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Søknad om formelt samtykke til gjennomføring av grunnundersøkelser 

Bane NOR SF (Bane NOR), org.nr. 917 082 308, planlegger nytt hensettingsområde for 
tog og avgreining til Østre linje. Som et ledd i prosessen med å identifisere lokaliseringer 
og løsninger, er det nå behov for å gjennomføre grunnundersøkelser.  Boreprøver tas 
over et større areal for å få en tilstrekkelig oversikt over grunnforholdene i området, og 
ikke bare i de foreløpig vurderte traseer.  

For gjennomføringen av slike undersøkelser, må Bane NOR ha samtykke fra grunneier. 
Dersom grunneier nekter samtykke, må Bane NOR i medhold av plan- og bygningsloven 
§ 33-2 søke kommunens tillatelse om grunnundersøkelser.  

 

Om undersøkelsen  

Undersøkelsene vil utføres på mest mulig skånsom måte av en beltegående maskin (ca. 
2,5 m bred) og borehull er 5 -10 cm i diameter. Undersøkelsene vil også innebære behov 
for kjøretrasé for borerigg. Undersøkelsespunktene og kjøretraséer er merket i kart - se 
vedlegg.  

 

Kontakten med grunneierne. 

Det har vært en omfattende kommunikasjon mellom Østre linje grunneierlag og Bane 
NOR. Den 05. september ble det avhold en felles befaring med grunneierlagets styre og 
representanter for Bane NOR. I denne forbindelse ble det avtalt at man skulle utveksle 
synspunkter med den målsetting å komme frem til en omforent avtale for grunnboring. 
Dette arbeidet har man også lykkes med, og et slik avtaleutkast er i dag oversendt alle de 
aktuelle parter. Grunneierlaget har i denne forbindelse vært representert av advokat 
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Kirsten Sigmond. Det er i ettertid opprettet ytterligere et grunneierlag. Bane NOR ble 
informert om dette den 05. november.  

Bane NOR ønsker i den forbindelse å påpeke at man forholder seg formelt til den enkelte 
grunneiere som part, men at grunneierlagene har en hensiktsmessig kommunikasjons- og 
koordineringsfunksjon. Bane NOR er på dette grunnlag positive til opprettelsen av slike 
lag. 

Den 12. oktober ble det sendt et informasjonsbrev til grunneiere i området om at det vil 
være befaringsaktivitet i området i tiden fremover. Informasjonsbrevet til eiere av 
landbrukseiendommer ligger vedlagt. Tilsvarende brev, uten henvisning til grunneierlaget, 
ble sendt til eiere av boligeiendommer.  

Til de grunneierne som omfattes av grunnboringen ble varslingsbrev, om at grunnboringer 
er planlagt på deres eiendom, sendt den 25. oktober. Vedlagt brevet lå avtaleforslaget 
som var utarbeidet i prosessen med grunneierlaget.  

Den 05. november ble alle de grunneiere som omfattes av grunnboringene invitert til et 
informasjonsmøte på Waldemarhøy i Ski. Frist for tilbakemelding angående 
grunnundersøkelsene ble satt til 08. november.  

 

Søknadsobjektet  

I medhold av forvaltningsloven § 16 har alle aktuelle grunneiere blitt varslet om at Bane 
NOR ønsker å foreta undersøkelser, se brev av 25. oktober. 

For tre eiendommer er det ikke gitt tillatelse til grunnboring. Dette gjelder eiendommene 
gnr. 63 nr. 1 Ragna Kirkeby, gnr. 62 bnr 4 Liv Zachariassen og Ole Kristian Finstad og 
gnr. 62 bnr 1 Jens Casper Hoelstad.  

Da Bane NOR ikke har adgang til å foreta nevnte undersøkelser uten aksept, ber Bane 
NOR om at kommunen gir slik tillatelse. Bane NOR søker derfor Ås kommune om vedtak 
etter plan- og bygningsloven § 33-2 for å få gjennomført undersøkelsen.  

Bane NOR anmoder om at Ås kommune vil se på en slik søknad med velvillighet, da 
undersøkelsen vil gi verdifull informasjon m.h.t prosjektet, noe som er til fordel både for 
grunneier og tiltakshaver.  
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Vi viser for øvrig til vedlagte utkast til avtale for grunnboring. Denne viser hvilke 
forutsetninger som ligger til grunn for de forestående boringer.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Bjørg Hilde Herfindal 
Plandirektør Infrastruktur                                               Torun Hellen 
             Planprosjekter Oslo 
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