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1 PLANINITIATIV 01.12.2016 
Planinitiativ sendt Fredrikstad kommune 01.12.2016: 
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2 INNSPILL TIL PLANINITIATIV 
Planinitiativet av 01.12.2016 ble sendt på intern høring i kommunens virksomheter.   
Under følger et sammendrag av innspill etter internhøringen.  
Drøfting og kommentarer knyttet til innspillene framgår av referat fra oppstartsmøte nedenfor.  
 
2.1 Fredrikstad kommune Barnetalsperson, 19.12.2016 

Ingen spesielle tilføyelser på nåværende tidspunkt. Gjeldende retningslinjer for 
uteområder/lekeområder må følges.  
 

2.2 Fredrikstad kommune, Brann- og redningskorps, 09.12.2016 
Ingen kommentar, ønsker å uttale seg senere i planprosessen.  
 

2.3 Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk, 14.12.2016 
Naturmangfold:  
Det er registrert 3 hule/store eiker i planområdet som er omfattet av forskrift om utvalgte 
naturtyper. Forskriften gir pålegg om å ta særskilt hensyn og unngå skade på trærne, 
og plassering / antall boenheter må vurderes opp mot dette.  
Evt. inngrep i utvalgt naturtype krever at tiltakshaver foretar en konsekvensanalyse jf. 
naturmangfoldloven § 53, med vurdering av evt. avbøtende tiltak. Foretak med 
naturfaglig kompetanse bør utarbeide analysen. Miljø og landbruk redegjør for metode 
og innhold i en slik analyse.  
Anleggsarbeid langs trær: Arbeid bør skje min. 5 m fra stammen og utenfor 
dryppsonen, eller det må sikres stammevern med f.eks. isolasjonsmatter. Kjøring, 
graving, lagring, kjemikalielekkasje i rotsonen kan skade treet, og gjerde bør benyttes i 
ytterkant av dryppsonen. Røtter med diameter > 30 mm bør ikke håndteres med 
gravemaskin. Varm eksos fra anleggsmaskin kan skade treet. Blottlagte røtter må 
tildekkes med isolerende materiale i tørre/kalde perioder. Eiendommen skal tilbakeføres 
i minst den stand den hadde før gravearbeider.  
 
Miljøvedtaksregisteret og kunngjøring:  
Forskrift om miljøvedtaksregisteret av 2014 krever at kommunen registrerer 
enkeltvedtak som berører utvalgte naturtyper.  
 
Støy: 
Deler av planområdet berøres av gul støysone, en vurderingssone hvor kommunen er 
varsomme med å tillate nye boliger. Dersom ny bebyggelse plasseres her, må det 
utarbeides støyfaglig utredning ihht. T-1442, og det skal søkes å finne løsninger som 
overholder grenseverdiene for støy i T-1442.  
 

2.4 Fredrikstad kommune, Regulering og byggesak, 30.12.2017 
Oredalen er et etablert boligområde med gode kvaliteter. Det er viktig at den nye 
bebyggelsen innpasses på en god måte.  
 
I området er det stort sett eneboligbebyggelse, med store hager og gode 
lekemuligheter. Området har gode lekemuligheter for store barn, men svært få 
nærlekeplasser/småbarnslekeplasser i området. Når det gjelder konsentrert 
småhusbebyggelse bør det etableres nærlekeplass og denne bør få en størrelse og 
plassering som ikke ekskluderer barn som bor utenfor planområdet.  
 

2.5 Fredrikstad kommune, Renovasjon, 20.12.2016 
Planområdet ønskes regulert til boligformål med konsentrert småhusbebyggelse. TD 
Renovasjon krever at det etableres en felles renovasjonsløsning plassert ved 
Oredalsveien, og løsningen må beskrives i en renovasjonsteknisk plan som vedlegges 
detaljreguleringsplanen. Plassering må tegnes inn i plankartet.  
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2.6 Fredrikstad kommune, Etat for kommunalteknikk, 04.01.2017 
I det aktuelle området (Oredalsveien 84) er off. nett vann og avløp etablert ca. 1950. 
Avløpsnettet er ikke separert og består av 380 mm betongrør AF for drens/overvann og 
kloakk. Fredrikstad kommune svarer for et trykk på ca. 2,9 kg, kote 41 ved 
påkoblingspunkt. Takvann føres til terreng uten sjenanse for nabo. Ved drenering skal 
dette til fordrøyning før utslipp på offentlig nett AF, med maks påslipp 5 l/s.  
 

2.7 Fredrikstad kommune, Vei, 03.01.2017 
Veinorm vedtatt desember 2016 vedlegges. Frisikt, tilstrekkelig veibredde, kvaliteter for 
gående/syklende, universell utforming og brukbarhet er viktig å ivareta. Dimensjonering 
ifht hensiktsmessig vektbelastning, snuplasser, hensyn til drift og renovasjon må også 
hensyntas.  
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3 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE MED FREDRIKSTAD 
KOMMUNE REGULERING, 04.01.2017 
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4 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 27.01.2017 
 
4.1 Annonse i Fredriksstad Blad 27.01.2017: 
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4.2 Varslingsbrev av 27.01.2017 
Varslingsbrev av 27.01.2017 sendt naboer, myndigheter og berørte parter (ihht. liste fra 
Fredrikstad kommune), og kunngjort på kommunens hjemmeside:  
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5 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART 27.01. - 24.02.2017 
 

5.1 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 12.01.2018 med frist for innspill 12.02.2018.  
Innspill er mottatt fra følgende parter:  

1. BaneNOR 
2. Fredrikstad hytteforening 
3. Elisabeth Rastad 
4. Bjørn-Thore Alfheim 
5. Fylkesmannen i Østfold 
6. Statens vegvesen 
7. NVE 
8. Østfold fylkeskommune 

 
Kopi av innspillene følger som vedlegg til planforslaget.  
Under følger en oppsummering av innspillene med forslagsstillers kommentarer vist innrykket, i 
kursiv. 
 

5.1.1 Bane NOR, 09.02.2017 
Bane NOR har ingen merknader.  
 

5.1.2 Fredrikstad hytteforening, 09.02.2017 
Fredrikstad hytteforening har ingen merknader.  
 

5.1.3 Elisabeth Rastad, 17.02.2017 
Rastad er opptatt av at de tre registrerte eiketrærne ikke blir felt eller skadet som følge av 
utbyggingen. Rastad viser for øvrig til at det også er to øvrige store eiketrær som står rett i 
nærheten av de som er avmerket i naturbasen og som hun også ønsker at vernes gjennom 
utbyggingen. De har vært og målt eiketrærne og det er fire eiketrær som har omkrets på over 
200 cm og som derfor omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 
3 nr. 3. Dersom det blir gitt tillatelse til å fjerne ett av disse eiketrærne anses innspillet som en 
klage med hjemmel i naturmangfoldloven § 56 som kreves behandlet av miljøvernmyndighet. 
  

Forslagsstillers kommentar: 
De tre registrerte eiketrærne, samt et fjerde som har omkrets over 200 cm, sikres vern 
gjennom planforslaget.  

 
5.1.4 Bjørn-Thore Alfheim, 21.02.2017 

Alfheim påpeker at utnyttelsesgraden i planområdet ser ut til å bli mye høyere enn ellers i 
Oredalsveien. 25 boenheter på 6,5 mål, samt parkering etc. vil medføre en verdireduksjon for 
alle naboer i området. Alfheim håper på en mer fornuftig utnyttelse av denne verneverdige 
bebyggelsen i området.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Utnyttelse av planområdet er vesentlig redusert i forhold til den mulige utnyttelsen det 
ble varslet om. Planforslaget viser eneboligbebyggelse, og imøtekommer innspillet. I 
planarbeidet er det lagt vekt på tilpasning til både bebyggelse og landskap i området. 
Vi vil for øvrig bemerke at bebyggelsen i området ikke er gitt noe formelt vern. 

 
5.1.5 Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 28.12.2017 

Fylkesmannen viser til varsel om oppstart og redegjør for sin rolle i plansaker. Fylkesmannen 
er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal påse at barn 
og unges interesser, Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen FMØs 
ansvarsområder, samt nasjonale og regionale forventninger følges opp.  
 
Størrelsen på arealbruksformål bør framgå pga. kommunenes KOSTRA-registrering. 
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Konkrete innspill:  
FMØ er positiv til økt utnyttelsesgrad i området, i tråd med nasjonale føringer. Området ligger 
sentralt og må tilrettelegges for gående, syklende og kollektivreisende. Parkering bør 
fortrinnsvis legges under bakkenivå dersom det er mulig uten større konflikter.   
 
Planen forventes å vise tilrettelegging for barn og unges oppholdsarealer med høy kvalitet. 
Bygningsvolumer bør planlegges tilpasset bygningsmiljøet i området.  
 
Som nevnt i saksdokumentene er det registrert flere store eiketrær innenfor planområdet, og 
disse er registrert som «Utvalgt naturtype» og omfattes av en egen forskrift i medhold av 
naturmangfoldloven (nml). Trærne er registrert i MDs «Naturbase». Det skal tas særskilt 
hensyn til utvalgte naturtyper i reguleringsplan, jf. nml § 53. Det er i varselet ingen informasjon 
om antatt konflikt med trærne, og det er derfor uklart for FMØ om det planlegges bevaring av 
alle de kartlagte eiketrærne. Reguleringsplanen bør fortrinnsvis sikre de hule eikene for 
bevaring for fremtiden. Det bør gis rekkefølgebestemmelse om inngjerding av trærne før 
anleggsarbeid starter, for å unngå at røtter, stammer og greiner ikke skades av graving, 
kjøring eller mellomlagring av masser.    
 
Dersom det vurderes nødvendig å gjøre inngrep i eller fjerne noen av de utvalgte naturtypene 
kreves en konsekvensanalyse av dette, jf. nml § 53. Dette er ikke det samme som en 
konsekvensutredning etter pbl.  
 
Det er et generelt krav til kunnskap i nml, jf. § 8. Ofte vil det være tilstrekkelig å basere seg på 
eksisterende kunnskap, men kravet til kunnskap i konsekvensanalysen i § 53 går i 
utgangspunktet lenger. Hvorvidt det må/bør innhentes ytterligere kunnskap i saken vil iflg. 
FMØ være avhengig av trærnes tilstand og størrelse. I større og hule eiker kan det ofte finnes 
truete arter, og de bør man ha kunnskap om før man vurderer om treet skal felles.  
 
En konsekvensanalyse etter naturmangfoldloven § 53 må vurdere de enkelte trærne og se 
disse i en større sammenheng, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det vil være relevant å vurdere 
alternative utbyggingsmåter for ev. Å sikre de hule eikene. Dersom det foreslås å gjøre 
inngrep i eller fjerne noen slike trær må det også vurderes avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak 
kan for eksempel være å stroppe usikre greiner, ev. Beskjære treet eller å la stammen stå 
mens greinene fjernes. I enkelte tilfeller hvor tungtveiende hensyn tilsier at trær skal felles bør 
man bevare stammene etter at trærne er felt, for deretter å legge stammen(e) på en solrik 
plass på bakken. Den døde veden og noe av mikroklimaet, som en del arter er avhengig av, 
vil man da kunne ta vare på.  
 
FMØ gjør oppmerksom på at innsigelse skal vurderes når planforslag kommer i konflikt med 
utvalgte naturtyper, jf. Klima- og miljødepartementets rundskriv om klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis 10.06.16.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Formålenes areal framgår av planbeskrivelsen (og sosi-fil) slik at de kan registreres i 
KOSTRA.  
 
Planområdet får økt utnyttelsesgrad, men planforslaget legger opp til en lavere 
utnyttelsesgrad og redusert antall boliger ifht. det som ble skissert i varsel om 
oppstart. Det ble varslet om inntil 25 boenheter, og dette er redusert til 7 eneboliger i 
planforslaget. Dette imøtekommer flere innspill om tilpasning og også etterspørsel 
etter eneboligtomter i Fredrikstad. Utnyttelsesgraden i planområdet er likevel økt, slik 
at den vil harmonere med vanlig utnyttelsesgrad på omkringliggende tomter.  
 
Det er tilrettelagt for kollektivtransport, sykkel og gange, og dette er redegjort for i 
planbeskrivelsen. Parkering under bakken er ikke vurdert som aktuelt.  
Barns interesser er hensyntatt, og det henvises til vurdering i planbeskrivelsen.  
Bygningsvolumer tilpasset omgivelsene er vektlagt.  
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Fire eiketrær med omkrets over 200 cm (utvalgt naturtype «hul eik») sikres vern 
gjennom planforslaget.   
 

Generelle tema og føringer:  
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
12.06.2015. Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 
kommunene legger særlig vekt på i planleggingen.  
 
Vår region har høy befolkningsvekst, og veksten må håndteres slik at man samtidig bidrar til å 
nå viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Jordvernmålet tilsier at forbruk av dyrket 
mark må reduseres til et minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen for en 
bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målet om at vekst i persontrafikken skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Fortetting må skje med kvalitet; trygge, helsefremmende bo- og 
oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.  
 
Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og 
regionale planer samt nasjonale styringssignaler. Planbeskrivelse skal foreligge ved offentlig 
ettersyn. Det må framgå tydelig om planen utløser krav om konsekvensutredning.  
 
FMØ viser til at følgende statlige planretningslinjer /-bestemmelser ser ut til å være relevante 
for planarbeidet:  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009).  
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 
FMØ vurderer at følgende tema er viktige i det aktuelle planområdet, og henviser til 
temaveiledere, rundskriv, lov o.l. knyttet til de ulike tema:  
- Barn og unge, medvirkning og levekår 
- Estetisk utforming 
- Universell utforming 
- Blå-grønn struktur 
- Naturmangfold 
- Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
- Støy 
- Klimagassutslipp og energi 
- Kartframstilling 
 
FMØ anbefaler nettsidene planlegging.no og miljøkommune.no og vil komme tilbake til saken 
ved offentlig ettersyn for å vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
De generelle nasjonale og regionale føringer samt aktuelle tema som FMØ henviser til 
er vurdert og omtalt i planforslaget, og det henvises til planbeskrivelsens ulike kapitler 
om temaene.  

 
5.1.6 Statens vegvesen (SVV), 28.02.2017 

SVV henviser til varsel om oppstart og redegjør for sin rolle i plansaker: Vegadministrasjon for 
stat og fylkeskommune på riks- og fylkesveier, og fagorgan med sektoransvar på vegne av 
Samferdselsdepartementet som skal bidra til oppfølging av statlig politikk på alle veger, også 
der andre enn staten har myndighet. Sektoransvaret omfatter bl.a. trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, gåing, sykling, universell utforming, støy- og luftforurensning, 
helhetsløsninger i byområder og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Som 
fagorgan med sektoransvar har SVV følgende innspill:  
 
Formål og arealutnyttelse:  
Formål i kommuneplan er eksisterende bebyggelse og anlegg, og planområdet er i 
boligbyggeprogrammet antatt bebygd med ca. 25 boenheter. Eiendommen ligger sentralt, 
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med gang-/sykkelavstand til sentrum og framtidig stasjon på Grønli. SVV ser derfor positivt på 
at arealet tenkes bebygd med flere boenheter enn i dag.    

 
Forslagsstillers kommentar:  
Etter varsel om oppstart er antall boenheter redusert til 7 eneboliger, bl.a. for å 
imøtekomme innspill om tilpasning, men planområdet får likevel økt utnyttelsesgrad i 
forhold til dagens situasjon, i tråd med sentrale føringer.  

  
Avkjørsel og frisikt: Eksisterende avkjørsel fra Oredalsveien har behov for oppgradering. SVV 
oppfatter av varsel om oppstart at ulike lokaliseringer av avkjørselen vil bli vurdert i 
planarbeidet og at frisiktsoner skal reguleres, og SVV støtter dette. Frisiktsoner reguleres som 
hensynssoner, krav til fri sikt reguleres gjennom bestemmelse til planen, og opparbeidelse av 
frisiktsone bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. Avkjørselen anbefales utformet ihht. 
SVVs håndbok N100 Veg og gateutforming.  
  

Forslagsstillers kommentar: 
Innspill om avkjørsel og frisikt er ivaretatt, og det henvises til plankart, bestemmelser 
og planbeskrivelse.  

  
Bilparkering: Parkeringstilbudet ved boligene bør begrenses for å bygge opp under de 
lokalpolitiske målene om økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Nærheten til sentrum 
underbygger etter SVVs vurdering dette. Kommuneplanens parkeringskrav er utarbeidet før 
nullvekstmålet ble vedtatt og det bør gjøres en vurdering og begrunnelse av hvilket p-krav 
som skal settes for planområdet. Også valg av p-løsning og lokalisering av p-plasser for bil 
kan påvirke hvor attraktiv bilen er på daglige reiser. Det bes om en vurdering i planen av 
hvordan valgt p-løsning for bil kan bidra til å nå målene om transportutvikling.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspill om parkering er vurdert og det henvises til plandokumentene om dette tema.  
 

Tilrettelegging for gående og syklende: Økt andel syklende og gående er viktig mht. 
nullvekstmålet og har positive helseeffekter. Løsningene for gående/syklende bør bidra til at 
gange/sykkel blir enklere enn å bruke bil.  For å oppnå dette bør løsninger for 
gående/syklende avklares tidlig slik at de kan legge premisser for arealutnyttelsen, og ikke 
omvendt.  
 
Trygg sykkelparkering av høy kvalitet er viktig for å gjøre sykkelen til et attraktivt 
transportmiddelvalg. Bestemmelsene bør sikres både et visst antall sykkelplasser og høy 
kvalitet (under tak, med låsemulighet osv.). SVV anbefaler at sykkelparkeringen gjøres lettere 
tilgjengelig fra boenhetene enn bilparkeringen.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det er tatt inn bestemmelse om min. 4 sykkelplasser per eneboligtomt.  

 
Kollektivbetjening: Busstilbud, relevante stoppesteder, gangavstand til holdeplass og framtidig 
jernbanestasjon og gangforbindelser mellom planområdet og holdeplasser må omtales i 
planbeskrivelsen. Det vises til utredning av kollektivtilbud i Østfold med delrapport for Nedre 
Glomma (vår 2017).  
   

Forslagsstillers kommentar:  
Kollektivbetjening er beskrevet i tråd med innspillet.  

 
Støy: En del av planområdet nærmest Oredalsveien ligger i gul støysone. Støy-veileder T-
1442/2016 må legges til grunn for planleggingen og nødvendige tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støynivå må sikres gjennom planbestemmelsene.  

   
Forslagsstillers kommentar:  
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Innspillet ivaretas. Støy er vurdert og det er tatt inn bestemmelse om tiltak mot støy på 
berørt tomt for å sikre tilfredsstillende støyforhold i bolig og på uteoppholdsareal. Det 
er også tatt inn bestemmelse om støy i anleggsperioden.  
  

 Universell utforming:  
SVV mener at kravene til universell utforming må ligge til grunn for planarbeidet, og at 
universell utforming må sikres gjennom plankart og bestemmelser.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er ikke tatt inn bestemmelser om universell utforming i reguleringsplanen da dette 
sikres gjennom TEK, som skal legges til grunn i alle byggesaker. Universell utforming 
er vurdert i planarbeidet, og det er vektlagt løsninger som ikke vil vanskeliggjøre 
tilgjengelighet/universell utformede løsninger.  

 
5.1.7 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 01.03.2017 

NVE viser til varsel om oppstart og gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i 
arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 
energianlegg.  
 
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer er å ta tilstrekkelig 
hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Pbl og TEK setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom og skred ved utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i 
arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også 
tilpasse arealbruken til klimaendringer som bl.a. mer nedbør og ekstremvær.  
 
Sjekkliste for vurdering innenfor NVEs forvaltningsområder i planleggingen er vedlagt 
innspillet. Denne gir en kortfattet oversikt over når/hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner, og linker til mer info og veiledere. Sjekklisten anbefales benyttet ifbm. ROS-
analyse for planområdet. Veileder og sjekkliste er tilgjengelig på nett; nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging.  
 
NVE skal ha planen på høring dersom planarbeidet berører tema i sjekklisten. NVE har ikke 
alltid kapasitet til å svare, men minner om tiltakshavers og kommunens ansvar for å påse at 
krav om sikker utbygging er ivaretatt. Konkrete spørsmål kan rettes til NVE underveis i 
planprosessen.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Planområdet ligger i område med marine avsetninger. Som følge av dette er det i 
planarbeidet gjennomført grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av fagkyndig 
etter NVEs retningslinjer og veiledere. Geoteknisk notat følger som vedlegg til 
planforslaget. Tilstrekkelig områdestabililtet er dokumentert.  

 
5.1.8 Østfold fylkeskommune (ØFK), Plan- og miljøseksjonen, 08.02.2018 

ØFK viser til varsel om oppstart.  
Generelt: Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget forholder seg til gjeldende fylkesplan, som omtalt i planbeskrivelsen.  
 

Tilpasning til eksisterende miljø: ØFKs hovedinnspill knyttes til tema fortetting med kvalitet. 
Både fylkesplan og sentrale føringer legger opp til en sterkere utnyttelse i sentrumsnære 
områder. Høy arealutnyttelse skal ikke gå på bekostning av stedstilpasning. Dette er et 
etablert villaområde med forholdsvis blandet bebyggelse med boliger i 1-2 etasjer. 
Planområdet ligger på et høydedrag med store trær, hvorav eiker og noen fine furuer har 
størst verdi. Et viktig kriterium er hensyn til bygningsmiljøet, landskapsform og vegetasjon. Det 
nye bør inngå i helheten og krav til bygningshøyder bør vurderes ifht. strøkskarakter. Det skal 
tas særlig hensyn til 3 store eiker, jf. naturmangfoldloven.  
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Ovennevnte råd er helt i tråd med teksten i varselbrevet om at tilpasning til bygde og naturgitte 
omgivelser skal vektlegges. Etter ØFKs vurdering strider denne intensjonen mot å etablere 25 
boenheter i planområdet. ØFK anbefaler at antallet reduseres og at bebyggelse utformes mest 
mulig som konsentrert småhusbebyggelse. Det må tas inn bestemmelser om høyde, 
bygningsuttrykk, grad av utnytting og arkitektonisk kvalitet. Det vises bl.a. til Estetikkveileder 
for Østfold på fylkeskommunens nettsider.  

 
Forslagsstillers kommentar: Fortetting med kvalitet er vektlagt.  
Antall boenheter er revurdert etter varsel om oppstart og antallet er redusert til 7 
eneboliger, evt. med sekundærleilighet. Se også kommentar til Fylkesmannen i 
Østfold. Bestemmelser om høyde, bygningsuttrykk, grad av utnytting og arkitektonisk 
kvalitet er tatt inn for å sikre tilpasning til omgivelsene.  
Fire eiketrær som har omkrets over 200 cm (utvalgt naturtype «hule eiker») sikres 
vern gjennom planforslaget.   
  

Leke- og uteoppholdsarealer: ØFK viser til rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges 
interesser i planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og 
uteoppholdsarealer for barn og unge. Rekkefølgebestemmelser bør sikre ferdigstillelse av 
lekearealer samtidig med tiltaket. ØFK viser til kommunens minimumskrav til leke- og 
uteoppholdsarealer og MDs veileder «Barn og unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven» på planlegging.no. ØFK minner om at kommunen 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.  

 
Forslagsstillers kommentar: Barn og unges interesser er vurdert, jf. planbeskrivelsen. 
Leke- og uteoppholdsarealer er sikret i tråd med kommuneplanens krav. 
Rekkefølgebestemmelse om ferdigstilt leke- og uteoppholdsareal er tatt inn. 
Kommunens barnetalsperson har medvirket og dette er dokumentert.  

 
Kulturminner: Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner med behov for særlig vern i 
planområdet. Bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten ved eventuelle funn 
under anleggsarbeid, jf. kulturminneloven § 8, bes tatt inn i planen.  

 
Forslagsstillers kommentar: Bestemmelse i tråd med innspillet er tatt inn.  

 
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:  
- Støy, jf. veileder T-1442/2012,  
- Trafikkforhold, trafikksikkerhet inkl. på skolevei  
- Kollektivtrafikk, kollektivbetjening,  
- Sykkelparkering, stimulering til å velge sykkel foran bil 
- Klima og energibruk, bør tas sikte på standard for energibruk ut over minstekrav i TEK 
- Grunnforhold, må undersøkes og hensyntas 
- Universell utforming, jf. MDs veileder «Universell utforming og planlegging etter plan- og 

bygningsloven», og heftet «Universell utforming og reguleringsbestemmelser», samt 
fylkesplanens retningslinje om at krav om universell utforming skal innarbeides i alle 
reguleringsplaner.  

- Risiko og sårbarhetsanalyse kreves, jf. pbl § 4.3.  
 

Forslagsstillers kommentar: Temaene er vurdert, jf. planbeskrivelsens kapitler om de 
ulike tema.  

 
Planfremstilling: Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i tråd med MDs 
veiledningsmateriell for kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister, jf. 
plankartsiden på www.planlegging.no. Kart og formålskoding skal følge siste SOSI-standard 
og data for karttema skal leveres i koordinatsystem EUREF89, og karttemaene bør være 
vektorisert. Reguleringskartet må påføres målestokklinjal og skriftstørrelse skal være godt 
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lesbar. Planbeskrivelse skal vedlegges, og det må være samsvar mellom plankart og 
bestemmelser.  
  

Forslagsstillers kommentar: Planfremstilling i tråd med nasjonal produktspesifikasjon 
og gjeldende krav er ivaretatt.  
 

 ØFK forutsetter at de får planen til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 

6 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 22.01- 09.03 2020 
 
6.1 Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn 22.01.2020 
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7 INNSPILL TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
7.1 Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 22.01.2020 med frist for 
innspill 09.03.2020. 
 
Innspill er mottatt fra følgende parter:  
 
1. Viken fylkeskommune, brev datert 09.03.20. 
2. Statens vegvesen, brev datert 03.02.2020. 
3. Fylkesmannen i Oslo og Viken, brev datert 03.03.2020. 
4. Bane Nor, brev datert 05.02.2020. 
5. NVE, brev datert 20.01.2020. 
6. Grønn Fremtid 1/2, brev datert 02.03.2020. 

Grønn Fremtid 2/2, brev datert 12.02.2020. 
7. Mattilsynet, brev datert 10.03.2020. 
8. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Eldrerådet, brev datert 03.03.2020. 
9. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, brev datert 27.01.2020. 
10. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 13.02.2020. 
11. Forsvarsbygg, brev datert 09.03.2020. 
12. Fiskeridirektoratet, brev datert 28.02.2020. 
13. Kystverket, brev datert 11.02.2020. 
14. Inger Lønn Lervang, brev datert 27.01.2020. 
15. Marianne Gudevold Olsen, brev datert 26.01.2020. 

 
7.1.1 Viken fylkeskommune (VFK), 09.03.2020  
VFK oppsummerer saken og sin rolle i plansaker.  
 
Tilpasning til bestående omgivelser:  
Utbygger har tatt hensyn til VFKs varslingsinnspill om å redusere antall boenheter av hensyn til 
omgivelsene, og det er tatt hensyn til fire store eiketrær v/hensynssone og bestemmelser.  
 
Leke- og uteoppholdsarealer:  
VFK har bedt om at planen må sikre trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for barn 
og unge. Arealkrav til lek er sikret for hver bolig. Felles gatetun skal sikre plass til felles opphold og lek 
i planområdet. Plassering vist på illustrasjonsplan utfordrer små barns sikkerhet og hindrer fast utstyr 
og møblering pga. snuplass for lastebil og kjøring i gatetunet. 100 m2 lek/uteopphold blir for trangt der 
det er anvist på illustrasjonsplan. Lekeområdet bør flyttes til vestre del av gatetunet, og bestemmelse 
bør sikre inngjerding. Større barn og ungdom har mulighet til å bruke hele gatetunet til lek og opphold.  
 
 Forslagsstillers kommentar:  

Vendehammeren vil kun være i bruk i ekstraordinære tilfeller (brannbil, flyttebil o.l.). 
Renovasjonsbil (som kommer ukentlig) skal ikke kjøre inn i gatetunet. Beboere forventes å 
kjøre svært hensynsfullt i eget bomiljø, og gatetunet er lite og oversiktlig. En vendehammer for 
lastebil er svært arealkrevende, men påkrevd selv om den vil benyttes ytterst sjelden. Som det 
framgår av illustrasjonsplanen er det vist basketballbane i deler av vendehammerarealet. Vi 
mener dette er et godt eksempel på hensiktsmessig sambruk. Dersom det er ønskelig med 
fortetting og effektiv arealbruk bør denne type sambruk kunne aksepteres når vende-
hammeren vil benyttes så sjelden som i dette tilfellet. Bestemmelsene sikrer at maks 50 % av 
leke/uteoppholdsarealet kan være sambruk med vendehammerareal. Planen hindrer ikke 
etablering av lekeareal lenger vest. Inngjerding av lekeareal er aktuelt i mer trafikkerte strøk. 
Planen hindrer ikke inngjerding, og vurderes ikke nødvendig å bestemmelsesfeste i dette 
tilfellet. Minstekrav til lek/uteopphold i kommuneplan (bestemmelse 3.5 c) sikres på 
boligtomtene. Felles lekeareal i gatetunet tilbys i tillegg for å bidra til et godt bomiljø.  

 
Hensyn til store og hule eiketrær:  
De fire store og gamle eiketrærne i planområdet omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven. Tiltak i bestemmelsene for å beskytte trærne er fornuftige og nødvendige, særlig 
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under bygging og opparbeiding av tomtene, selv om det beste hadde vært å unngå bebyggelse nær 
slike gamle og verdifulle trær.  
VFK anbefaler at alle trærne får hensynssone med tverrmål femten meter for at trærnes bevaring og 
utvikling sikres så godt som mulig til tross for boligutbygging i området.  
  

Forslagsstillers kommentar:  
Diameter hensynssone i planforslaget er i utgangspunktet tilpasset trærnes krone/dryppsone.  
En utvidelse av tverrmål til femten meter for alle trærne vil etter forslagsstillers vurdering 
skape for store begrensninger for flere av tomtene og gi vanskeligheter med fornuftig 
plassering av bygg. Når bygningsmasse er endelig plassert vil rotsystem ha godt med 
vekstpotensial i ubebygde soner pga. de begrensninger som er gitt knyttet til maks BYA.   

 
Reguleringsbestemmelsene bør også begrense tillatte inngrep etter at boligene er ferdige. 
Bestemmelsene kan oppfattes å kun gjelde anleggsarbeidet for tomter og hus. Det bør tas inn et punkt 
som tydeliggjør at inngrep ikke er tillatt etter utbygging. Fredrikstad kommune bør gjøre beboere kjent 
med dette på forhånd.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Tas til følge. Det er presisert i bestemmelse 5.3 at bestemmelse om inngrep gjelder både før, 
under og etter utbygging av planområdet.  

 
Biloppstillingsplasser og vendehammer:  
Bestemmelse 3.1 bokstav h andre ledd om minimum to p-plasser bør endres slik at den samsvarer 
med forslag til ny kommuneplan og tillate minimum en og maks to p-plasser.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er ikke sannsynlig at beboere vil beslaglegge en stor andel BYA/BRA på tomtene til 
parkering, da dette går på bekostning av areal til bebyggelse. Parkeringsbestemmelsen er i 
henhold til gjeldende kommuneplan 2011-2023, som dette planforslaget behandles etter.   
 

Bestemmelse 4.1 f) tillater maks syv gjesteparkeringsplasser i tillegg til grønt, sykkel, lek, møblering 
etc. VFK mener det vil bli vanskelig å ha gjesteparkering i et gatetun der en legger så godt til rette for 
opphold, lek og beplantning. Gjesteparkering anbefales fjernet fra bestemmelsene.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Gjesteparkering er gjort mulig i tillegg til andre funksjoner for å ha fleksibilitet til å utforme 
gatetunet på en hensiktsmessig måte. Det er ikke hensiktsmessig å detaljstyre eksakt 
utforming/bruk, da planen bør ha noe fleksibilitet for endrede behov over tid. Styrket 
kollektivtilbud, delebilordninger og andre grønne mobilitetsløsninger forventes med tiden å 
dempe parkeringsbehovet. Da kan bakkeparkeringsareal enkelt omgjøres til annen bruk. Det 
er ønskelig å åpne for gjesteparkering bl.a. for å unngå ureglementert parkering langs gaten, 
noe naboer/omgivelser er opptatt av. Konflikt mellom ulik bruk unngås gjennom prosjektering 
etter gjeldende krav.  

 
Bestemmelse 4.1 e) om vendehammer for lastebil i bestemmelsesområde # 2: Området skal være 
uten fast møblering og beplantning. VKF stiller spørsmål om vendehammerens vestre del trenger å 
være så lang. Om den kan forkortes vil det bli mer plass til innredning av gatetunet. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Vendehammer for lastebil er utformet iht. vegvesenets håndbok N100. Alternativ plassering er 
vurdert, men vil hindre god arealutnyttelse.   

 
Fortau langs Oredalsveien: 
Regulert kommunalt fortau langs planområdet skulle vært ferdig høsten 2019, men arbeidene har etter 
det VFK vet stoppet opp. Oredalsveien er adkomst for boliger, til Fredrikstadmarka og hovedsykkel-
trase. Fortau vil bidra til sikrere skolevei og bedre forhold for gående/syklende. Fredrikstad kommune 
oppfordres til å ferdigstille fortau der det lar seg gjennomføre.  
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Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller er enig i VFKs innspill.  

 
Andre viktige tema:  
Støy, trafikkforhold, kollektivtrafikk, sykkelparkering, klima og energibruk, grunnforhold, tilgjengelighet 
og ROS er beskrevet og tatt hensyn til i planen.  
  
Kulturarv – arkeologi og nyere tids kulturminner: 
Kulturminneinteressene knyttet til automatisk fredete kulturminner er ivaretatt. Ingen av bygningene er 
registrert som verneverdige av regional betydning. Kommunen må selv vurdere om bygningene har 
lokal verneinteresse.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Kulturminneinteresser er vurdert/redegjort for i planen og antas å være vurdert av kommunen 
ifbm planinitiativ, varsel om oppstart og saksbehandling før planen ble sendt på høring.  

 
VFK ber om at deres sterke faglige råd og innspill tas til følge og at planen bearbeides iht. disse før 
planen godkjennes, og ber om å få tilsendt vedtatt plan.  
    
7.1.2 Statens vegvesen (SVV), 03.02.2020 
SVV oppsummerer saken og sin rolle i plansaker.  
 
Bilparkering:  
Bestemmelse om min. to p-plasser per boligtomt bør endres til maks. to, iht. forslag til ny 
kommuneplan, selv om denne ikke er vedtatt.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Se kommentar til Viken fylkeskommune om samme tema.  

 
Sykkelparkering:  
Positivt at planen krever flere plasser per tomt enn kommuneplanforslaget.  
 
Byggegrense:  
Det bør vurderes om det skal presiseres et unntak for byggegrense for carport/garasje mot 
Oredalsveien for felt BFS7, da eksisterende eiendomsgrense ligger i areal regulert til fortau.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er ikke konflikt mellom regulert tomt/byggegrense i BFS7 og areal regulert til fortau. 
Den delen av eksisterende eiendom som ligger i regulert grøntareal langs fortau, utenfor 
aktuelle planområde, forventes innløst av kommunen ifbm utbygging av fortau. 
For å unngå tvil er «tomtegrense» i bestemmelsene endret til «formålsgrense». 

 
Støy:  
Bestemmelse 5.2 a) krever at det skal kunne luftes gjennom vindu selv om støy på fasade er over 55 
dB Lden. Innvendig støy skal da ikke overstige tilsvarende nivå som ved lufting mot stille side. I 
bestemmelse 5.2 d) er det satt krav om støyfaglig prosjektering for å sikre ivaretakelse av dette kravet. 
SVV mener det burde vært gjort en støyfaglig utredning nå (del av grunnlag for regulering), som 
dokumenterer problemstillingen og mulige løsninger. (jf. veileder M128 til T-1442/2016 pkt 3.4.2.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er konferert med støyfaglig ekspertise ved utarbeiding av planforslaget. Nødvendige 
skjermingstiltak tillates og skal vurderes ved prosjektering. Dette innebærer at det kan 
skjermes langs vei, eller at vindu kan skjermes lokalt for å oppnå stille side. Det kan også 
benyttes en type vinduer som demper lyd i åpen tilstand, slik at det kan luftes uten at 
innvendig støynivå overskrider grenseverdier i TEK. Bebyggelsen kan også 
plasseres/utformes slik at skjerming av fasade og uteoppholdsareal oppnås (utspring o.l.). 
Oppholdsrom kan også legges mot naturlig stille side.  
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En støyfaglig utredning på reguleringsplannivå vil måtte ta utgangspunkt i en gitt antatt 
plassering, utforming og faktisk(e) planløsning(er) for boligen. Dette vurderes som 
uhensiktsmessig i en reguleringsplan med én eneboligtomt som delvis berøres av gul 
støysone langs østsiden. Det tillates nødvendige skjermingstiltak og sikres at støyfaglig 
prosjektering gjennomføres. Dette gir en bedre fleksibilitet til å formgi bebyggelsen enn å 
fastsette krav i reguleringsplan som begrenser mulige løsninger. 
Se også kommentar til fylkesmannens innspill om støy. 
  

Avkjørsler:  
På illustrasjonsplan vedlagt planforslaget er det en frisiktlinje som er tegnet til feil kjørefelt. Dette er en 
detalj som ikke får noen betydning for planens utforming.  
  

Forslagsstillers kommentar: 
Linjen påvirker ikke reguleringsplanen, men er revidert på illustrasjonsplan vedlagt til 
sluttbehandling.  

 
7.1.3 Fylkesmannen i Oslo og Viken (FOV), 03.03.2020 
FOV oppsummerer saken og sin rolle i plansaker.  
 
Tre tidligere kartlagte trær, samt ytterligere ett tre som inngår i utvalgt naturtype hul eik 
(naturmangfoldloven § 53) bevares og er merket med hensynssoner på 10 og 15 meter diameter for å 
ivareta rotsone, og bestemmelser som skal hindre graving o.l. inngrep som kan skade rotsystem eller 
tre. Det er tatt hensyn til eiketrærne i planens juridiske del, men det bør vurderes nærmere hvilken 
potensiell konflikt kommunen planlegger seg inn i. Tre av trærne står sør for planlagte bolighus og kan 
gi skygge, løvnedfall og greinnedfall som kan oppleves negativt.  FOV anbefaler å gjøre en konkret 
vurdering av disse naboforholdene, og at planlagt utbygging tilpasses eiketrærne slik at de kan stå i 
mange år til. Treet på tomt BFS5-6 er kartlagt som regionalt viktig og FOV ser dette som spesielt viktig 
å bevare.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det framgår tydelig i plandokumenter og bestemmelser at trærne skal bevares. Trærne bidrar 
til kvalitet i bomiljøet og styrket naturmangfold. Framtidige beboere i planområdet må forholde 
seg til de bestemmelser som til enhver tid gjelder for beskyttelse av denne type trær.  

 
Tomt BFS7 er støyutsatt og bestemmelse 5.2 skal sikre tilfredsstillende boforhold. Vi tolker 
bestemmelse a) og c) dithen at grenseverdier i T-1442 kan fravikes. Dette kan være akseptabelt, men 
FOV anbefaler at det stilles krav om at soverom skal ha vindu som kan åpnes mot naturlig stille side. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Grenseverdi i retningslinje T-1442 tillates fraveket (vindu til oppholdsrom kan tillates innenfor 
gul støysone vist på plankartet), og samtidig sikrer bestemmelsene at det skal gjøres 
avbøtende tiltak slik at oppholdsrommet likevel kan luftes uten at innvendig støynivå blir 
høyere enn om man luftet mot stille side. Intensjon med grenseverdien i  T-1442 er ivaretatt. 
Vi kan dermed ikke se at det har noen praktisk betydning å kreve vindu mot naturlig stille side.  
Se også kommentar til Statens vegvesens innspill om støy. 

 
7.1.4 Bane Nor, 05.02.2020 
Ingen merknader.  
 
7.1.5 NVE, 20.01.2020 
NVE prioriterer innspill/uttalelse til overordnede planer, eller planer der det bes om faglig bistand. I 
denne saken er det ikke bedt om slik bistand, og NVE henviser til generell info og veiledning knyttet til 
NVEs saksområder; karttjenester, veiledere, sjekkliste tilgjengelig på nett.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til etterretning.  



DETALJREGULERING – Oredalsveien 84, 84b og 86b - DOKUMENTASJON AV MEDVIRKNING I PLANARBEIDET  
 

22 av 23  

  
7.1.6 Grønn Fremtid, 02. og 12.02.2020 
Flere unntak fra støyretningslinjen T-1442 tabell 3 legges til grunn i planen. Unntak er forutsatt kun 
brukt for tiltak innen forhåndsdefinert avvikssone i kommuneplan for å muliggjøre nye boenheter i 
sentrum og nær kollektivknutepunkt. Kommuneplanbestemmelser fastsetter at støyretningslinjen skal 
følges. T-1442 beskriver at dersom planens skal tillate avvik fra grenseverdiene må dette være 
beskrevet i planbeskrivelsen. I motsatt fall kan det innebære at man skjuler faktiske virkninger av et 
planforslag for de impliserte parter, som er lovstridig. Grønn fremtid mener avvik må unngås da 
planområdet ikke ligger i avviksområde og det ikke er beskrevet avvik fra T-1442 tabell 3 i saken. 
Alternativt må det gjøres kjent at T-1442 tabell 3 ikke følges for ikke å vedta en plan i strid med 
kommuneplan, kommuneloven og forvaltningsloven.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Se kommentar til Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken vedr samme tema.  

 
Grønn fremtid minner om at NVE-veilederen «Sikkerhet mot kvikkleireskred, vurdering av 
områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper er preakseptert løsning til TEK17 § 7-3 2)B. Deriblant krav til kvalitetssikring av 
uavhengig foretak for tiltakskategori 4, ved både lav, middels og høy faregrad før utbygging iht tabell 
5.2 og kap. 5.3. Grønn Fremtid kan ikke se at slik kvalitetssikring er dokumentert i saksfremstillingen. 
Dersom ikke preaksepterte løsninger velges, kreves dispensasjon jf. pbl § 19-2 eller ved analyse som 
viser at ytelsene oppfyller funksjonskravene i forskriften jf. TEK17 § 2-2 b).  

  
Forslagsstillers kommentar: 
Som det framgår av geoteknisk notat vedlagt planforslaget ligger tiltaket utenfor 
aktsomhetsområder for kvikkleireskred, og tiltaket plasseres dermed ikke i tiltakskategori. Krav 
om kvalitetssikring av uavhengig foretak utløses dermed ikke.  
 

7.1.7 Mattilsynet, 10.03.2020 
Mattilsynet er positiv til at det kreves fellesplan for VA og overvannshåndtering for planområdet før det 
bygges ut. Mattilsynet forventer at omlegging av infrastruktur ikke medfører brudd i vannleveransen til 
de øvrige abonnentene i området. Trykkløst ledningsnett for drikkevann kan medføre fare for 
innlekking av forurenset grøftevann og må derfor unngås. Kapasiteten på drikkevann til området må 
være så stor at den også tar høyde for nødvendig slukkevann/brannvann innenfor område. Det vil 
være fornuftig å fornye gammelt VA Ledningsnett i området hvis det avdekkes dårlig tilstand.  

 
Forslagsstillers kommentar 
Innspillene tas til etterretning, og antas å sammenfalle med krav kommunen vil stille i 
utbyggingsavtale knyttet til nytt VA-anlegg.  

 
7.1.8 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet, 03.03.2020 
Ingen bemerkninger utover å påpeke viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Gjeldende krav til universell utforming er vurdert i planarbeidet, og ivaretas ved utbygging som 
skal følge gjeldende krav (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift).   

 
7.1.9 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 27.01.2020 
DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle plansaker og avgir generell uttalelse om Fylkesmannens 
ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i plansaker og samordning av statlige innsigelser, om DSBs 
innsigelseskompetanse og samarbeid med Fylkesmannen dersom det er nødvendig.  

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Innspillet tas til etterretning.  
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7.1.10 Direktoratet for mineralforvaltning, 13.02.2020 
Ingen merknader.  
 
7.1.11 Forsvarsbygg, 09.03.2020 
Ingen merknader.  
 
7.1.12 Fiskeridirektoratet, 28.02.2020 
Ingen innspill.  
 
7.1.13 Kystverket, 11.02.2020 
Ingen merknader.  
 
7.1.14 Inger Lønn Lervang, 27.01.2020 
Nabo i Oredalsveien 97 vil gi tilbakemelding på teknisk stand på hønsehuset/grå låve nærmest veien 
som er svært forfallent og har begynt å råtne/falle fra hverandre. Dette er svært stygt og farlig for barn 
som kan komme til å klatre inn gjennom åpninger i veggen. Nabo antar det vil ta tid før utbygging i 
planområdet og mener hønsehuset bør rives snarest for å unngå at noen blir skadet. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er gitt rivingstillatelse for dette uthuset og riving er tenkt igangsatt når planen er godkjent.  

 
7.1.15 Marianne Gudevold Olsen, 26.01.2020 
Nabo i Oredalsveien 82 A ønsker at deres tomt blir skjermet ved at forslagsstiller Fredriksen setter 
opp gjerde ved deres tomtegrense med maks tillatt høyde.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Nabo bes komme til enighet med framtidige beboere på tilgrensende tomter om felles gjerde i 
tomtegrense. 


