Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Kristina Frestad Jørgensen <krjo@cowi.com>
torsdag 15. april 2021 10:00
Roar Askeland
Gunnar Stenvik
RE: Fornebu Arena - Vedr. varsling av planoppstart
210414_Varslingsmateriell.pdf; Naboliste.xlsx; Varslingsliste off. instanser og
VEL.xlsx; Kart over varslet eiendommer_Fornebu arena.PNG; Telenor Arena
Varslingsbrev naboer.pdf; Telenor Arena Varslingsbrev interessenter.pdf;
Annonse_Kunngjøring av planoppstart.pdf; Annonse_Kunngjøring av
planoppstart.docx

Hei Roar,
Viser til forespørsel under om oversendelse av kunngjøringsannonse og annet varslingsmateriell.
Vedlagt ligger følgende:
 Varslingsbrev til naboer og andre interessenter
 Varslingsliste for naboer og andre interessenter
 Kart over naboer som er varslet (fra bestilling av nabolistene)
 Varslingsmateriell/skisseprosjekt som lå vedlagt varslingsbrevene både til naboer og andre
interessenter
 Kunngjøringsannonse pdf og word.
Vennlig hilsen

Kristina Frestad Jørgensen
By- og regionplanlegger

COWI

From: Gunnar Stenvik <GMS@cowi.com>
Sent: Thursday, April 15, 2021 9:07 AM
To: Kristina Frestad Jørgensen <krjo@cowi.com>
Subject: FW: Fornebu Arena - Vedr. varsling av planoppstart
Hei Kristina
Se nedenstående forespørsel fra Roar Askeland.
Har du mulighet til å sende ham det han spør om ila. dagen?
Vennlig hilsen
Gunnar Stenvik
Siv.ark. / Landskapsarkitekt
Byutvikling og natur, avd. plan
COWI AS
Karvesvingen 2
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo
Telefon: +47 02694
Direkte: +47 907 23 315
E-post: gms@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com

From: Roar Askeland <roar.askeland@baerum.kommune.no>
Sent: Wednesday, April 14, 2021 9:23 PM
To: Gunnar Stenvik <GMS@cowi.com>
Subject: Re: Fornebu Arena - Vedr. varsling av planoppstart
Takk for informasjon! Det høres fornuftig å varsle de to idrettsforbundene og la håndballforbundet ha en
koordinerende rolle. Jeg regner med at alle særforbund får anledning til å komme med usensurerte
synspunkter/innspill.
For at vi skal få kunngjort annonsen på kommunens kunngjøringssider ber jeg om å få oversendt den
endelig utgaven. Send gjerne også varslingsliste og varslingsbrev så vi kan få registrert dette på saken.
Med vennlig hilsen
Roar Askeland
Bærum kommune, Regulering
14. apr. 2021 kl. 16:43 skrev Gunnar Stenvik <GMS@cowi.com>:
Hei
Til orientering, så står kunngjøringsannonsene for planoppstart i Budstikka og
Aftenposten i morgen.
Varslingsbrev til naboer og interessenter er postlagt i dag, iht. revidert varslingsliste etter
innspillene vi fikk fra BK på mandag.
På bakgrunn av tilbakemeldingen din har vi gjort en vurdering av behovet for varsling av
de ulike særforbundene innen hallidretten, og kommet til at det er nok å varsle Norges
Idrettsforbund og Norges Håndballforbund. Sistnevnte har fungert og vil fortsatt fungere
som kontaktpunkt mot de andre særforbundene i plansaken, ref. vedlegg.
Vi mener dermed at informasjon og dialog mot disse forbundene vil bli fullgodt ivaretatt
uten at de varsles hver for seg, og at det samtidig er en fordel for prosessen at innspill
fra idretten gjennom denne ordningen til en viss grad samordnes.
Vennlig hilsen
Gunnar Stenvik
Siv.ark. / Landskapsarkitekt
Byutvikling og natur, avd. plan
COWI AS
Karvesvingen 2
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo
Telefon: +47 02694
Direkte: +47 907 23 315
E-post: gms@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com

COWI handles personal data as stated in our Privacy Notice.
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