




det skal bygges på. Jeg påpeker dette særlig av den grunn at det i detaljreguleringen legges til

rette for allmenheten og utleie av boenheter, og at da miljøtiltakene må være skjerpet.

Utdrag av «Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften)»

§2-4 Krav om undersøkelser: Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i

omrddet der et terrenginngrep er planlagt gjennomfort.

Dersom det er grunn til a tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver

sorge for at det blir utfort nodvendige undersokelser for d fa klarlagt omfanget og

betydningen av eventuell forurensning i grunnen.

Videre er det selvfølgelig krav om tiltak ved inngrep i forurenset grunn, samt krav til

tiltaksplan. Mer informasjon på lovdata sine sider.

Generelle kommentarer

Undertegnede bor på nabotomten 60/91 med familie, det er i detaljreguleringen ikke

vist oppført enebolig her. Oversiktsbilder og kartutsnitt med plassering av bygninger bør

oppdateres av tiltakshaver for at det skal bli forståelse for omfanget av plassering av boligene

på 60/92, især for utenforstående. Jeg legger ved et dronebilde over egen eiendom og 60/92

for vise en mer oppdatert situasjon over eiendommene.

Det er ingen særlige høydeforskjeller mellom 60/91 og 60/92. Oversiktsbildet viser

også at huset vårt på 60/91 er plassert nærmere grensen til 60/92 enn veien på andre siden.

Soverommene til våre barn er også vendt mot 60/92. Vi er derfor svært bekymret over at det

vil bli mye støy fra 60/92 hvis det skal bygges så mange boligenheter som det er søkt om.

Oppstilling for inntil 8 faste  biler, 4 boligenheter, gjester og lekeplass vil bli en enorm

støykilde for oss. Hadde denne planen vært godkjent eller omsnakket før vi bygde vår

enebolig ville vi aldri plassert boligen som vi gjorde. Vi hadde heller ingen grunn til atro at

dette skulle bli et tema, da området er preget av romslige tomter og eneboliger. Her bør

kommunen også vise naturlig skjønn og gi avslag pa asette opp så mange boliger på et lite

område, eller pålegge tiltakshaver å sørge for tilstrekkelig støyskjerming mot 60/91 i form av

jordvoller, støyvegger eller lignende.






