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Deres dato
2020-07-03

Vår dato
2020- 09- 16

Deres referanse
16/ 12344
20/ 146125/ CGH

Vår referanse
99346

Vår saksbehandler
Hanne Korsvold

Bærum kommune
Post boks 70 0
130 4 Sandvika

Kopi til

Ut t alelse t i l of f ent lig et t ersy n / høri ng - omr åder eg ule r ing f or
Kleivv eien nor d i B ærum k omm une
Elvia AS («Elvia») viser t il o f f entlig et t ersyn/ høring av områderegulering f or Kleivveien nord i
Bærum kommune. Høringsf rist en var i går, 15. september 2020 , men net t selskapet håper likevel at
våre innspill vil bli ivaret at t .
1. Bemerkninger
Elvia viser til opplysninger gitt som ut talelse ved varsel om oppst art av planarbeidet.
I ut talelsen ble det opplyst om at Elvia har en nettst asjon innenf or planområdet . Denne er ikke markert i
plankart et . I tillegg ble det opplyst om at dersom planen ikke avset t er arealer til nett st asjon(er) i plankartet ,
skal f ølgende bestemmelser inn i planbestemmelsene:
•
•

Net tstasjoner t illat es op pf ørt inntil 1m f ra eiend omsgrense o g at det g enerelt er 5 m
byggegrense rundt nett st asjoner.
Net tstasjoner t illat es op pf ørt også utenfor regulert e b yg gegrenser o g kommer i tillegg
t il tillatt ut nyt telsesgrad.

Elvia håper at disse innspillene vil bli ivaret t t i planen.
Vennligst t a kont akt dersom d et skulle være sp ørsmål eller uklarheter.
Kont akt informasjon: firmapost @hafslundnett .no
Med vennlig hilsen
Elvia AS

Hanne Korsvold
Avdeling Ret tigheter
hanne.korsvold@haf slund.no

Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
elvia.no
firmapost@hafslundnett.no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foret aksregist eret
NO 980 489 698 MVA

