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Ullensaker kommune - Detaljregulering for del av gbnr 142/3 Omsorgsboliger - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid
Vi viser til oversendelse datert 20. august 2021 av varsel om oppstart av planarbeid i henhold
til plan- og bygningsloven § 12-8.
Planområdet er på drøyt 13 dekar. Området er regulert til friluftsområde i reguleringsplan for
travbaneområdet, vedtatt 4. desember 2000, og avsatt til nåværende friområde i
kommuneplanens arealdel, vedtatt 23. mars 2021. Formålet med planarbeidet er å legge til
rette for etablering av omsorgsboliger. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan
eller den nylig vedtatte arealdelen til kommuneplanen.
Planområdet ligger mellom eksisterende boligområde og barnehage og er kartlagt og verdsatt
som et viktig friluftslivsområde av typen leke- og rekreasjonsområde. Det opplyses at det er
stilt vilkår om blant annet reetablering av en akebakke og etablering av en aktivitetspark sør i
området åpen for allmennheten. Videre går det frem av referat fra oppstartsmøtet at
adkomst til planområdet vil komme i konflikt med eksisterende gang- og sykkelvei.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi
har følgende merknader:

Prosess
Planområdet er avsatt til nåværende friområde i kommuneplanens arealdel og regulert til
friluftsområde i gjeldende reguleringsplan. Planområdet utgjør en del av et område kartlagt
og verdsatt som et viktig friluftslivsområde av typen leke- og rekreasjonsområde. Ullensaker
har nylig vedtatt kommuneplanens arealdel (23. mars 2021) etter en omfattende
medvirkningsprosess. Omdisponering av det aktuelle arealet var ikke tema i
kommuneplanrulleringen.
Viken fylkeskommune mener det er uheldig å omdisponere et regulert friluftsområde til
utbyggingsområde. Det er ekstra uheldig at omdisponeringen ikke har vært gjenstand for
vurdering i en overordnet planprosess. Gjennom kommuneplanprosessen sikrer man en
helhetlig vurdering av planforslaget opp mot relevante hensyn og behov i kommunen.
Vi fraråder på denne bakgrunn at kommunen går videre med det varslede planarbeidet. Det
bør søkes å lokalisere omsorgsboligene på et areal som er avsatt til egnet utbyggingsformål i
overordnet plan.
Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planprosessen, har vi følgende merknader:
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Medvirkning
I henhold til plan- og bygningsloven § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
Vi forutsetter at kommunen sikrer at brukere av friluftsområdet, inkludert barnehagen,
skoler, naboer og relevante friluftslivs- og barne- og ungdomsorganisasjoner, får anledning til
å uttale seg om byggetiltaket og de forslåtte avbøtende tiltakene i form av reetablering av
akebakke og etablering av aktivitetspark.

Friluftsliv
Ullensaker kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Resultatet av dette arbeidet ligger i Naturbase. Ifølge dette kunnskapsgrunnlaget ligger
planområdet i et viktig friluftsområde. Området er beskrevet som hundremeterskog med
stier, fotballbane, basketkurver, liten akebakke og lekeplass i tilknytning til barnehagen.
Området brukes blant annet av skoler til aking og fotballspilling.
På bakgrunn av områdets verdi for friluftsliv, fysisk aktivitet og lek i nærmiljøet, finner
fylkeskommunen det svært uheldig om området bygges ned med omsorgsboliger. Hvis
kommunen likevel finner å kunne gi tillatelse til å etablere omsorgsboliger som omsøkt,
forutsetter vi at områdets kvaliteter med hensyn til nærfriluftsliv ivaretas og videreutvikles.
Vi forutsetter at områdets kvaliteter som hundremeterskog med stier og turveier blir
ivaretatt. For å ivareta områdets karakter som hundremeterskog bør eventuell aktivitetspark
og akebakke etableres i området nord for barnehagen, nærmest mulig de planlagte boligene.
Vi viser også til merknadene nedenfor om arkeologiske kulturminner.
På bakgrunn av at området er et viktig friluftslivsområde i dag anbefaler vi at det i
anleggsfasen er fokus på minst mulig negative konsekvenser for friluftsliv og
naturopplevelser.

Arkeologiske kulturminner
Området ble befart 24. august 2021.
Området er registrert i forbindelse med tidligere regulering av boligområdet i Travalléen. Det
ble den gang påvist tre fredete kull-/fangstgroper (Askeladden ID 6249, 35255 og 72734) –
hvorav den siste ligger innenfor arealet som er foreslått utviklet til «aktivitetspark åpen for
allmenheten». Alle kulturminnene er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan.
Fremtidig arealdisponering
Fylkeskommunen ber om at kulturminnets planstatus videreføres i ny plan. Askeladden-ID
72734 må ivaretas uendret i terrenget, og reguleres med hensynssone H730 og tilhørende
bestemmelser som siker varig vern. Det bør også legges til rette for en enkel
vegetasjonsskjøtsel og merking/markering av kulturminnet i terrenget, for å sikre at
fredningsbestemmelsene opprettholdes.
Fylkeskommunen mener kulturminnets opprinnelige kontekst best ivaretas ved at det
omkringliggende arealet blir liggende som skog og ikke opparbeides som aktivitetspark.
Hensynssone H730 bør derfor omkranses av en hensynsone H570 som ivaretar vern av
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kulturmiljø og terreng. I den grad det er behov for et opparbeidet parkanlegg bør det
plasseres i det foreslåtte byggeområdet, ikke på den smale stripen med skogsmark sør og øst
for dagens barnehage. Fylkeskommunen kan være behjelpelig med å utarbeide hensynssoner
og bestemmelser etter at kulturminnet er nøyaktig kartfestet, jf. krav om registrering.
Behov for ny registrering
Kulturminnets kartavmerking i gjeldende reguleringsplan er feil. Det vil derfor være behov for
å gjennomføre en ny innmåling og registrering av ID 72734. Kravet er hjemlet i
kulturminneloven § 9. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jf.
kulturminnelovens § 10.
Registreringen gjennomføres som en overflateregistrering. Formålet er å funksjonsbestemme
og kartfeste ID 72734. Fylkeskommunen vil samtidig prøve å lokalisere ID 6249 og 35255, som
ikke ble gjenfunnet ved befaring.
På bakgrunn av det tilsendte materialet er omfanget av det arkeologiske feltarbeidet anslått
til ett dagsverk. Det settes i tillegg av to dager til forarbeid og etterarbeid. De totale
registrerings-kostnadene er stipulert til inntil kr 29.212,- Dersom arbeidet tar kortere tid
og/eller det sendes inn færre dateringsprøver enn beregnet, vil kostnadene bli redusert.
Fylkeskommunens beslutning om omfanget av undersøkelsene er ikke et enkeltvedtak, og kan
dermed ikke påklages. Tiltakshaver kan likevel be Riksantikvaren vurdere rimeligheten i
omfanget av undersøkelsene. Det vedlagte budsjettet er utarbeidet i henhold til
Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og gjennomføring av arkeologiske
registreringer http://hdl.handle.net/11250/2367224
Bestilling
Tiltakshaver må bestille arkeologiske registreringer hos seksjon for feltarkeologi v/ Linn
Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, Bestillingfeltarkeologi@viken.no Registreringer
kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt på høsten, må
bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet.
Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis
registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete
kulturminner er avklart før planen vedtas.
Dersom det automatisk fredete kulturminnet ID 72734 ikke er tilstrekkelig ivaretatt når
planen legges ut til offentlig ettersyn vil vi vurdere å fremme saken for politisk behandling
med forslag om innsigelse.

Samordnet areal- og transportplanlegging
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
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Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Samtidig skal det legges til rette for en
attraktiv by- og tettstedutvikling som ivaretar viktige blågrønne strukturer, kulturminner og
kulturmiljøer. Vi viser til merknadene knyttet til arkeologiske kulturminner og friluftsliv.

Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Vi forutsetter at hensynet til universell utforming
legges til grunn i det videre planarbeidet.
Viken fylkeskommune ønsker å påpeke viktigheten av at uteområder i forbindelse med
omsorgsboliger og barnehager planlegges godt med hensyn til fysisk aktivitet og friluftsliv. I
slike områder er det særlig viktig å ha fokus på at alle skal kunne delta. Vi anbefaler at NS –
11005:2011 «Universell utforming av uteområder» legges til grunn ved planlegging og
utvikling. Vi viser også til Veileder «Universell utforming av uteområder – krav og
anbefalinger» utarbeidet av Universell utforming AS.

Naturfare
Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemiddelet for å
forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. Private
planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og
innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i
arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er
kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas.

Vannforvaltning og overvannshåndtering
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 inkluderer miljømål for
alle vannforekomstene i vannregionen og frister for når miljømålene skal nås. Planområdet
ligger i vannområdet Leira-Nitelva. Vi forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke
reduserer muligheten for å nå miljømålene som planlagt. I alle utbyggingsområder bør det
legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på egen grunn.

Masseforvaltning
Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en
mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning. Vi forutsetter at retningslinjene for håndtering
av masser legges til grunn i det videre planarbeidet.

Konklusjon
Viken fylkeskommune fraråder at kommunen går videre med det varslede planarbeidet.
Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel og innebærer
inngrep i et område kartlagt som viktig friluftsområde. Dersom kommunen likevel finner
grunn til å gå videre med planarbeidet, forventer vi at merknadene ovenfor følges opp.
Dersom det automatisk fredete kulturminnet ID 72734 ikke er tilstrekkelig ivaretatt når
planen legges ut til offentlig ettersyn vil vi vurdere å fremme saken for politisk behandling
med forslag om innsigelse.
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Ullensaker - Innspill til varslet oppstart av Travallen - 142/3
Vi viser til deres oversendelse datert 20. august 2021 med varslet oppstart av detaljregulering for
Travallen, gbnr 142/3 på Ullensaker.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av
omsorgsboliger. Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan eller den nylig vedtatte
arealdelen til kommuneplanen.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser.
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
Barn og unge og friluftsliv
Ullensaker har nylig vedtatt ny kommuneplan hvor området er avsatt til friområde, og tiltaket er
ikke i tråd med overordnet plan. Vi mener det er svært uheldig dersom kommunen velger å gå
videre med en plan vesentlig avviker fra den nylig vedtatte kommuneplanen. Dette er med på å
svekke kommuneplanen som et styringsverktøy. Slik det fremgår av oversendelsen er det ikke
lagt opp til å vurdere andre alternativer utover de ulike plasseringene på friområdet. Det er i
kommuneplanen avsatt store arealer til utbygging, også til offentlig og privat tjenesteyting. Vi
anbefaler at det vurderes alternative plasseringer og at kommunen vurderer om tiltaket bør
konsekvensutredes ettersom det er i strid med kommuneplanen.
Området som reguleres til omsorgsboliger er i dag regulert til friområde. Vi viser til Rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Punkt 5d i
retningslinjene sier at det ved omdisponering av arealer som er egnet for lek skal skaffes

fullverdig erstatning. Dette skal også gjelde omdisponering av uregulert areal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ikke blir
oppfylt. Planen vil kunne være i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, dersom
det ikke skaffes til veie tilstrekkelig erstatningsareal.
I planarbeidet må det også vurderes konsekvenser for barnehagen, herunder støy og om
barnehagen som grenser til planområdet vil få reduserte utearealer eller redusert kvalitet på
utearealene. Dette kan også være i strid de rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen, jf. Punkt 5 c om at barnehager skal ha tilstrekkelig store nok og egnet
areal. Det bør eventuelt sees på erstatningsareal også for barnehagen.
Ullensaker kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Planområdet er vurdert som et viktig friluftsområde i kartleggingen. Området er beskrevet som
hundremeterskog med stier, fotballbane, basketkurver, liten akebakke og lekeplass i tilknytning
til barnehagen. Området brukes blant annet av skoler til aking og fotballspilling. På bakgrunn av
områdets verdi for friluftsliv, fysisk aktivitet og lek i nærmiljøet, finner vi det svært uheldig om
området bygges ned med omsorgsboliger. Vi viser i den forbindelse til et av hovedmålene i
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at utbyggingsmønsteret skal være
arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet
grønnstruktur. Det skal legges til rette for en attraktiv by- og tettstedutvikling som ivaretar viktige
blågrønne strukturer, vi finner det derfor svært uheldig at man med dette planarbeidet bygger
ned en av de viktigste grønne strukturene i nordlige delen av Jessheim. Vi forutsetter at områdets
kvaliteter som hundremeterskog med stier og turveier blir ivaretatt.
Landbruk og jordvern
Arealet som foreslås utbygd med omsorgsboliger, er kartlagt som dyrkbar jord i NIBIOs kart. Vi
minner om at oppdatert nasjonal jordvernstrategi med skjerpet jordvernmål er vedtatt av
Stortinget. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til LNF-formål og er en del av en viktig
grønnstruktur. Omsorgsboliger er et samfunnsviktig tiltak, men vi mener at tomt til slike formål
må avklares i kommuneplan, og tap av jordressurser må unngås. Vi fraråder derfor den foreslåtte
planavgrensningen også med hensyn til jordvern.
Kommunen må vurdere hensynet til jordressursene nøye og utrede alternativer. Arealtall for tap
av dyrkbar jord må framgå. Dersom kommunen går videre med arealet, bør avbøtende tiltak
omfatte en matjordplan for å bevare jordressursene til matproduksjon.
Grunnforurensning
Deler av planområdet er i vår database registrert med forurenset grunn som stammer fra den
tidligere Nordby Travbane som lå her tidligere. Større deler av området kan inneholde
forurensning i grunnen. Vi viser i den forbindelse til forurensningsforskriftens kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», som kommer til anvendelse ved
terrenginngrep der det er mistanke om forurenset grunn. Kommunen er ansvarlig etter kapittel
2, og tiltakshaver har etter § 2-4 en utredningsplikt for tiltaket. Påvises grunnforurensning, må
nødvendige tiltak settes i verk, jf. ulike paragrafer i Kapittel 2. Forurenset grunn tas inn som tema
i ROS- analysen. Vi forventer at dette utredes dersom kommunen går videre med planarbeidet.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).

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.
Konklusjon
Vi fraråder at kommunen går videre med det varslede planarbeidet. Tiltaket er i strid med
gjeldende overordnede planer og gjeldende regulering. Planen kan også være i strid med
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, dersom det ikke skaffes til veie tilstrekkelig og egnet
erstatningsareal. Tiltaket innebærer inngrep i et område kartlagt som viktig friluftsområde. Vi
forventer at våre innspill blir tatt hensyn til dersom kommunen går videre med planarbeidet.

Med hilsen
Alexander Karlsson
seniorrådgiver

Håkon Ahrén Heløe
rådgiver
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Ullensaker kommunes samlede høringsuttalelse

Her følger alle uttalelsene fra Ullensaker kommune til varsel om oppstart av planarbeid for
Travalleen. Kommunen ber dere hensynta alle innspillende fra kommunen ved innsendelse
av forslag til planforslag. Alle innspillende fra kommunen skal også svares ut på lik linje med
resten av innspillende fra berørte parter.

Uttalelse fra VARV
Vann og avløp
Viser til intern varsling gnr 142/3 for omsorgsboliger ved Travalléen. Viser også til
oppstartmøtet 26. mai 2021 med referat. Oversender herved kommentarer til varsling vedr.
vann, spillvann og overvann.
Området er i dag regulert til friområde. Ved oppstart er det lagt ved skisser med
utgangspunkt adkomst fra Travalléen, også nevnt mulig adkomst fra Rugdevegen.
En antar at terrengendringer tomt for omsorgsboliger og andre aktiviteter samt valg
avkjøring blir avklart i kommende planforslag.
-

Det skal til 1. gangs behandling av reguleringsplan utarbeides VA-Rammeplan samt
overvannshåndtering med sikring av flomveger.

-

Vann: her reguleres for omsorgsboliger. For å oppnå et slokkevannskrav på 50 l/s mot
min. 2 bar og sikrere forsyning av institusjon, anbefales ved tiltaket å etablere et
ringledningssystem. Best kapasitet vann fra 300 SJK, kum nord/nord-vest for tomten.

-

Spillvann: Det er muligheter påkobling ved Travalléen og ved Rugdevegen.
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-

Overvann: plan skal utarbeides etter viser til kommuneplanbestemmelser. Viser
spesielt til §14.1 Konsekvenser av klimaendringer, og § 14.2 Krav til lokal
overvannshåndtering. Overvann håndteres etter 3-trinns strategien. Det settes en
høy klimafaktor for nedbør, min. 1,5 for 20-årsregn. Det tillates ikke tilført overvann
til kommunens nett. Terrenghøyder på tomta signaliseres justert, flomveger må
vurderes og sikres gjennom plan.

En forbeholder å kunne supplere forhold her i kommende planforslag og godkjenning av VA
rammeplan, samt reguleringsbestemmelser.
Vannmiljø
På naboeiendommen er det registrert forurenset grunn i databasen Grunnforurensning. Det
er lite informasjon i databasen om denne grunnforurensningen, men det bør vurderes om
det også kan være forurenset grunn på den aktuelle delen av gnr/bnr 142/3.
Renovasjon
Generelt skal det tilrettelegges en ordning for næringsavfall etter gjeldende regelverk og eier
er ansvarlig for å legge til rette for avfallshåndteringen av eget avfall innenfor regelverket for
den enkelte virksomhet. Forurensingslovens § 32 gir bestemmelser for håndtering av
næringsavfall. Kommunen har muligheter for å foreta tilsyn.
Felles renovasjonsanlegg skal anlegges på privat grunn og med plassering innenfor
hentekravet til kjørevei. Standplass, hente- og kjøremønster for renovasjonskjøretøyet skal
ikke være til hinder for eksempelvis trafikkflyt og varelevering.
Til fellesbestemmelser:
Kommunen har åpnet opp for at næringsdrivende som produserer avfall som i
sammensetning ligner på husholdningsavfall kan etter avtale med kommunen inkluderes i
den kommunale henteordningen. For det aktuelle området må det avklares om
omsorgsboligene skal være en del av den kommunale henteordningen. Dette kan gjøres med
enheten Kommunale eiendommer, og VARV-enheten skal holdes informert i videre
planarbeid.
Dersom omsorgsboligene vil inkluderes i kommunens ordning, vil det være grunnlag for krav
om en skissert renovasjonsløsning ifm detaljreguleringen og videre om en
renovasjonsteknisk plan (RTP) i rammesøknaden ihht kommunens renovasjonsforskrift.
I motsatt fall er det bestemmelser i PBL som gjelder.
Til rekkefølgebestemmelser:
Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal renovasjonsløsning for omsøkt område
være godkjent, jf. PBL § 12-7.
Veg
Kommentar ettersendes –
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Har dere spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Dere kan kontakte saksbehandler på
telefon 476 96 438 direktenummer eller sende en e-post til
postmottak@ullensaker.kommune.no, eventuelt med kopi til saksbehandler
Sindre.cedell@ullensaker.kommune.no. Husk å oppgi saksnummeret 21/667 i emnefeltet.
Med hilsen
Sindre Cedell
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Care Properties Finance As

Ekholtveien 114

1526

MOSS

Mottakere
Norconsult AS

Postboks 626

1303

SANDVIKA
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Norconsult v/Terje Johan Hermansen

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

03.09.2021
21/05545-2

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid med regulering for
omsorgsboliger for del av gbnr. 142/3 i Ullensaker kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 20. august 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Om planen
Det er varslet om oppstart av planarbeid for den delen av gbnr 142/3 som ligger
sørvest for fylkesveg 174. Formålet er å endre status for dette arealet fra LNF til areal
for privat og offentlig service for bygging av omsorgsboliger.
Uttalelse fra DMF
DMF registrerer at planområdet ligger innenfor løsmasseområdet Jessheim.
Forekomsten er ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin kartdatabase vurdert
til å være liten av betydning, området er for det meste bebygd og lite aktuelt for
masseuttak1. Vi anbefaler at det i planarbeidet blir vurdert om det er ressurser
innenfor løsmasseområdet som kan brukes i tilretteleggingen av bebyggelsen for å
nyttiggjøre de lokale ressursene best mulig.
Vi har ingen ytterligere merknader til varsel om oppstart av regulering for
omsorgsboliger for del av gbnr. 142/3.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

1

https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta_KS.fkom_besk?p_objid=66072

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Gabriella Fure Briceno

Seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Gabriella Fure Briceno

Mottakere:
Norconsult v/Terje Johan
Hermansen
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{Fnr: }
{Navn:Folksom AS}
{Adr: Pb. 2117}
{PostNr:3103} {PostSted:TØNSBERG}
{Emne: Innspill til varsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av gnr/bnr. 142/3}
Saksbehandler:
Eva Christine Rørstad
Deres ref.:
Vår ref.: 21/03185-2
Dato: 10.09.2021

Folksom AS
Pb. 2117
3103 TØNSBERG

Innspill til varsel om oppstart av arbeid med regulering for omsorgsboliger på del av
gnr/bnr. 142/3
Ruter viser til mottatt brev med varsel om oppstart av arbeid regulering for omsorgsboliger på del av
gnr.bnr. 142/3. Formålet er å endre status for dette arealet fra LNF til areal for privat og offentlig
service for bygging av omsorgsboliger.
Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken, og
sørger for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan
for kollektivtrafikk og vår visjon er at tilby bærekraftig bevegelsesfrihet for innbyggerne i Oslo og
Viken.
Det er et overordnet nasjonalt mål at veksten i persontransport i det store byene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette til tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i
Oslo og Viken.
Planområdet er innenfor område for bestillingstransport (minibuss), linje 438, som henter/leverer på
ønsket sted innenfor kjøreområdet. Kjøreområdet dekker blant annet Gystad bosenter, Tiurkroken,
Tyristubben, Kremmerhuset, Sørholtet og Jessheim stasjon. Det bør legges til rette for snuplass
innenfor planområdet eller gjøres rede for hvordan minibuss kan snu utenfor planområdet i dag.
Nærmeste holdeplass for regionbuss er Nordbyvegen, men linje 420 Maura/Jessheim, ca 820 meter
fra omsorgsboligene hvis man følger Travbanevegen og grusvei langs Stallkroken. Det bør
tilrettelegges for universelt utformet gang/sykkelvei som kobles på Rugdeveien eller gang-sykkelvei
langs Fv. 174 for å korte ned avstand til holdeplass.
Vi har ingen flere innspill ved varsel om oppstart, men forbeholder oss retten til å komme med
merknader seinere i planprosessen
Med hilsen
Ruter As

Bjørn Oscar Unander
Leder plan og infrastruktur

Eva Christine Rørstad
Arealplanlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Ruter As | Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus | Dronningens gate 40 | Postboks 1030 Sentrum | NO-0104 Oslo | Telefon: +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.21946 | Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA | www.ruter.no | post@ruter.no

Liste over mottakere:
Folksom AS, Benjamin Haffner
Liste over kopimottakere:
Viken Fylkeskommune
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Deres dato
2021-06-21

Vår dato
2021-08-24

Deres referanse

Vår referanse
110083
Vår saksbehandler
Mads Westby

Norconsult v/ Terje Johan Hermansen

Kopi til

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for
omsorgsboliger på del av gbnr. 142/3 i Ullensaker kommune
Elvia AS («Elvia») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for omsorgsboliger på del av gbnr.
142/3 i Ullemsaler kommune. Høringsfristen er 11. september 2021 og uttalelsen er dermed innen
fristen.
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Ullensaker 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 kabelanlegg (opp til og med 1000 V)
Elvia har lavspent 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.

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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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.
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.
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
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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 ekeisterende 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 uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
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.
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:
- Kartutsnitt
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

NORDBYHAGEN VELFORENING

Adresse:
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

47

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
24.08.2021 17:41:51 AR442971315

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Som representant for styret og beboer på Nordbyhagen, vil jeg/vi gi tilbakemelding på at
Nordbyhagen boområde ikke egner seg for det planlagte formålet (omsorgsboliger).
Vi vil her begrunne hvorfor Nordbyhagen ikke egner seg for planlagt utbygging:
Medlemstallet i Nordbyhagen velforening er 390 husstander, der en stor andel er familier med barn.
Mange har valgt å bosette seg på Nordbyhagen fordi det oppleves som et rolig, trygt og et
barnevennlig område - et område som er ferdig utbygget.

1
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Allikevel, det er stor trafikk på området og vi mener veiene ikke egner seg for å øke trafikken
ytterligere.
Grøntområdet vårt som er planlagt for omsorgsboligene er regulert som friområde. Det bør fortsette å
være regulert som friområde i fremtiden. Dette området er vel anvendt og verdsatt av beboerne våre.
Boligfeltet er allerede hardt presset på friarealer og er en av svært få grønne lunger i et tett utbygd
område. Det er helt nødvendig å beholde de små, men nødvendige områdene med store trær og
grønne rom som det er nå. Området gir også nærhet til skog og mark. Det er svært mange turgåere
som benytter seg av de små stiene som befinner seg ved Stallkroken og Travaalleen og det er
mange barn som leker der. Beboere nevner at grøntarealet som er der i dag er vel anvendt og at det
vil være et stort tap om dette forsvinner, samt at nærmiljøet vil forringes. Området benyttes som
adkomstvei mot skogen og om vinteren opparbeides det skiløyper her. I tillegg skjermer det for
innsyn. På sommeren er dette et trygt skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet
til hjemmene, uten at foreldre trenger å bekymre seg alt for mye. Det er fin uteplass for barnehagen
og barna på Nordbyhagen.
Veien som nevnes i søknaden, via Travbanevegen og videre inn på området, er vellets private vei.
Vellet vil ikke gi sin tillatelse til at denne veien blir benyttet til tiltenkt formål. Bakgrunnen for det er at
veien (og veiene på området) allerede er svært belastet med trafikk og økt trafikk vil kunne øke risiko
for ulykker. En annen viktig grunn er at barn leker i området og daglig krysser denne veien for å
komme til skog og Grendeplass. En økning av trafikk og mer vei vil gjøre det mer utrygt for barn å
ferdes i området. Sykkelveien, som også nevnes som adkomstvei, benyttes daglig til turer for store
og små. Det er knyttet stor bekymring til den økte biltrafikken som kan forventes fra beboertransport,
besøkende, ansatte, leverandører/lastebiler og andre som må ha tilgang til bygget, spesielt
gjeldende for barna og barnas lek. Det er også stor bekymring knyttet til trafikk forventet under
byggingen, med blant annet tungtransport.
Vi som styre og våre beboere er svært kritisk til å presse inn flere bygninger på området, både nå og
i fremtiden. Bygging av omsorgsboliger kan forringe både verdien på boligen og den opplevde
tryggheten de føler for området. Beboere er også kritiske til om målgruppen av beboere kan endre
seg over tid og at man da ikke vil kunne ha en reell påvirkning for hvem som får bo i disse boligene.
Vi ber om at våre tilbakemeldinger blir ivaretatt og vil henstille Norlandia/Norconsult om å se på
alternative områder i Ullensaker for å bygge omsorgsboliger. Vi mener det finnes andre områder som
vil være egnet til slikt formål.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

heleneingand@gmail.com

Telefonnummer: 99535929

SIGNERT AV
24.08.2021 17:41:51 AR442971315

HELENE INGAND på vegne av NORDBYHAGEN
VELFORENING

24.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

BENGT HÅKAN C OLSSON

Adresse: Rugdevegen 32B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

5

94

0

53

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
28.08.2021 06:57:12 AR443606785

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Merknad:
1. området som planert skal bygges på er reden belastet med mye trafikk, støy & bråk. ytterligere
tilvekst på nabo tomt kommer innebære ytterligere støy, bråk & trafikk. dette i sin tur kommer at
direkte påvirke eiendomsprisers negativ. som i sin tur kommer at påvirke en fysiske, psykiske
og øknomisk helse.
ønsker at oven punkter skal ges svars på hvordan dette blir eventuelt tilrettelagt
1

E-postadresse:

28.08.2021 06:57:12 AR443606785

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
olssonchristian360@hotmail.com

Telefonnummer: 92205921

SIGNERT AV
BENGT HÅKAN CHRISTIAN OLSSON på vegne av OLSSON
BENGT HÅKAN C
28.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

28.08.2021 06:57:12 AR443606785
2

27.08.2021 13:35:45 AR443547985

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

CHRISTIAN LILLEÅS

Adresse: Travalleen 23B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

43

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
27.08.2021 13:35:45 AR443547985

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Dette synes jeg ikke noe særlig om da dette området der det er tenkt å bygges på er ett fint
grøntareal for allmennheten og spesielt for barnehagen og beboere. Jeg vil ikke at enda flere folk
skal leve og bo helt oppi meg da vi har nok folk rundt fra før av. Lite trafikk, lite støy og rolig område
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er akuratt det jeg liker å ha det, så jeg vil ikke ha noe mer inne her i området vårt

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
CHRISTIAN LILLEÅS på vegne av LILLEÅS CHRISTIAN

27.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

27.08.2021 13:35:45 AR443547985
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30.08.2021 10:45:03 AR443747655

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

EMILIE SCHAUG-PETTERSEN

Adresse: Travalleen 23B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

47

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
30.08.2021 10:45:03 AR443747655

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Hei. Merkelig at jeg ikke har blitt kontaktet av Norconsult da jeg er en av de som bor på tilstøtende
tomt. Nordbyhagen er et etablert, rolig og trygt nabolag. Noe som var svært viktig for meg da jeg
bestemte meg for å kjøpe leilighet her, fremfor en mer sentral leilighet. Har hatt hjemmekontor i over
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et halvt år nå. At dette arealet ikke blir brukt til noe, er tull. Hver dag ser jeg barn leke i disse
områdene. På vinteren bruker de det som akebakke, og på sommeren er det et trygt
skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet til hjemmene, uten at foreldre trenger
å bekymre seg alt for mye. Det blir plukket blomster. De løper rundt der. Barnehagen bruker også
dette området flittig har jeg sett. Ser at det er meningen at dette skal være omsorgsboliger for de
med nedsatt funksjonsevne. Dersom disse omsorgsboligene etterhvert blir brukt for rusmisbrukere,
må jeg se meg nødt til å flytte her i fra. Jeg er avhengig av å kunne gå rundt ut i nabolaget uten å
være redd for å møte på aggressive rusmisbrukere. Jeg har venner som har jobbet som
miljøterapeuter for rusmisbrukere, så jeg vet hvor hektisk det kan være i slike omsorgsboligområder.
Vold mellom de som bor der. De rømmer fra boligene. Sprøytespisser her og der. Noen ganger får de
besøk av politiet. Hittil har jeg ikke sett en eneste politibil på Nordbymoen. Hvis det blir slik at jeg da
må selge, vil det at det er omsorgsboliger i umiddelbar nærhet (da spesielt med rusmisbrukere som
brukere) og mer innsyn forringe verdien av leiligheten. Hvorfor kommunen har lyst til å ta sjansen på
omsorgsboliger rett ved siden av en barnehage kan jeg heller ikke forstå. Det er ikke en god
kombinasjon. Det er en annen barnehage på Nordby som har vært så uheldig å ha omsorgsbolig ved
siden av seg. En i familien min jobbet i barnehagen der. Kniver. Vold mot politi. Knuste vinduer. Så ut
som en søppeldynge. Det er ikke akkurat trivelig. Hvorfor utsette nok et rolig og etablert nabolag for
dette? Finnes det ikke mer passende steder som borte ved Vestbyen for eksempel? I tillegg så vil
dette kunne påvirke den lille gjesteparkeringen vi har. Ser det blir parkeringskjeller, men det er en
sannsynlighet for at flere av besøkende vil parkere på den vi har tilgjengelig i dag. Generelt så vil jo
biltrafikken bli økende da Travalleen blir gjennomkjøring for beboerne og de ansatte i
omsorgsboligene. Det blir altså trafikk gjennom noe jeg trodde var innerst i et boligfelt. Det blir mer
støy. Mindre grøntarealer. Mer innsyn. Ikke noe trygt sted for barn å leke i et «skogområde» uten
foreldre. Vil nok en gang presisere at jeg faktisk må flytte fra min første bolig som jeg har jobbet hardt
for å få råd til i en alder av 23, dersom nærmeste nabo blir 20 rusmisbrukere. Med vennlig hilsen
Emilie Schaug-Pettersen

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

emiilje@hotmail.com

Telefonnummer:

SIGNERT AV
EMILIE SCHAUG-PETTERSEN på vegne av SCHAUGPETTERSEN EMILIE

30.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

30.08.2021 10:45:03 AR443747655
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29.08.2021 18:58:18 AR443662422

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

FADDEN ERIN SIV MC

Adresse: Travalleen 23B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

45

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
29.08.2021 18:58:18 AR443662422

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Se vedlegg
1

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
erin_mcf@hotmail.com

29.08.2021 18:58:18 AR443662422

E-postadresse:

Telefonnummer: 95752483

SIGNERT AV
ERIN SIV MC FADDEN på vegne av MC FADDEN ERIN SIV

29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

29.08.2021 18:58:18 AR443662422
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Filvedlegg:
Tilsvar Nabovarsel.doc

24.08.2021 10:22:33 AR442814303

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

GEIR LARSEN

Adresse: Travalleen 3A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

301

0

1

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
24.08.2021 10:22:33 AR442814303

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg synes det er svært bekymringsfult at det skal presses inn omsorgsboliger på et av de få grønne
områdene som finnes på boligfeltet. Det er også merkelig at omsorgsboligene skal ligge innerst inne i
en blindvei på boligfeltet. Dette vil medføre mer trafikk på en allerede godt trafikert vei hvor mange
barn ferdes. Veien er heller ikke dimensjonert for tungtransporten som medfører ved bygging av
omsorgsboligene.
Håper planene for bygging av omsorgsboliger ikke vil gjennomføres på Nordbyhagen.
1

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
24.08.2021 10:22:33 AR442814303

E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
GEIR LARSEN på vegne av LARSEN GEIR

24.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

24.08.2021 10:22:33 AR442814303
2

24.08.2021 20:23:27 AR442982938

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

HÅVARD LID FOSSNES

Adresse: Travalleen 5B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

301

0

4

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
24.08.2021 20:23:27 AR442982938

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
En utbygging av omsorgsboliger vil ta fra området en grønn lunge som brukes bl.a til akebakke om
vinteren.
Er det lurt å legge slike boliger helt inntil en barnehage?
Utfordringer med adkomst. Denne kan ikke gå via Travbaneveien og videre Travalleen. Fra
rundkjøring er denne veien smal og med forholdsvis mye trafikk allerede i dag. Det er mye barn i
området som leker nært inntil veien, og eventuelle omsorgsboliger vil medføre betydelig økt trafikk
som vil være uheldig for bomiljøet i området. De samme utfordringer vil være med en eventuell
adkomst via Rugdevegen.
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
HÅVARD LID FOSSNES på vegne av FOSSNES HÅVARD
LID

24.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

24.08.2021 20:23:27 AR442982938
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30.08.2021 19:30:32 AR443886882

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

IMRAN SHAHZAD BUTT

Adresse: Travalleen 11B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

303

0

6

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
30.08.2021 19:30:32 AR443886882

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jessheim 30.08.2021
Hei,
Vi mener det er uakseptabelt at det bygges omsorgsboliger inne i et boligfelt som allerede er hardt
presset på friarealer. Området er en av svært få grønne lunger i et tett utbygd område. Det er helt
nødvendig å beholde de små, men nødvendige områdene med store trær og grønne rom som det er.
Området gir også nærhet til skog og mark. Det er svært mange turgåere som benytter seg av de små
stiene som befinner seg ved Stallkroken og Travalleen og det er mange barn som leker der. Beboere
nevner at grøntarealet som er der i dag er vel anvendt og at det vil være et stort tap om dette
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Formannskapet har saksbehandlet omdisponering av et grøntområde fra boligområdene i en uryddig
prosess. De hentet ikke inn høringsinnspill fra interessenter før saken ble vedtatt i formannskapet.
Partiene stemte over forslaget i den tro at grøntarealet var egnet og ikke i bruk. De er nå informert at
dette ikke stemmer og er forklart mer om bruken av området slik at saken ble belyst fra flere sider.
Naboer og sameier vil snart sende en formell klage til formannskapet og om nødvendig vil ta rettslige
skritt.
Det faktum at utbygger påstår at «Ideen bak foran nevnte grøntstruktur ble fraveket, da det for en del
år siden ble bygd en barnehage midt i den grønne korridoren» virker meningsløst og et useriøst
argument. For det første så har barnehagen en mye mindre utnyttelse av tomten, videre så er en
barnehage noe som tilhører naboprofil til en fredelig og barnevennlig boligområdet. Det er noe helt
annet enn å reise et 3. etasjes solid bygg som tar mye volum og skal drive en form for virksomhet
som skaper mye støy og bevegelser av private og næringsaktører døgnet rundt.
Et døgn bemannet omsorgsbolig kan fint endre formålet og true sikkerhet til innbyggere i en fredelig
barnevennlig området. Det er ingen lovregulering av formålet og driften kan endres ved overgang til
nye driftsleverandører eller at samme driftsleverandør endrer sin virksomhet. Dermed kan
omsorgsboligene fort okkuperes av rusmisbrukere, kriminelle, overgriper, personer med psykiske
lidelser, flyktninger, transittenhet eller andre. Dette er noe som også kan øke belastning på boligfelter
i nærheten i form av krenket privatliv, hærverk, trusler, tyverier og lignende. Vi er kritiske til om
målgruppen av beboere kan endre seg over tid og at man da ikke vil kunne ha en reell påvirkning for
hvem som får bo i disse boligene. Det er også vanlig med hyppige utskiftinger.
I første omgang er omsorgsboliger tiltenkt beboere med nedsatt funksjonsevne, her kan det være
store variasjoner. Slike beboere blir ofte urolige om kvelden/natten, og kan gi fra seg ulyder som kan
virke skremmende for små barn i nabolaget. Det er noe som kan påvirke deres psykiskhelse og
medføre en større belastning for barn i en fredelig og stille nabolaget. Videre så er det ikke uvanlig
med bistand far akutthelsetjeneste som kan traumatisere små barn.
Det at en slik omsorgsbolig reises i umiddelbart nærheten av en barnehage også viser manglende
dømmekraft i kommunale systemer og hos en profesjonell part som Norlandia. En barnehage skal
føles trygg for foreldre noe plassering av en slik virksomhet truer og er respektløs ovenfor foreldre
som tilhører denne barnehagen.
2
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forsvinner, samt at nærmiljøet vil forringes. Området benyttes som adkomstvei mot skogen og om
vinteren opparbeides det skiløyper her. I tillegg skjermer det for innsyn. På sommeren er dette et
trygt skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet til hjemmene, uten at foreldre
trenger å bekymre seg altfor mye. Det er fin uteplass for barnehagen og barna på Nordbyhagen.
Bygget er også tegnet slik at den gir mye innsyn mot andre lekeområder samt inne og ute arealer til
nærliggende eiendommer og barnehagen. Barnehagen må skjerme sine vinduer for å oppbevare
barnas sikkerhet og privatliv, noe som vil få konsekvenser for dagslys eksponering. Det at bygget er
høyere en de fleste bygg i område og barnehagen gjør at privatliv til beboere blir krenket. Beboere av
slike omsorgsboliger tilbringer mye tiden ved vinduene/balkonger og har som vane å følge ekstra
nøye med på hva som foregår i nærområde en vanlige beboere.
VA kapasitet i området er allerede utfordrende, og det finnes lekkasjer i systemet. Her er vi redde for
at utbygger kan gå for rimelig ikke anbefalte løsninger. Dersom utbygger går for noe mer moderate
løsninger vil det allikevel indirekte medføre konsekvenser for eksisterende boligfelter. En
overbelastning av en delvis umoderne VA kan få kjede konsekvenser pga. overbelastning en slik
virksomhet medfører. Det kan forplante seg i form av økte lokale lekkasjer for private eiendommer
samt vannskader/oversvømmelser. Slike indirekte belastninger vil ikke kunne spores tilbake til
utbygging av omsorgsboliger og den økte belastning. Det finnes ganske mange felter i Jessheim
sentrum der det er mer moderne VA fasiliteter og mye større kapasitet, disse bør være rimelig å
holde i drift både for kommuner og private aktører.
Videre så er det tiltenkt adkomst fra Travalleen som er en privat vei. Sameiet som eier Travalleen,
har bestemt seg for å ikke tilgjengeliggjøre vår vei til denne virksomheten. Dette for å forhindre
trafikalt belastning en slik virksomhet medfører mer eller mindre døgnet rundt. Trafikken vil økes for
beboertransport, besøkende, ansatte, leverandører/lastebiler og vil øke risiko for ulykker i et område
der barn ferdes fritt. Det vil være enda være mens utbygging pågår der anleggstrafikk blir mer vanlig
syn.
Det at en slik omsorgsbolig reises i umiddelbart nærheten av en barnehage også viser manglende
dømmekraft i kommunale systemer og hos en profesjonell part som Norlandia. En barnehage skal
føles trygg for foreldre noe plassering av en slik virksomhet truer og er respektløs ovenfor foreldre
som tilhører denne barnehagen.
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Det er svært uheldig å omregulere et ferdig utbygget område og forsøke å presse inn et slik bygg
som belaster naboer. Det beste hadde vært å velge et tomt i en ny regulerte område der innbyggere
får mulighet til å velge om de ønsker å bo i nærheten av en slik virksomhet eller ikke. Det er mange
områder i Jessheim som ikke er låst i reguleringsplan og er under sterk utvikling, folk som flytter inn
til slike områder tar høyde for at ting kan endre seg, noe som ikke var tilfelle for tomten som nå
ønskes omdisponert.
Videre så kan det være ugunstig for utbygger og driftspartner å drive en slik virksomhet i et område
der man starter med nabostrid i stor skala. Dersom man får lov å bygge videre, kan disse blir pålagt
en del forhold som kan øke bygge og driftskostnader. Det pågår stor politisk debatt om at slike
virksomheter ikke skal store inntjeninger, dermed kan slike ting presse marginer. Norlandia kan også
forvente strengere driftsnøyaktighet da naboer vil holde strengt tilsyn og følge nøye med, slik at
ethvert avvik vil blir meldt tilsynsmyndigheter innen helse og omsorg, kommunale instanser,
statsforvaltere og aktuelle departementer. Det er prisen å betale når som skal drifte en slik
virksomhet i et område der det er store interessekonflikter.
Vi er svært kritiske til å presse inn flere bygninger på området, både nå og i fremtiden. Bygging av
omsorgsboliger kan også forringe både verdien på boligen og den opplevde tryggheten de føler for
området. Det finnes mye data om hvor plagsomme slike omsorgsboliger kan være for et nabolag
som består av boligtyper som Nordbyhagen. Videre så finnes det gode tall på negativ effekten en slik
virksomhet har på markedsverdier av boliger. Det er veldig få mulige kjøpere som ønsker å flytte seg
til nærheten av en slik virksomhet. Det er sikkert derfor utbygger prøver å presse inn et slikt bygg i en
eksisterende ferdig utbygget området. Kanskje får de mer motstand av andre utbyggere når de
oppsøker tilhørighet til deres prosjekter. Det er også et faktum at flere familier oppsøker tilflukt fra
slike omsorgsboliger og må selge boligene med tap for å ivareta deres sikkerhet og privatliv.
Videre så vil vi påpeke at Nordbyhagen et er boligområde der det er bosatt ressurssterke personer.
Dermed vil både sameiet og om nødvending enkelte naboer gå rettslige veier for å forhindre at dette
drømme blir til en realitet. Det kan medføre store forsinkelser for både utbygger og driftspartner som
kan få utfordringer med å overholde sine forplikter ovenfor kommunen.
Vi anbefaler dere å lete etter et bedre sted der det er naturlig og effektivt å drifte slik virksomhet uten
at både dere og andre blir berørt og plaget. Slik at personer som er tiltenkt bosatt der ikke føler seg
uønsket eller som en belastning for nærmiljø. Vi vil understreke at de fleste veier i umiddelbart
nærheten til tiltenkt omsorgsboliger ikke har fortau, noe som også kan skape farlige situasjoner for
beboere som tilhører slike enheter og ønsker å bevege seg rundt. Det kan få fatale konsekvenser for
beboere.
Nordbyhagen er området der en stor andel er familier med barn. Nordbyhagen boområde egner seg
derimot ikke for det planlagte formålet. Vi har valgt å bosette oss på Nordbyhagen fordi det oppleves
som et rolig, trygt og et barnevennlig område – et område som er ferdig utbygget. Det var også en
tungtveide hensikt til flytting fra Oslo sentrum i 2007. Det er svært uheldig at formannskapet har over
lavt terskel omregulert grøntområder og lar seg presse av utbyggere. En kommune under veksten
skal ikke bare utvide, men utvide med gode hensikter og holde seg fast til eksisterende planer. Det er
eksisterende reguleringer og satsinger i begynnelse av 2000 som har gitt kommunen en slik
vekstmulighet. Innbyggere som har flyttet til ferdigregulerte områder skal ikke føle den usikkerheten
at ting kan endre seg over natten. Det er en krevende transisjon med flytting til nye landsdeler.
Med vennlig hilsen
Imran Shahzad Butt
30.08.2021 19:30:32 AR443886882

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

imransbutt@outlook.com

Telefonnummer: 41847158

SIGNERT AV

3

30.08.2021

30.08.2021 19:30:32 AR443886882

IMRAN SHAHZAD BUTT på vegne av BUTT IMRAN
SHAHZAD

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

30.08.2021 19:30:32 AR443886882
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29.08.2021 21:08:09 AR443668411

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

INGER-LISE NÆSS

Adresse: Stallkroken 16A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

296

0

44

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

296

0

81

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
29.08.2021 21:08:09 AR443668411

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Ønsker ikke bygging som vil ødelegge et fint friområde i nabolaget, som blir flittig brukt av små og
store. En byggeprosess som dette, og det ferdige prosjektet, vil medføre mye mer trafikk i et
boligområde med mange barnefamilier, noe som vil gjøre veiene mer utsatt for ulykker.

1

29.08.2021 21:08:09 AR443668411

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
INGER-LISE NÆSS på vegne av NÆSS INGER-LISE

29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

29.08.2021 21:08:09 AR443668411
2

26.08.2021 20:32:55 AR443435465

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

JUNE HAUGEN

Adresse: Travalleen 15B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

11

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

72

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
26.08.2021 20:32:55 AR443435465

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Sameiet vårt ligger trygt innerst i en blindgate, dette gjør det trygt for barna å kunne leke fritt, uten å
Være redd for trafikk. Gjelder også lek og bruk på grøntarealet som dere nå vil bygge ut på. En ny
vei vil kun medføre negative ting for oss som bor her. Og vil bli brukt av mange fler enn kun de i

1

26.08.2021 20:32:55 AR443435465

omsorgsboligene. Det blir en «snarvei» for hele Nordby å kjøre gjennom våre eiendommer om de
kommer fra E6. Noe som vil påvirke vår livskvalitet med usikkerhet og bråk. Hva med å flytte planene
over på andre siden av hovedveien? Der er det fullt av plass uten å påvirke vår sikkerhet og og
fordelen med å bo der vi bor. Der har dere tilgjengelighet, areal og alle fordelene dere kan få.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

selma_june@hotmail.com

Telefonnummer:

SIGNERT AV
JUNE HAUGEN på vegne av HAUGEN JUNE

26.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

26.08.2021 20:32:55 AR443435465
2

24.08.2021 14:52:40 AR442886056

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

KATRINE LOPÉZ

Adresse: Travalleen 31B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

17

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

72

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
24.08.2021 14:52:40 AR442886056

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg ønsker ikke at det blir bygget kommunal bolig ovenfor leiligheten.
Jeg har en av de leiligheten som blir berørt mest. Det er et barnevennlig område som vil ødelegge
mye av lekeplassen til barn og nattesøvn til alle da alle soverom ligger på den siden det ønskes å

1

24.08.2021 14:52:40 AR442886056

bygges.
Med uvitenhet om hva slags beboere som skal bo der føles det utrygt, det skaper usikkerhet med
tanke på kriminalitet eller høyt støynivå til alle døgnets tider.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
KATRINE LOPÉZ på vegne av LOPÉZ KATRINE

24.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

24.08.2021 14:52:40 AR442886056
2

20.08.2021 13:00:11 AR442460149

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

KRISTIAN FODSTAD

Adresse: Travalleen 31B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

17

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

72

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
20.08.2021 13:00:11 AR442460149

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
For det første er dette noe de har prøvd å komme videre med tidligere, ved å si at alle de berørte er
informert, uten at vi har fått informasjon. Det var først da styret I nordbyhagen velforening etterspurte
om dette stemte, da de selv ikke hadde fått noe informasjon om dette på forhånd, hvor vi fikk høre

1

20.08.2021 13:00:11 AR442460149

om det. Allerede her er det noe som skurrer.
Dette bygget vil komme rett ved utsikten fra soverommet vårt og vil føre til direkte innsyn til
soverommet vårt, mer trafikk og støy. Det vil derfor påvirke søvnen og privatlivet vårt. Vi jobber
turnusarbeid som også gjør at vi trenger hvile/søvn på morning og dagtid.
I tillegg er dette området ofte brukt av ungene til å leke på. Det er bra de har tilrettelagt for å flytte
akebakken, men det er ikke bare denne som blir brukt på området. Adkomsten til bygget vil også
bryte opp gangveien, som fører direkte til barnehager og andre lekeplasser, basketballbane
fotballbane, akebakke og sykkelbane. Det vil føre til økt risiko for barn, kjæledyr og andre folk som
ferdes langs denne gangveien daglig. I tillegg syns jeg det er vagt formulert over hvem som kommer
til å bruke dette bygget. "Omsorgsbolig" er veldig generelt og lite spesifisert. Er dette et bygg som vil
bli brukt av eldre? Bolig med bistand? Narkomane? Vanskeligstilte? Dette er noe som også har en
stor betydning i forhold til boligmarkedet. Jeg syns dette bygget burde bli plassert et annet sted eller
ikke få godkjent byggetillatelse i det hele tatt.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

Fodstad@live.no

Telefonnummer: 41699803

SIGNERT AV
KRISTIAN FODSTAD på vegne av FODSTAD KRISTIAN

20.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

20.08.2021 13:00:11 AR442460149
2

25.08.2021 07:28:07 AR443015244

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

KRISTINE LARSEN

Adresse: Travalleen 14, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

304

0

7

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
25.08.2021 07:28:07 AR443015244

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Sender via ny person som skal flytte inn her. Ønsker ikke bygning her. Da det vil bli mye bråk i en
lengere periode! Plassen er liten og ligger rett ved en barnehage som jeg synes ikke passer seg.
Graving av veier hindrer også nabolaget med å komme seg via de veiene de pleier å gå. - Kristine

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
1

E-postadresse:
25.08.2021 07:28:07 AR443015244

Telefonnummer:

SIGNERT AV
KRISTINE LARSEN på vegne av LARSEN KRISTINE

25.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

25.08.2021 07:28:07 AR443015244
2

03.09.2021 19:42:05 AR444816758

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

LARS H SMELROR D BERGE

Adresse: Rugdevegen 30D, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

5

94

0

50

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
03.09.2021 19:42:05 AR444816758

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Innspill til nabovarsel - Rugdevegen
Viser til mottatt nabovarsel.
Det fremmes følgende merknader:
Innledningsvis er det grunn til å bemerke en relativt kort frist til å svare på varselet. Kommentarer og
innsigelser kommer spesielt på bakgrunn av de tegninger som fremlegges i nabovarselet. Uansett

1

uklart om alle berørte i området kan sies å være tilstrekkelig hørt og om alle tiltakets mulige
konsekvenser er godt nok belyst.
03.09.2021 19:42:05 AR444816758

Det er grunn til å ta forbehold om å komme med ytterligere innspill eller innsigelser i fall det skulle
vise seg faktiske avvik fra de presentere tegninger, eller typen virksomhet viser seg å ha en profil
som kan vise seg å ha et potensiale til å prege nabolaget. Jeg tillater meg derfor å komme tilbake
med ytterligere merknader senere, i fall preget endrer seg eller tiltaket blir mer belyst.
Hva er en omsorgsbolig? Jeg legger til grunn at det er snakk om en virksomhet slik det beskrives i
saken, omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne.
Bygg og anlegg, slik det fremstår i skisser/tegninger, har jeg ingen innsigelser til. Dette så lenge alt
av reelle inngrep skjer bak Læringsverkstedet barnehage og at det ikke medfører økt biltrafikk i
Rugdevegen.
Jeg merker meg at reguleringsområdet strekker seg opp mot vårt sameie, Sameiet Rugdemoen. Jeg
ytrer meg mot inngrep i området mellom Læringsverkstedet og vårt sameie, eller grenseområdet
mellom oss og Stallkroken, utover det som allerede er beskrevet i nabovarselet. Herunder
veialternativ via Rugdevegen, selv om det er omtalt i saken. De tiltak som er beskrevet her bes gjort
på en måte som ivaretar en skjerming mellom Rugdevegen 28-32 og aktivitet i friområdet, eller sør i
det aktuelle tiltaksområdet.
Jeg er spesielt opptatt av trygg ferdsel for barn som bor i Rugdevegen.
Alle beboere som nå bor i Rugdevegen har kjøpt sine boliger med den regulering som i dag
foreligger, og med tilhørende trafikkbelastning. Jeg motsetter meg veiløsninger til dette tiltaket som
bidrar til å øke trafikken (ÅDT) i Rugdevegen. Det er egnet til å forringe bokvaliteten for min bolig,
sammenlignet med de rammer som ligger i eksisterende regulering.
Økt trafikk i Rugdevegen er ikke ønskelig eller tilrådelig for å sikre trygg skolevei.
Jeg er opptatt av å bevare et barne- og familievennlig preg i Rugdevegen, slik det oppleves i dag.
Rugdevegens preg gir etter min oppfatning et klart inntrykk av å være «ferdig utbygget» og «ferdig
regulert». Jeg legger til grunn at det preget opprettholdes.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

larshberge@gmail.com

Telefonnummer: 90835499

SIGNERT AV
03.09.2021 19:42:05 AR444816758

LARS HILMAR SMELROR DAHL BERGE på vegne av
BERGE LARS H SMELROR D

03.09.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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02.09.2021 18:39:19 AR444626369

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

LISBETH MOSSIN

Adresse: Rugdevegen 30C, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

5

94

0

48

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
02.09.2021 18:39:19 AR444626369

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Synes det er veldig kort svarfrist.
Bygg og anlegg, slik det fremstår i skisser/tegninger, har jeg ingen innsigelser til. Dette så lenge alt
av reelle inngrep skjer bak Læringsverkstedet barnehage og at det ikke medfører økt biltrafikk i
Rugdevegen.
Jeg merker meg at reguleringsområdet strekker seg opp mot vårt sameie, Sameiet Rugdemoen. Jeg
ytrer meg mot inngrep i området mellom Læringsverkstedet og vårt sameie, eller grenseområdet
mellom oss og Stallkroken, utover det som allerede er beskrevet i nabovarselet. Herunder
veialternativ via Rugdevegen, selv om det er omtalt i saken. De tiltak som er beskrevet her bes gjort
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på en måte som ivaretar en skjerming mellom Rugdevegen 28-32 og aktivitet i friområdet, eller sør i
det aktuelle tiltaksområdet.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
LISBETH MOSSIN på vegne av MOSSIN LISBETH

02.09.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

02.09.2021 18:39:19 AR444626369
2

29.08.2021 13:33:59 AR443649939

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

MADS HAUGERUD

Adresse: Travalleen 31B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

19

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

72

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
29.08.2021 13:33:59 AR443649939

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Ønsker ikke at dette blir bygget.
Tilfører ingen fordeler til nabolaget, tvert om.
Dette virker lite gjennomtenkt og en særs dårlig ide!

1

E-postadresse:

29.08.2021 13:33:59 AR443649939

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
mads@haugerud.com

Telefonnummer: 90956126

SIGNERT AV
MADS HAUGERUD på vegne av HAUGERUD MADS

29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

29.08.2021 13:33:59 AR443649939
2

20.08.2021 18:01:22 AR442512743

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

MAGDALENA HALÅS

Adresse: Travalleen 29B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

22

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

72

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
20.08.2021 18:01:22 AR442512743

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Hei, det står en grønnsakskasse på verandaen (man kan flytte den -dytte den) og en sykkel
(nabobarna klatrer på den så jeg kan ta den inn når dere begynner 😊)
1

E-postadresse:

20.08.2021 18:01:22 AR442512743

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
strebbp@gmail.com

Telefonnummer: 45062251

SIGNERT AV
MAGDALENA HALÅS på vegne av HALÅS MAGDALENA

20.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

20.08.2021 18:01:22 AR442512743
2

29.08.2021 15:36:14 AR443654849

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

MOHAMMAD SADIQ MALIK

Adresse: Travalleen 4A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

300

0

2

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
29.08.2021 15:36:14 AR443654849

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jessheim 29.8.2021
Hei,
Nordbyhagen er området der en stor andel er familier med barn. Nordbyhagen boområde egner seg
derimot ikke for det planlagte formålet. Vi har valgt å bosette oss på Nordbyhagen fordi det oppleves
som et rolig, trygt og et barnevennlig område – et område som er ferdig utbygget. Det var også en
tungt veide hensikt til flytting fra Oslo sentrum i 2006. Det er svært uheldig at formannskapet har over

1

29.08.2021 15:36:14 AR443654849

lavt terskel omregulert grøntområder og lar seg presse av utbyggere. En kommune under veksten
skal ikke bare utvide, men utvide med gode hensikter og holde seg fast til eksisterende planer. Det er
eksisterende reguleringer og satsinger i begynnelse av 2000 som har gitt kommunen en slik
vekstmulighet. Innbyggere som har flyttet til ferdigregulerte områder skal ikke føle den usikkerheten
at ting kan endre seg over natten. Det er en krevende transisjon med flytting til nye landsdeler.
Vi mener det er uakseptabelt at det bygges omsorgsboliger inne i et boligfelt som allerede er hardt
presset på friarealer. Området er en av svært få grønne lunger i et tett utbygd område. Det er helt
nødvendig å beholde de små, men nødvendige områdene med store trær og grønne rom som det er.
Området gir også nærhet til skog og mark. Det er svært mange turgåere som benytter seg av de små
stiene som befinner seg ved Stallkroken og Travalleen og det er mange barn som leker der. Beboere
nevner at grøntarealet som er der i dag er vel anvendt og at det vil være et stort tap om dette
forsvinner, samt at nærmiljøet vil forringes. Området benyttes som adkomstvei mot skogen og om
vinteren opparbeides det skiløyper her. I tillegg skjermer det for innsyn. På sommeren er dette et
trygt skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet til hjemmene, uten at foreldre
trenger å bekymre seg alt for mye. Det er fin uteplass for barnehagen og barna på Nordbyhagen.
Formannskapet har saksbehandlet omdisponering av et grøntområde fra boligområdene i en uryddig
prosess. De hentet ikke inn høringsinnspill fra interessenter før saken ble vedtatt i formannskapet.
Partiene stemte over forslaget i den tro at grøntarealet var egnet og ikke i bruk. De er nå informert at
dette ikke stemmer og er forklart mer om bruken av området slik at saken ble belyst fra flere sider.
Naboer og sameier vil snart sende en formell klage til formannskapet og om nødvendig vil ta rettslige
skritt.
Vi er svært kritiske til å presse inn flere bygninger på området, både nå og i fremtiden. Bygging av
omsorgsboliger kan også forringe både verdien på boligen og den opplevde tryggheten de føler for
området. Det finnes mye data om hvor plagsomme slike omsorgsboliger kan være for et nabolag
som består av boligtyper som Nordbyhagen. Videre så finnes det gode tall på negativ effekten en slik
virksomhet har på markedsverdier av boliger. Det er veldig få potensielle kjøpere som ønsker å flytte
seg til nærheten av en slik virksomhet. Det er sikkert derfor utbygger prøver å presse inn et slikt bygg
i en eksisterende ferdig utbygget området. Kanskje får de mer motstand av andre utbyggere når de
oppsøker tilhørighet til deres prosjekter. Det er også et faktum at flere familier oppsøker tilflukt fra
slike omsorgsboliger og må selge boligene med tap for å ivareta deres sikkerhet og privatliv.
Det faktum at utbygger påstår at «Ideen bak foran nevnte grøntstruktur ble fraveket, da det for en del
år siden ble bygd en barnehage midt i den grønne korridoren» virker meningsløst og et useriøst
argument. For det første så har barnehagen en mye mindre utnyttelse av tomten, videre så er en
barnehage noe som tilhører naboprofil til en fredelig og barnevennlig boligområdet. Det er noe helt
annet enn å reise et 3. etasjes solid bygg som tar mye volum og skal drive en form for virksomhet
som skaper mye støy og bevegelser av private og næringsaktører døgnet rundt.

29.08.2021 15:36:14 AR443654849

Et døgn bemannet omsorgsbolig kan fint endre formålet og true sikkerhet til innbyggere i en fredelig
barnevennlig området. Det er ingen lovregulering av formålet og driften kan endres ved overgang til
nye driftsleverandører eller at samme driftsleverandør endrer sin virksomhet. Dermed kan
omsorgsboligene fort okkuperes av rusmisbrukere, kriminelle, overgriper, personer med psykiske
lidelser, flyktninger, transittenhet eller andre. Dette er noe som også kan øke belastning på boligfelter
i nærheten i form av krenket privatliv, hærverk, trusler, tyverier og lignende. Vi er kritiske til om
målgruppen av beboere kan endre seg over tid og at man da ikke vil kunne ha en reell påvirkning for
hvem som får bo i disse boligene. Det er også vanlig med hyppige utskiftinger.
I første omgang er omsorgsboliger tiltenkt beboere med nedsatt funksjonsevne, her kan det være
store variasjoner. Slike beboere blir ofte urolige om kvelden/natten, og kan gi fra seg ulyder som kan
virke skremmende for små barn i nabolaget. Det er noe som kan påvirke deres psykiskhelse og
medføre en større belastning for barn i en fredelig og stille nabolaget. Videre så er det ikke uvanlig
med bistand far akutthelsetjeneste som kan traumatisere små barn.
Bygget er også tegnet slik at den gir mye innsyn mot andre lekeområder samt inne og ute arealer til
nærliggende eiendommer og barnehagen. Barnehagen må skjerme sine vinduer for å oppbevare
barnas sikkerhet og privatliv, noe som vil få konsekvenser for dagslys eksponering. Det at bygget er

2

29.08.2021 15:36:14 AR443654849

høyere en de fleste bygg i område og barnehagen gjør at privatliv til beboere blir krenket. Beboere av
slike omsorgsboliger tilbringer mye tiden ved vinduene/balkonger og har som vane å følge ekstra
nøye med på hva som foregår i nærområde en vanlige beboere.
VA kapasitet i området er allerede utfordrende, og det finnes lekkasjer i systemet. Her er vi redde for
at utbygger kan gå for rimelig ikke anbefalte løsninger. Dersom utbygger går for noe mer moderate
løsninger vil det allikevel indirekte medføre konsekvenser for eksisterende boligfelter. En
overbelastning av en delvis umoderne VA kan få kjede konsekvenser pga. overbelastning en slik
virksomhet medfører. Det kan forplante seg i form av økte lokale lekkasjer for private eiendommer
samt vannskader/oversvømmelser. Slike indirekte belastninger vil ikke kunne spores tilbake til
utbygging av omsorgsboliger og den økte belastning. Det finnes ganske mange felter i Jessheim
sentrum der det er mer moderne VA fasiliteter og mye større kapasitet, disse bør være rimelig å
holde i drift både for kommune og private aktører.
Videre så er det tiltenkt adkomst fra travalleen som er en privat vei. Sameiet som eier travalleen har
bestemt seg for å ikke tilgjengeliggjøre vår vei til denne virksomheten. Dette for å forhindre trafikalt
belastning en slik virksomhet medfører mer eller mindre døgnet rundt. Trafikken vil økes for
beboertransport, besøkende, ansatte, leverandører/lastebiler og vil øke risiko for ulykker i et område
der barn ferdes fritt. Det vil være enda være mens utbygging pågår der anleggstrafikk blir mer vanlig
syn.
Det at en slik omsorgsbolig reises i umiddelbart nærheten av en barnehage også viser manglende
dømmekraft i kommunale systemer og hos en profesjonell part som Norlandia. En barnehage skal
føles trygg for foreldre noe plassering av en slik virksomhet truer og er respektløs ovenfor foreldre
som tilhører denne barnehagen.
Det er svært uheldig å omregulere et ferdig utbygget område og forsøke å presse inn et slik bygg
som belaster naboer. Det beste hadde vært å velge et tomt i en ny regulerte område der innbyggere
får mulighet til å velge om de ønsker å bo i nærheten av en slik virksomhet eller ikke. Det er mange
områder i Jessheim som ikke er låst i reguleringsplan og er under sterk utvikling, folk som flytter inn
til slike områder tar høyde for at ting kan endre seg, noe som ikke var tilfelle for tomten som nå
ønskes omdisponert.
Videre så kan det være ugunstig for utbygger og driftspartner å drive en slik virksomhet i et område
der man starter med nabostrid i stor skala. Dersom man får lov å bygge videre, kan disse blir pålagt
en del forhold som kan øke bygge og driftskostnader. Det pågår stor politisk debatt om at slike
virksomheter ikke skal tjene store summer, dermed kan slike ting presse marginer. Norlandia kan
også forvente strengere driftsnøyaktighet da naboer vil holde strengt tilsyn og følge nøye med, slik at
ethvert avvik vil blir meldt tilsynsmyndigheter innen helse og omsorg, kommunale instanser,
statsforvaltere og aktuelle departementer. Det er prisen å betale når som skal drifte en slik
virksomhet i et området der det er store interessekonflikter.
Videre så vil vi påpeke at Nordbyhagen et er boligområde der det er bosatt ressurssterke personer.
Dermed vil både sameiet og om nødvending enkelte naboer gå rettslige veier for å forhindre at dette
drømme blir til en realitet. Det kan medføre store forsinkelser for både utbygger og driftspartner som
kan få utfordringer med å overholde sine forplikter ovenfor kommunen.
29.08.2021 15:36:14 AR443654849

Vi anbefaler dere å lete etter et bedre sted der det er naturlig og effektivt å drifte slik virksomhet uten
at både dere og andre blir berørt og plaget. Slik at personer som er tiltenkt bosatt der ikke føler seg
uønsket eller som en belastning for nærmiljø. Vi vil peket at de fleste veier i umiddelbart nærheten til
tiltenkt omsorgsboliger ikke har fortau, noe som også kan skape farlige situasjoner for beboere som
tilhører slike enheter og ønsker å bevege seg rundt. Det kan få fatale konsekvenser for beboere.
Med vennlig hilsen

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
3

E-postadresse:
29.08.2021 15:36:14 AR443654849

Telefonnummer:

SIGNERT AV
MOHAMMAD SADIQ MALIK på vegne av MALIK
MOHAMMAD SADIQ

29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

29.08.2021 15:36:14 AR443654849
4

Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

MAARTEN WESTBY FAGERHOLM

Adresse: Travalleen 17B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

68

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
26.08.2021 16:32:12 AR443419346

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Først og fremst synes jeg det er svært uheldig at vi står i fare for å miste grøntområdet som ikke bare
gjør dette området attraktivt, men som også er bruksområde for både barn, voksne og dyr. Det
skjermer for innsyn og gjør det trygt for barn og andre å leke og drive aktivitet i området. Videre er
1

26.08.2021 16:32:12 AR443419346

Svar på nabovarsel

26.08.2021 16:32:12 AR443419346

jeg bekymret for hvilke konsekvenser dette byggeprosjektet vil kunne ha for boligprisene i fremtiden.
Økt trafikk på området samt fjerning av attraktive tur- og skogarealer kan ha negativ effekt på
boligprisene. I tillegg til dette er jeg urolig for hvordan disse boligene kan bli brukt i fremtiden. Dette
særlig da jeg jobber for kriminalomsorgen og er derfor bekymret for at boligene kan bli brukt til å
huse rusmisbrukere eller andre som faller inn under det klientellet jeg arbeider med og derfor vil
gjøre min bosituasjon utrygg for meg og min familie. Økt trafikk på området vil også kunne ha negativ
effekt for alle barnefamilier i området da det setter mennesker i økt fare for å bli utsatt for ulykker.
Prosjektet har i og for seg et godt formål og det er fint at det prioriteres midler for å gjøre hverdagen
til målgruppen bedre. Samtidig ønsker jeg, med dette, å uttrykke meg sterkt kritisk til å benytte
akkurat dette området til det gitte formål og ønsker derfor ettertrykkelig at dere ser etter et annet
område for dette prosjektet.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

maafagerholm@gmail.com

Telefonnummer: 93081824

SIGNERT AV
MAARTEN WESTBY FAGERHOLM på vegne av
FAGERHOLM MAARTEN WESTBY

26.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

26.08.2021 16:32:12 AR443419346
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

NAEEM SHAHZAD MALIK

Adresse: Travalleen 2A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

300

0

5

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
29.08.2021 15:28:58 AR443654585

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jessheim 29.8.2021
Hei,
Nordbyhagen er området der en stor andel er familier med barn. Nordbyhagen boområde egner seg
derimot ikke for det planlagte formålet. Vi har valgt å bosette oss på Nordbyhagen fordi det oppleves
som et rolig, trygt og et barnevennlig område – et område som er ferdig utbygget. Det var også en
tungt veide hensikt til flytting fra Oslo sentrum i 2006. Det er svært uheldig at formannskapet har over

1
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lavt terskel omregulert grøntområder og lar seg presse av utbyggere. En kommune under veksten
skal ikke bare utvide, men utvide med gode hensikter og holde seg fast til eksisterende planer. Det er
eksisterende reguleringer og satsinger i begynnelse av 2000 som har gitt kommunen en slik
vekstmulighet. Innbyggere som har flyttet til ferdigregulerte områder skal ikke føle den usikkerheten
at ting kan endre seg over natten. Det er en krevende transisjon med flytting til nye landsdeler.
Vi mener det er uakseptabelt at det bygges omsorgsboliger inne i et boligfelt som allerede er hardt
presset på friarealer. Området er en av svært få grønne lunger i et tett utbygd område. Det er helt
nødvendig å beholde de små, men nødvendige områdene med store trær og grønne rom som det er.
Området gir også nærhet til skog og mark. Det er svært mange turgåere som benytter seg av de små
stiene som befinner seg ved Stallkroken og Travalleen og det er mange barn som leker der. Beboere
nevner at grøntarealet som er der i dag er vel anvendt og at det vil være et stort tap om dette
forsvinner, samt at nærmiljøet vil forringes. Området benyttes som adkomstvei mot skogen og om
vinteren opparbeides det skiløyper her. I tillegg skjermer det for innsyn. På sommeren er dette et
trygt skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet til hjemmene, uten at foreldre
trenger å bekymre seg alt for mye. Det er fin uteplass for barnehagen og barna på Nordbyhagen.
Formannskapet har saksbehandlet omdisponering av et grøntområde fra boligområdene i en uryddig
prosess. De hentet ikke inn høringsinnspill fra interessenter før saken ble vedtatt i formannskapet.
Partiene stemte over forslaget i den tro at grøntarealet var egnet og ikke i bruk. De er nå informert at
dette ikke stemmer og er forklart mer om bruken av området slik at saken ble belyst fra flere sider.
Naboer og sameier vil snart sende en formell klage til formannskapet og om nødvendig vil ta rettslige
skritt.
Vi er svært kritiske til å presse inn flere bygninger på området, både nå og i fremtiden. Bygging av
omsorgsboliger kan også forringe både verdien på boligen og den opplevde tryggheten de føler for
området. Det finnes mye data om hvor plagsomme slike omsorgsboliger kan være for et nabolag
som består av boligtyper som Nordbyhagen. Videre så finnes det gode tall på negativ effekten en slik
virksomhet har på markedsverdier av boliger. Det er veldig få potensielle kjøpere som ønsker å flytte
seg til nærheten av en slik virksomhet. Det er sikkert derfor utbygger prøver å presse inn et slikt bygg
i en eksisterende ferdig utbygget området. Kanskje får de mer motstand av andre utbyggere når de
oppsøker tilhørighet til deres prosjekter. Det er også et faktum at flere familier oppsøker tilflukt fra
slike omsorgsboliger og må selge boligene med tap for å ivareta deres sikkerhet og privatliv.
Det faktum at utbygger påstår at «Ideen bak foran nevnte grøntstruktur ble fraveket, da det for en del
år siden ble bygd en barnehage midt i den grønne korridoren» virker meningsløst og et useriøst
argument. For det første så har barnehagen en mye mindre utnyttelse av tomten, videre så er en
barnehage noe som tilhører naboprofil til en fredelig og barnevennlig boligområdet. Det er noe helt
annet enn å reise et 3. etasjes solid bygg som tar mye volum og skal drive en form for virksomhet
som skaper mye støy og bevegelser av private og næringsaktører døgnet rundt.

29.08.2021 15:28:58 AR443654585

Et døgn bemannet omsorgsbolig kan fint endre formålet og true sikkerhet til innbyggere i en fredelig
barnevennlig området. Det er ingen lovregulering av formålet og driften kan endres ved overgang til
nye driftsleverandører eller at samme driftsleverandør endrer sin virksomhet. Dermed kan
omsorgsboligene fort okkuperes av rusmisbrukere, kriminelle, overgriper, personer med psykiske
lidelser, flyktninger, transittenhet eller andre. Dette er noe som også kan øke belastning på boligfelter
i nærheten i form av krenket privatliv, hærverk, trusler, tyverier og lignende. Vi er kritiske til om
målgruppen av beboere kan endre seg over tid og at man da ikke vil kunne ha en reell påvirkning for
hvem som får bo i disse boligene. Det er også vanlig med hyppige utskiftinger.
I første omgang er omsorgsboliger tiltenkt beboere med nedsatt funksjonsevne, her kan det være
store variasjoner. Slike beboere blir ofte urolige om kvelden/natten, og kan gi fra seg ulyder som kan
virke skremmende for små barn i nabolaget. Det er noe som kan påvirke deres psykiskhelse og
medføre en større belastning for barn i en fredelig og stille nabolaget. Videre så er det ikke uvanlig
med bistand far akutthelsetjeneste som kan traumatisere små barn.
Bygget er også tegnet slik at den gir mye innsyn mot andre lekeområder samt inne og ute arealer til
nærliggende eiendommer og barnehagen. Barnehagen må skjerme sine vinduer for å oppbevare
barnas sikkerhet og privatliv, noe som vil få konselvenker for dagslys eksponering. Det at bygget er
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høyere en de fleste bygg i område og barnehagen gjør at privatliv til beboere blir krenket. Beboere av
slike omsorgsboliger tilbringer mye tiden ved vinduene/balkonger og har som vane å følge ekstra
nøye med på hva som foregår i nærområde en vanlige beboere.
VA kapasitet i området er allerede utfordrende, og det finnes lekkasjer i systemet. Her er vi redde for
at utbygger kan gå for rimelig ikke anbefalte løsninger. Dersom utbygger går for noe mer moderate
løsninger vil det allikevel indirekte medføre konsekvenser for eksisterende boligfelter. En
overbelastning av en delvis umoderne VA kan få kjede konsekvenser pga. overbelastning en slik
virksomhet medfører. Det kan forplante seg i form av økte lokale lekkasjer for private eiendommer
samt vannskader/oversvømmelser. Slike indirekte belastninger vil ikke kunne spores tilbake til
utbygging av omsorgsboliger og den økte belastning. Det finnes ganske mange felter i Jessheim
sentrum der det er mer moderne VA fasiliteter og mye større kapasitet, disse bør være rimelig å
holde i drift både for kommune og private aktører.
Videre så er det tiltenkt adkomst fra travalleen som er en privat vei. Sameiet som eier travalleen har
bestemt seg for å ikke tilgjengeliggjøre vår vei til denne virksomheten. Dette for å forhindre trafikalt
belastning en slik virksomhet medfører mer eller mindre døgnet rundt. Trafikken vil økes for
beboertransport, besøkende, ansatte, leverandører/lastebiler og vil øke risiko for ulykker i et område
der barn ferdes fritt. Det vil være enda være mens utbygging pågår der anleggstrafikk blir mer vanlig
syn.
Det at en slik omsorgsbolig reises i umiddelbart nærheten av en barnehage også viser manglende
dømmekraft i kommunale systemer og hos en profesjonell part som Norlandia. En barnehage skal
føles trygg for foreldre noe plassering av en slik virksomhet truer og er respektløs ovenfor foreldre
som tilhører denne barnehagen.
Det er svært uheldig å omregulere et ferdig utbygget område og forsøke å presse inn et slik bygg
som belaster naboer. Det beste hadde vært å velge et tomt i en ny regulerte område der innbyggere
får mulighet til å velge om de ønsker å bo i nærheten av en slik virksomhet eller ikke. Det er mange
områder i Jessheim som ikke er låst i reguleringsplan og er under sterk utvikling, folk som flytter inn
til slike områder tar høyde for at ting kan endre seg, noe som ikke var tilfelle for tomten som nå
ønskes omdisponert.
Videre så kan det være ugunstig for utbygger og driftspartner å drive en slik virksomhet i et område
der man starter med nabostrid i stor skala. Dersom man får lov å bygge videre, kan disse blir pålagt
en del forhold som kan øke bygge og driftskostnader. Det pågår stor politisk debatt om at slike
virksomheter ikke skal tjene store summer, dermed kan slike ting presse marginer. Norlandia kan
også forvente strengere driftsnøyaktighet da naboer vil holde strengt tilsyn og følge nøye med, slik at
ethvert avvik vil blir meldt tilsynsmyndigheter innen helse og omsorg, kommunale instanser,
statsforvaltere og aktuelle departementer. Det er prisen å betale når som skal drifte en slik
virksomhet i et området der det er store interessekonflikter.
Videre så vil vi påpeke at Nordbyhagen et er boligområde der det er bosatt ressurssterke personer.
Dermed vil både sameiet og om nødvending enkelte naboer gå rettslige veier for å forhindre at dette
drømme blir til en realitet. Det kan medføre store forsinkelser for både utbygger og driftspartner som
kan få utfordringer med å overholde sine forplikter ovenfor kommunen.
29.08.2021 15:28:58 AR443654585

Vi anbefaler dere å lete etter et bedre sted der det er naturlig og effektivt å drifte slik virksomhet uten
at både dere og andre blir berørt og plaget. Slik at personer som er tiltenkt bosatt der ikke føler seg
uønsket eller som en belastning for nærmiljø. Vi vil peket at de fleste veier i umiddelbart nærheten til
tiltenkt omsorgsboliger ikke har fortau, noe som også kan skape farlige situasjoner for beboere som
tilhører slike enheter og ønsker å bevege seg rundt. Det kan få fatale konsekvenser for beboere.
Med vennlig hilsen
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
29.08.2021 15:28:58 AR443654585

E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
NAEEM SHAHZAD MALIK på vegne av MALIK NAEEM
SHAHZAD

29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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20.08.2021 10:52:07 AR442426978

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

REIDUN ELISABETH GREAKER

Adresse: Rugdevegen 34F, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

5

94

0

42

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
20.08.2021 10:52:07 AR442426978

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Hei!
Siden det allerede er en barnehage med tilgang via Rugdeveien som bidrar til økt trafikk, så ber jeg
om at det tas hensyn til beboerne i Rugdeveien. Det vil si at den allerede eksisterende planen om at
veien til omsorgsboligene legges via Travalleèn blir stående.
Dette vil også gi større trygghet for de barna som ferdes langs Rugdeveien og til barnehagen.
I tillegg vil det være positivt for både kommunen og beboerne at Rugdeveien fremstår som like

1

attraktiv som den er i dag. En gate der folk blir boende i mange år, og i tillegg har omsorgsboliger et
steinkast unna.
20.08.2021 10:52:07 AR442426978

Vennlig hilsen
Reidun E. Greaker
Rugdeveien 34F
2069 Jessheim

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

reiduneg@gmail.com

Telefonnummer: 92847592

SIGNERT AV
REIDUN ELISABETH GREAKER på vegne av GREAKER
REIDUN ELISABETH

20.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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24.08.2021 10:10:55 AR442810765

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

RENATHE VESTLI

Adresse: Travalleen 3A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

301

0

1

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
24.08.2021 10:10:55 AR442810765

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg som beboer kjøpte hus i Travalleen da jeg trodde at dette var et område som allerede var ferdig
utbygget . Her er det trygt for meg og mine barn og bo . Jeg kan sende de ut på sykkel uten å
bekymre meg for byggeplasser og tungtransport . Veien inn til boligområde er allerede smal nok fra
før av . To biler som møter hverandre går så vidt på sommerstid . Vinterstid med mye snø går det
ikke . Så det at det skal inn tungtransport her forstår jeg ikke .
Området det er snakk om brukes idag som akebakke på vinterstid og Læringsverkstedet barnehage
bruker også plassen til forskjellige formål .
Selv arbeider jeg innen eldreomsorg og jeg forstår absolutt behovet for flere boliger . Men at det skal
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bygges rett ved siden av en barnehage er vel kanskje ikke ideelt da det er mye støy på dagtid. Selv
hører jeg barnehagen godt selv om jeg ikke bor rett ved siden av den . Og er det noe jeg har lært på
jobb så er det at eldre ønsker ro rundt seg .
Det må da være andre områder på Jessheim som egner seg bedre enn dette området innerst i en
blindvei ?
Da det er mange barn i området her som krysser veien når de skal til og fra skolen , skal på treninger
og treffe venner så håper jeg virkelig at dette ikke går igjennom . Og det å bo ved en byggeplass er
ikke noe jeg ønsker . Da hadde jeg heller kjøpt meg hus et annet sted .

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

renathe.vestli@gmail.com

Telefonnummer: 45196173

SIGNERT AV
RENATHE VESTLI på vegne av VESTLI RENATHE

24.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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22.08.2021 17:58:26 AR442583550

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

RUDOLF PETER E TRAPMAN

Adresse: Travalleen 17A, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

70

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
22.08.2021 17:58:26 AR442583550

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
The connecting road to this area is not suitable for more traffic.The garbage containers for travalleen
17A where I live are faced to the road.Now it is at the end of the road and safe to use.But with
passing traffic to the new area it will not be safe anymore.I have already enough noise from the
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barnehage,that was not there when I bought my apartment.I am not willing to accept more noise from
traffic to the new area.The green area should stay.On the other side of the ringroad near the stadium
new building areas are developed and more suitable for this purpose

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:

Zwebber@mac.com

Telefonnummer:

SIGNERT AV
RUDOLF PETER EDUARDUS TRAPMAN på vegne av
TRAPMAN RUDOLF PETER E

22.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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23.08.2021 10:39:01 AR442649571

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

STIAN RASCH

Adresse: Travalleen 2C, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

300

0

3

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
23.08.2021 10:39:01 AR442649571

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg er i mot denne utbyggelsen da trafikken vil ledes inn i boligfelt med små barn. Det er også slik at
velforeningen betaler alt vedlikehold når det gjelder vei (snørydding, asfaltering mm) hvor kommunen
nå ikke betaler noe.
Når dette feltet ble lagt ut var det ingen planer for omsorgsboliger i område og vi har få "grønne
lunger" hvor barn kan leke i naturen i nærområde.
Dette aksepterer jeg ikke.
1

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
stian.rasch@malorama.no

23.08.2021 10:39:01 AR442649571

E-postadresse:

Telefonnummer: 48095380

SIGNERT AV
STIAN RASCH på vegne av RASCH STIAN

23.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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08.09.2021 10:28:56 AR445423198

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Travalleen, 2069

Kommune:

Jessheim

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

3

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

AYAZ ABBO KHALIL

Adresse: Travalleen 17B, 2069 JESSHEIM
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

64

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

142

361

0

71

Adresse:

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
08.09.2021 10:28:56 AR445423198

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
vi gjerne ha det roligere her som alle årene, helst ikke noen mer bygginger i Travlleen 17B på
Jessheim.
1
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Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
AYAZ ABBO KHALIL på vegne av KHALIL AYAZ ABBO

08.09.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Einar S. Linde
Gamlevegen 144
2040 Kløfta

Tlf: 99251981 E-post: einar@lindeagro.no

01.09.2021
Terje Johan Hermannsen, Norconsult
Folksom Arkitektur AS
Lars Halvor Stokstad Oserud
Eyvind Jørgensen Schumacher

Merknad til nabovarsel som gjelder Travalleen, 2069

Jeg ser til min overraskelse at tiltaket også omfatter min eiendom 142/4. Jeg er bekymret
for at tiltaket vil ødelegge både tilgjengelighet og mulig verdi på den 1,4 da store tomten.
Jeg fikk en telefon fra Eivind Guldbakke i juni i sommer om at han nå var i dialog med
kommunen angående Norlandia prosjektet. Jeg fikk da i ettertid tilsendt noen tegninger
og planer. At min eiendom inngår i disse planene, har jeg ikke gitt samtykke til. Jeg har
selv et ønske om å bygge eller realisere eiendommen. Mener det ikke kan være riktig at
en en annen aktør får utnytte min eiendom til et byggetiltak, eller ved å bygge, hindre
adkomst til min tomt. Jeg motsetter meg derfor dette tiltaket både når det gjelder
reguleringssaken og eventuell byggesak.

Vennlig hilsen

Einar S. Linde

