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Høring av søknad om tillatelse til peling ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og 
Nakkholmen 

 
Kristin Jarmund Arkitekter har, på vegne av Oslo Havn KF, søkt tillatelse etter 
forurensningsloven til nedsetting av peler ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen i 
Oslo kommune.  
 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.  
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer.  
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 30.11.2020. 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 15.10.2020 mottatt søknad fra Kristin Jarmund Arkitekter, på 
vegne av Oslo Havn KF, om tillatelse etter forurensningsloven til nedsetting av peler ved 
Blakstadtangen i Asker kommune i forbindelse med vedlikehold av to brygger.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken.  
 
Sammendrag av søknaden  
I forbindelse med opprustning av eksisterende øybrygger ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og 
Nakkholmen skal eksisterende brygger som står på peler rives, de eksisterende pelene skal fjernes 
og det skal settes nye peler ved hver brygge. Områdene som blir berørt er henholdsvis 120 m2, 230 
m2 og 150 m2 ved de tre bryggene. Det er estimert at det vil være behov for 4 stålkjernepeler ved 
Lindøya Øst og Nakkholmen, og 12 stålkjernepeler ved Lindøya Vest.  
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Forventninger til høringsuttalelsene  
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om  
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og  
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i  
søknaden, ønsker vi informasjon om det.  
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  
Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende 
planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta.  
 
Høringsfrist  
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 30.11.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2020/35152.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/. 
 
Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 
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rådgiver 
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