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Spydeberg kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering for 
Griniveien 29 m fl 

Vi viser til deres oversendelse datert 25.02.2019 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Griniveien 29 m.fl., gnr. 25 bnr. 237 m.fl. i Spydeberg kommune. 
 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er legge til rette for etablering av boliger for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt å rydde opp i reguleringsforhold for 
nabobebyggelsen. Planområdet er tidligere regulert og inngår i reguleringsplan for Grini barnehage 
og sydover, vedtatt 1988, samt reguleringsplan for garasjer i Solveien, vedtatt 1986. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og 
vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor 
fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet. 
 
Innspill 
Vi har i dette tilfellet ingen fremhevede innspill til det varslede planarbeidet, men viser til temaene 
nedenfor. 
 
Generelle tema 
Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta arealplaner i henhold til plan- og 
bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av 
gjeldende nasjonal politikk. 
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Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale 
forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.15. Her samles 
mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i 
planleggingen. 
 
Vår region har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som bidrar til å nå 
viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at 
forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen 
for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og 
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Fylkesplanen gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats fra en rekke 
samfunnsaktører for å nå sine mål. Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til 
overordnede kommunale og regionale planer, samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved 
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om 
konsekvensutredninger. 
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Følgende generelle temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet: 
 
 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-Barn 

og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges 
interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt. 
Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt 
forebygge kriminalitet og sosiale forskjeller. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 
planprosessen. Kommunene må gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging 
bidra til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Kommunene bør implementere den 
nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) og benytte www.veiviseren.no. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i 
plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for 
tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap. 

 Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om 
likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018. 

 Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by …arealplanlegging og grønnstruktur, T-
1267 Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig å 
bevare og etablere ny blå-grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale 
miljøet som trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 
naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  

 Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne forvaltningen 

http://www.veiviseren.no/
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ved å gi felles mål og prinsipper. Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. § 7. 
Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må vurderes om det er behov for 
ytterligere undersøkelser. 

 Fremmede skadelig arter. Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å 
bekjempe og/eller hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner ved 
innkjøring av masser til planområdet. Før flytting av masser som kan inneholde fremmede 
organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder 
fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold. Vi 
viser forøvrig til forskrift om fremmede arter § 24 punkt 4. Vi anbefaler Statens vegvesens 
rapport om fremmede skadelige arter (nr. 387/2016) og Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk 
restaurering. 

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for eksempel 
flom, havnivåstigning, stormflo, overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare. Det er 
viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur samt sikre 
materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for 
utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 17 § 7-3 med veiledning. Vi viser 
også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i 
arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Håndtering av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 
nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen. Vi viser også til DSBs Veileder 
om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter (2017) for de områder hvor det er aktuelt. 

 Terrenginngrep og masseforvaltning. Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må 
være en del av den tidlige planprosessen. Det bør i utbyggingsprosjekter stilles krav til å utrede 
massebalansen og å vurdere plangrep som reduserer masseoverskuddet. Overskuddsmasser 
bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.  

 Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med minst 
40 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn, jf. 
klimaloven. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive transportløsninger og 
lokaliseringer som bidrar til redusert transportbehov. SPR for klima- og energiplanlegging 
fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal bidra 
til at man når de nasjonale klimamålene. Reguleringsplanen må følge opp relevante føringer fra 
kommunens klima- og energiplan. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i tråd 
med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no, www.miljøkommune.no og www.miljøstatus.no. 
  
Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale 
og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen   

http://www.milj%C3%B8status.no/
http://www.milj%C3%B8kommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.planlegging.no/
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Carl Henrik Jensen (e.f.) 
seniorrådgiver 

 
Bjørn Murvold 
seniorrådgiver 
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Griniveien 29 mfl. 

gnr 25 bnr 237 mfl i Spydeberg kommune  

Vi mottok varsel om oppstart av planarbeid for Griniveien 29 m.fl., gnr. 25, bnr. 237 m.fl. i 

Spydeberg kommune i oversendelse datert 25.02.2019. Hensikten med planarbeidet er å 

regulere Griniveien 29 til boliger med nedsatt funksjonsevne, samt å rydde opp i 

reguleringsforhold for nabobebyggelsen. Foreløpige planer innebærer å tilrettelegge for 8 

nye boenheter i Griniveien 29. 

 

Statens vegvesen er vegeier på riksveger og vegadministrasjon for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Dette innebærer at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde 

vegene på en best mulig måte for samfunnet og brukerne for øvrig. Vi er også et fagorgan 

med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi 

bidra til statlig politikk på vegnettet som helhet. Vi har et sektoransvar for fagområder som 

trafikksikkerhet, kollektivtransport, gange, sykkel, luftkvalitet, samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk. 

 

I dette brevet uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar. 

 

Adkomst, avkjørsel og frisikt 

Vi anbefaler at Statens vegvesen håndbok N100 Veg- og gateutforming legges til grunn for 

vegløsninger i planområdet. Vi tenker da spesielt på kravene til fri sikt, både i avkjørsler, der 

veger krysser hverandre og i områder der det ferdes mange gående og syklende. Derfor skal 

frisiktsoner reguleres som hensynssoner i plankartet og det må tas inn en planbestemmelse 

om dette.  

 

For å unngå farlige situasjoner er det viktig at innkjøring/utkjøring til eventuelle felles 

parkeringsanlegg utformes på en slik måte at man har tilstrekkelig sikt, og at det i en tidlig 
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planfase tas høyde for at arealer til f.eks. renovasjonsløsninger og snøopplag ikke er i 

konflikt med frisiktsoner. 

 

Støy og luft  

Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T  

1442/2016, tabell 3) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging legges til grunn for 

planarbeidet.  

 

Kollektivdekning  

Det må av planbeskrivelsen fremgå hvordan området betjenes med kollektivtransport.  

Denne beskrivelsen bør omfatte gangforbindelser, avgangsfrekvenser og avstander til 

relevante stoppesteder. 

 

Tilrettelegging for gående og syklende  

Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende. I den sammenheng er det 

viktig å etablere sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder, som har 

et målrettet arbeid med å øke andelen syklende gjennom sin status som sykkelby. Det er 

derfor viktig at en også i arbeid med detaljreguleringsplaner gjør grep for å bidra til å nå 

nasjonale mål om å øke andelen syklende.  

 

Løsningene for gående og syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere å velge å 

gå og sykle fremfor bilbruk, f.eks i form av gode adkomstløsninger. Samtidig må det 

tilrettelegges for snarveger til interne og eksterne målepunkt for å hindre at myke trafikanter 

må gå lange omveier, spesielt med tanke på adkomst til kollektive tilbud. 

 

Sykkelparkering  

Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, for eksempel antall per 

boenhet i planen. Planbestemmelsene bør også stille krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. 

Plassene bør være under tak, og stativene bør utformes på en slik måte at syklene kan låses 

fast. Det bør også tilrettelegges for ladepunkter for el-sykkel. Planområdet er i 

sykkelavstand fra store deler av Spydeberg sentrum, slik at dette kan bli en arbeidsplass der 

det vil være naturlig å velge sykkel til jobb om det tilrettelegges for dette. 

 

Universell utforming 

Ivaretakelsen av universell utforming må fremgå av reguleringsbestemmelser og plankart.  

Alle anlegg for gående og syklende skal ha universell utforming og det er viktig å legge til 

rette for dette i en tidlig planfase. 

 

Trafikksikkerhet 

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 

trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige 

situasjoner, som f.eks. løsninger som skal betjenes av renovasjonskjøretøy og arealer for 

snøopplag. Dette gjelder også for anleggsperioden. 
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Trafikksikkerhet i anleggsperioden  

Det er viktig å tilrettelegge for en trafikksikker anleggsperiode. En analyse av trafikkulykker 

tilknyttet vegarbeid og anleggsarbeid langs veg viser at anleggsområder ofte mangler 

tilstrekkelig tilrettelegging for gående og syklende. Dette vil være et svært viktig tema for et 

planarbeid som skal realiseres i et sentrumsområde. Ulykkesanalysene viser at ulykker med 

myke trafikanter ofte skjer i forbindelse med anleggsområder. Årsaken er manglende/farlige 

krysningspunkt mellom anleggsavkjørsel og gang- og sykkelveger og dårlige siktforhold. 

For mer informasjon om temaet, henviser vi til rapporten "Temaanalyse av trafikkulykker i 

tilknytning til vegarbeid", utarbeidet av samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, 

februar 2011.  

 

Vi anbefaler derfor at det lages en planbestemmelse som inkluderer trafikksikkerhetstiltak i 

perioder med anleggsarbeid. God kommunikasjon mellom anleggssjåfører og 

gående/syklende er viktig for å unngå ulykker  

 

VI ser fram til å få endelig planforslag tilsendt ved offentlig ettersyn. 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Ingunn Skei 

overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - 

Detaljreguleringsplan for Griniveien 29 med flere GBnr 25/237 med 

flere - Spydeberg kommune, Østfold 

Vi viser til varsel om oppstart datert 25.02.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
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Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Selvik 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg: Sjekkliste 

   

   
 

  

Kopi til: 

Spydeberg kommune 

http://www.nve.no/arealplan
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
https://www.nve.no/karttjenester/
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Vassdragsmiljø i arealplanlegging 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://atlas.nve.no/
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://atlas.nve.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 

DSBs veileder Havnivåstigning og 
stormflo 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
http://atlas.nve.no/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf


For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    



 

Plan- og miljøseksjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg   E-post: postmottak@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg            Internett: www.ostfoldfk.no 
Telefon: 69 11 70 00    Org.nr.: 842 952 972 

 

 

Innspill - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Griniveien 29 - 
Spydeberg kommune 
Vi viser til oversendelse, datert 25.05.2019, med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Griniveien 29, Nedre Damveien 14 og 16, Solveien 5A-D og 7D samt 
veiarealer rundt planområdet.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere 8 boenheter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne samt å rydde opp i reguleringsforhold for nabobebyggelsen. Området 
ønskes regulert til bolig, samferdselsanlegg og grøntområder. Planområdet er om lag 8,5 
dekar, og omfattes av reguleringsplan for Grini barnehage, vedtatt i 1988, og reguleringsplan 
for Garasjer i solveien, vedtatt i 1986.  

Planarbeidet må forholde seg til fylkesplanen, som finnes på fylkeskommunens hjemmeside: 
https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/fylkesplan/ Fylkesplanen 
inneholder retningslinjer for areal- og energibruk. Vi forventer at det redegjøres for forholdet 
til relevante retningslinjer.  

Leke- og uteoppholdsarealer  
Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer. Det bør 
innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av leke- og 
uteoppholdsarealer samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av arealer som barn bruker 
som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. I den forbindelse må det avklares og 
dokumenteres hvorvidt planområdet benyttes til lek i dag. Vi viser for øvrig til kommunens 
minimumskrav til leke- og uteoppholdsarealer, og Miljøverndepartementets temaveileder 
«Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» som finnes på departementets 
nettside www.planlegging.no.  

Vi minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning for 
å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal 
gis anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i 
plandokumentene.  

Universell utforming  
Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og 
uteområder. Vi viser til Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og 
planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen) som finnes på departementets nettside 
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www.planlegging.no, og Kommunalteknisk forenings hefte Universell utforming og 
reguleringsbestemmelser.  

Hensynet til automatisk fredete kulturminner  
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 
planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser:  

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner 
av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 
 
Grønnstruktur 
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp 
mot overordnet grønnstruktur på stedet. Det kan se ut som at det er flere store trær i 
området. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes.  
 
Estetikk og byggeskikk  
Området er dominert av boligbebyggelse i én til to etasjer. Byggeskikk, estetikk og grad av 
utnytting bør vektlegges, slik at den nye bebyggelsen ikke fremstår som fremmedelementer i 
nabolaget. Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om dette i planen. Det vises bl.a. til 
Estetikkveileder for Østfold.  
 
 
Det forutsettes at vi får tilsendt planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 
 
 
 

Med hilsen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av 

 

Linda Iren Karlsen Duffy Hilde Habberstad 
konstituert fylkesplansjef rådgiver 
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Kopi til: 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 



 

 

Indre Østfold brann og redning IKS Telefon: 915 90 005 Org.nr: 816257042 

Postboks 154, 1851 Mysen E-post:post@iobr.no www.iobr.no 

Besøksadresse: Ordfører Voldens vei 14   

 

Vår styrke – din trygghet 

 
 
 
Norconsult v/ Steen Mari Høgås 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 19/43 - 2 / HANBER 26.02.2019 

  
 

Vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Griniveien 29 
 
Det vises til mottatt epost av i dag 26.02.19 om oppstart av reguleringsplanarbeid med tilhørende 
vedlegg varslingskart og varslingsbrev. 
 
Indre Østfold brann og redning IKS forutsetter at det blir sørget for tilgjengelighet til og rundt 
byggene, samt tilstrekkelig slokkevann i helhold til gjeldende regelverk.  
 
Med hilsen 
 
 
Hanne Berland 
Administrasjonskonsulent / Inspektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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UTTALELSE TIL VARSL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLANARBEID FOR GRINIVEIEN 
29 M.FL – GBNR. 25/237 M.FL. I SPYDEBERG KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om detaljreguleringsplanarbeid for Griniveien 29 i Spydeberg 
kommune. Høringsfristen er 26. mars 2019 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Spydeberg kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det 
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

1.2 Behov for ny nettstasjon 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass 
og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for et 
areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning med 
brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er 
direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner 
plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei 
regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert 
sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny 
nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 



Dersom regulering splanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.

Ne tt s t a s j o n e r k an og så et ab le r e s i e g n e r o m i b y gg . Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles s æ rs k ilt e k rav ti l
direkte adkomst, u t f o rm i n g av r o mm et o g v e n til a s j o n m . v .

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer e v e n t u ell e k o s t n ad e r ti l e r v e rv av ny e
steds e v ar ig e (evig v are n de ) bruksrettigh ete r .

D et er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg , dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende h ø y sp e nn i n g sa n leg g må f l y tte s e l le r leg g e s o m, må de t se t t e s av arealer ti l n y e t rase er
og/eller nettstasjon(er). Nye t rase er må gi s r ettig h e t e r m e d m i n st li k e go d e v il k år s o m de t
nettselskapet h ar ti l d e e k s i s te r e n d e t ra s e e n e /nettstasjonen.

2 Andre forhold

2.1 Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart - for - prosjektering .

2.2 Innt e g n i ng på p l a n kart
Nettselskapet g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e  i k k e  må p å f ø r e s i
pl a n e n , h e r u n de r pl a nk ar tet . Kra f tled n i n ge r s k al p å k art h a e n e nh etli g u t f o rm in g , u a vh e n gi g av
sp e nn i n g s n i v å o g e v e n t u ell e fy s i s k e f o rs k j elle r. P a ra ll e ll e l ed n i n ge r s o m g år i samme trasé, s k al
teg n e s s o m é n led n i n g . H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet . Selskapet v i ser i
de nn e sammen h e n g ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6 - 2 , o g N V E s  V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen , p k t . 6 . 2 . 9 .

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 151 0 , jf r.
vedlegg I til kart - og planforskriften.

2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.

Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslu nd Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Natasa Sandvold
rådgiver
Avdeling r ettigheter

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Steen Mari Høgås

From: Anne-Marit Høgvold <anne-marit.hogvold@spydeberg.komm une.no>
Sent: 11. mars 2019 18:58
To: Steen Mari Høgås
Subject: Planer rundt Griniveien 29 i Spydeberg

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Hei! Mitt navn er Anne-Marit Høgvold, jeg bor i Sol veien 7D i Spydeberg. Ser at vi blir berørt av det som
skal skje rundt Griniveien 29. Jeg har da noen spør smål rundt dette. Hva er tenkt med grøntområde over
oss? Her har vi opparbeidet lekeplass i samarbeid m ed Spydeberg Kommune og har fått mye støtte fra
Sparebankstiftelsen til lekeapparater. Pr.dags dsto har vi fått flere husker, klatrestativ og sandkass e. Vi
selv har også skaffet benker og div der oppe. Blir dette borte? Og stien mellom 7D og 5A hva skjer med
den? Utifra detaljkartet ser det ut som det er tenk t parkeringsplass der vi bor. Det er et ønske fra f lere av
oss i gata å få vite litt mer om hva som skal skje.
Mvh Anne-Marit Høgvold.

Skaff deg Outlook for Android
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Steen Mari Høgås

From: elise lang <elise_lang@live.no>
Sent: 26. mars 201 9 1 8:07
To: Steen Mari Høgås
Subject: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid G riniveien 29

Hei.
Jeg har flere spørsmål iht. byggeperioden vedr. stø y, fremkommelighet og tidslengde.

Pga dårlig helse, søvnvansker om natten så lurer je g evt. muligheten for å kunne få midlertidig bosted ,
gjeldene arbeidsperioden. Jeg er for tiden uten fas tlege, men får det i løpet av april-2019 , slik at jeg ikke
får sendt dokumentasjon på nåværende tidspunkt.
Jeg tåler dårlig støy, da dette påvirker helsen bet ydelig. Såpass at jeg ved tidligere byggprosjekt, måtte
fraktes med AM K og blålys flere ganger.

Jeg lurer også på, om hvordan type bygning det blir , og hvor lenge prosjektet skal holde på?

Mvh Elise Lang
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