen ikke  
opplever overvann fra planområdet.  
Når prosjektet er ferdigstilt vil hyppigheten av  
overvann i denne drenslinjen reduseres  
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betraktelig. Uavhengig dette vil det forbli 
problemer hos naboen all den tid det ikke gjøres  
tiltak for å lede overvann/regnvann vekk fra huset  
deres. 

2 
 

Håkon Hals 
Hellerud og Agnes 
Ellingsberg 
Seterstøen 
Gbnr.: 48/149 
 
 

09.02.2022 «For nabolagets helhet og 
byggestilen på området ville 
eneboliger passet mye bedre inn 
enn tomannsboligene i funkisstil 
som er foreslått av Partum 
Eiendom.  
 
Er grundige utredelser for 
kvikkleire gjennomført på 
arbeidet? Det vil eventuelt kunne 
få store konsekvenser for 
bebyggelsen rundt. 
 
Til slutt vil jeg påpeke at det på 
siste tegninger som lå ute til innsyn 
var det tegnet inn et nedgravd 
søppelanlegg på vår eiendom. 
Dette har vi hverken blitt spurt 
eller informert om, og vi kan ikke 
akseptere denne plasseringen. Et 
slikt anlegg vil gi både lukt og 
støy.» 
 

Å utvikle Møllerhaven med frittliggende eneboliger 
mener forslagsstiller er uhensiktsmessig. 
Tomtereservene i Vestfossen, overordnede 
arealføringer, merknader fra Stasforvalteren og 
Viken Fylkeskommune til denne planen med ønske 
om langt høyere utnyttelse enn det legges opp til, 
boligtypologi i nabolaget og nylig vedtatte planer 
for nærområdet (Fosenjordet) underbygger dette. 
 
I nabolaget finnes det et bredt spekter av 
boligtyper, -størrelser og -høyder. Blant annet er 
det på gbnr. 48/82 oppført tre rekkehus og på 
gbnr. 48/56 og 48/172 er to nyere tomannsboliger 
oppført.   
 
Grundige utredelser av kyndig fagpersonell er 
gjennomført – se rapport fra Grunnteknikk AS. 
Konklusjonen i denne rapporten er at eiendommen 
er vurdert å ikke være truet av et mulig 
områdeskred i kvikkleire. 
 
Det har ikke på noe tidspunkt ligget ute tegninger 
som har tatt i bruk annen eiendom enn den 
tiltakshaver disponerer. 
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3 
 

Svend- Ole 
Varkold Hansen 
Gbnr.: 48/95 

 

10.02.2022 «Det er planlagt endringer i forhold 
til opprinnelig plan: Felles 
renovasjonsløsning for de nye 
boenhetene er planlagt flyttet fra 
opprinnelig plassering. 
Renovasjonsløsningen består at et 
større antall avfallscontainere og er 
nå planlagt plassert i en lang rekke 
umiddelbart inntil en, muligens to 
tilstøtende nabogrense(r). En 
såpass konsentrert avfallsløsning 
plassert på en tilstøtende 
nabogrense utgjør en vesentlig og 
unødvendig ulempe for 
eksisterende naboer og bør 
unngås. Opprinnelig løsning vil løse 
dette problemet. 
Det er planlagt gjort en mindre 
justering på veihammer og 
innkjøringsvei på området er flyttet 
noe i forhold til opprinnelig plan.» 
 

Forslagsstiller har forsøkt å se på mulige alternative 
plasseringer av avfallsløsningen for prosjektet og 
vært i dialog med Varkold Hansen. Det er imidlertid 
nå i samråd med RfD besluttet å regulere inn plass 
for delvis nedgravd avfallsløsning på nordsiden av 
internveien inn til feltet slik at man unngår 
plassering i eiendomsgrenser mot naboer. 
 
Vendhammer i enden av internveien er endret fra 
eksisterende plan som følge av utdatert løsning i 
forhold til dagens standarder. 
 
Innkjøringsvei er ikke flyttet. 

 

 


