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Griniveien 29 – Detaljreguleringsplan

Mottatte merknader i forbindelse med varsel om opps tart
Oppsummering og kommentarer

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeide t har plankonsulent mottatt 8 merknader:

Fylkesmannen i Oslo og Viken - 20190321
Statens vegvesen – 20190319
NVE – 20190322
Østfold fylkeskommune – 20190326
Indre Østfold Brann og Redning – 20190226
Hafslund Nett AS – 20190321
Anne-Marit Høgvold – 20190311
Elise Lang – 20190326

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Opplyser at arealendringer skal registreres i Kostr a. Påpeker at fortetting og transformasjon må
gjøres med kvalitet med trygge og helsefremmede bo- og oppvekstmiljøer. Reguleringsplanen må ha
klar henvisning til overordnede planer og styringss ignaler. De viser til Statlig planretningslinjer fo r
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, sam t for samordnet bolig- areal- og
transportplanlegging. I tillegg er RPR for å styrke barn og unges interesser sentral. For øvrig har de
generelle temaer som må vurderes som omfatter barn og unge, estetisk utforming med
landskapshensyn, universell utforming og blågrønn s truktur som har verdi for lek, identitet,
naturmangfold, landskap og klimatilpasning. De vise r også til at naturmangfold må vurderes iht.
naturmangfoldloven, fremmede skadelige arter må und ersøkes, massehåndtering må vurderes og
det må utarbeidet ROS-analyse iht veileder for Samf unnssikkerhet i kommunen arealplanlegging mht.
blant annet områdestabilitet og overvannsvurdering. For øvrig må reguleringsplaner utarbeides i tråd
med regelverket.

Kommentar:

Størrelse på arealformål, samt vurdering ift. overo rdnede planer og nasjonale styringssignaler er
beskrevet i planbeskrivelsen. Forholdet til barn og unge og forholdet til naturmangfoldloven er også
vurdert. I bestemmelsene sikres estetisk utforming, universell utforming og vurdering av
overvannshåndtering. ROS-analyse er vedlagt og det er utført egen vurdering av områdestabilitet.

Statens vegvesen
Anbefaler at håndbok N100 legges til grunn for veil øsninger i planområdet. Frisiktsoner skal reguleres
som hensynssoner i plankartet og det må tas inn en bestemmelse om dette i
reguleringsplanbestemmelsene. Renovasjonsløsninger og snøopplag må ikke komme i konflikt med
frisiktsoner. Retningslinjene T-1442 og T-1520 foru tsettes at legges til grunn for planarbeidet. Det m å
av planbeskrivelsen fremgå hvordan området betjenes av kollektivtransport. Det skal legges til rette
for gående og syklende med blant annet gode løsning er for snarveier. Det bør settes et
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser med kvalitetskrav. Det skal legges til rette for
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universell utforming av trafikkarealer. Vegvesenet anbefaler at det lages en planbestemmelse som
inkluderer trafikksikkerhetstiltak i anleggsperiode n.

Kommentar

N100 legges til grunn for veiløsningene og frisikts oner reguleres inn og vil følges av en
planbestemmelse. Renovasjon og snøopplag skal ikke foregå i frisiktsonene. T-1442 og T-1520 legges
til grunn for planleggingen. Det vil redegjøres for kollektivtransport i planbeskrivelsen. Gående og
syklende skal bli ivaretatt med gode løsninger for snarveier, trafikksikkerhet og sykkelparkering.
Trafikkarealene vil bli universelt utformet. I plan bestemmelsene vil det foreslås en bestemmelse som
ivaretar trafikksikkerhet i anleggsperioden.

N VE
Vedr. flom, erosjon og skred setter pbl. tydelige k rav til sikkerhet, det kan derfor være behov for en
utredning av faren hvor også klimaendringer skal vu rderes. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for vassdrag- og grunnvann kan utløse konse sjonsplikt etter vannressursloven. Dersom
dette er tilfelle, ønsker NVE at dette blir tydelig i oversendelsesbrev. Reguleringsplanforslaget må t a
hensyn til anlegg som er planlagt eller konsesjon e tter energi- og vassdragslovgivningen. NVE minner
om deres veiledere for å få svart ut flom, erosjon, skred, vassdragstiltak og energi.

Kommentar

I planbeskrivelse og ROS-analysen vil tematikk som omhandler flom, skred og vassdrag samt energi
omtales. Dersom det i analysearbeidet med planområd et fremgår at vi må undersøke en eller flere
områder hvor NVE har sektoransvar vil vi gjøre de n ødvendige undersøkelsene for å sikre at området
kan benyttes som planlagt.

Østfold fylkeskommune
Minner om at planforslag for området må forholde se g til fylkesplanen. Det skal redegjøres for
retningslinjer for areal- og energibruk. Planen må sikre tilstrekkelige, trygge leke- og
uteoppholdsarealer. Det bør innarbeides rekkefølgeb estemmelser for å sikre ferdigstillelse av leke-
og uteoppholdsarealene. Minner om RPR for barn og p lanlegging og kommunens minimumskrav til
leke- og uteoppholdsarealer. Planforslag skal sende s den som skal ivareta barn og unge i
planleggingen i kommunen. Prinsippene for UU må leg ges til grunn i utforming av bygninger og
uteområder. Det er ikke kjent automatisk fredede ku lturminner i planområdet. Legg inn
reguleringsbestemmelse jf. kulturminneloven § 8. Gr ønnstruktur må knyttes opp mot overordnet
grønnstruktur på stedet. Vurder bevaring av eksiste rende grøntstruktur/store trær. Estetikken i
planområdet må planlegges slik at ny bebyggelse pas ser inn i området.

Kommentar

Planforslaget vil forholde seg til fylkesplanen, og dette vil omtales i planbeskrivelsen. Hvordan
planforslaget har forholdt seg til retningslinjer f or areal- og energibruk vil fremgå av
planbeskrivelsen. Leke- og uteoppholdsarealer skal ha gode kvaliteter, tematikken beskrives i
planbeskrivelsen og vil fremgå av plankartet. UU vi l ligge til grunn for planleggingen og temaet
behandles i planbeskrivelsen. Bestemmelse om kultur minner tas inn i bestemmelsene.
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Grønnstrukturen er et viktig miljøskapende element som vil ivaretas i planforslaget. Ny bebyggelse
skal få et tiltalende uttrykk og vil innpasses i et miljø som er utbygd.

Indre Østfold Brann og redning
Brann og redningsetaten forutsetter at etaten vil f å god nok tilgjengelighet rundt bebyggelsen samt
at tilstrekkelig slokkevann er tilgjengelig.

Kommentar

Tilgjengelighet og tilstrekkelig slokkevann er vikt ig for beboernes sikkerhet, dette vil bli ivaretatt i
prosjekteringen av ny bebyggelse og vil ivaretas i reguleringsplanen.

Hafslund Nett
Nettselskapet har anlegg innenfor planområdet og be r om at dette hensyntas i planarbeidet. Dersom
det skulle bli behov ny nettstasjon må dette planle gges og det må avsettes arealer i planen
tilsvarende 5,5 x 6,5 meter. Nettstasjon må stå vek k fra bebyggelse og veianlegg og samtidig ha lett
tilgang for vedlikehold. Den eller de som utløser t iltak i strømforsyningsnettet må som hovedregel
dekke kostnadene.

Kommentar

Eksisterende anlegg vil bli ivaretatt i planarbeide t, og dersom det blir behov for ny nettstasjon vil
plasseringen bli prosjektert i tråd med Hafslund si ne krav.

Anne-Marit Høgvold (Solveien 7D)
Høgvold spør hva som er tenkt med grøntområde i pla nen. Det er opparbeidet en lekeplass innenfor
planområdet. Er det noen planer for stien mellom So lveien 7D og 5A? Det kan se ut som om det er
planer for parkeringsplass i Solveien 7D. Flere beb oere i Solveien ønsker å få vite litt mer om hva sk al
skje i forbindelse med planarbeidet.

Kommentar

Grøntområder og lekeplasser vil bli ivaretatt. Stie n mellom 7D og 5A vil bli sikret i reguleringsplane n.
For Solveien 7D vil vi regulere slik at det er sams var med dagens bruk og reguleringskart. Det er i
første rekke Griniveien 29 som vil få endrede forut setninger, mens arealene på privat grunn blir
regulert lik faktisk bruk. Et informasjonsmøte vil avholdes i løpet av planleggingsperioden.

Elise Lang (Nedre Damvei 9)
Lang har flere spørsmål vedr. støy, fremkommelighet og byggeperiode. Da Lang ikke tåler støy lurer
hun på om det er mulighet for å få midlertidig bost ed i byggeperioden. Lang lurer også på hva slags
type bygning som planlegges og hvor lang byggeperio den blir.

Kommentar
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Før dette kan vurderes nærmere må kommunen motta do kumentasjon som bekrefter de medisinske
opplysningene. Når disse opplysningene foreligger v il det gjøres en individuell vurdering mht.
varighet og tid på døgnet og hva som er forventet s tøy for naboen. Generell praksis er at man har
krav til dette dersom arbeidet går ut over miljødir ektoratets retningslinjer for støy T-1442/2016
Retningslinjer for støy i arealplanleggingen eller dersom det må utføres nattarbeid under spesie lle
omstendigheter.


