
 
 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 314 NORD 
 
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL OPPSTARTSVARSEL 
02.10.2019 
Rev. 29.03.20 
 

DATO NAVN INNSPILL VURDERING 

OFFENTLIGE INSTANSER 

05.07.19 Hafslund nett 1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 
distribusjonsnett) HN har elektriske anlegg i planområdet.  
1.1 Eksisterende høyspenningskabler  
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet, og det kan rettes forespørsel om 
kabelpåvirkning til Geomatikk (09146). Fremtidig tilkomst til kabelgrøftene må ikke 
hindres.  
1.2 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon  
Forslagsstiller må oppgi planområdets effektbehov slik at det kan vurderes om det er 
behov for ny nettstasjon.  
Det orienteres om krav til ny nettstasjon samt relevante bestemmelser.  
1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Det må planlegges slik at tiltak ikke kommer i konflikt med nettanlegg.  
2 Andre forhold  
Man kan be om kart over nettselskapets anlegg. (Geomatikk): 
https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  
2.2 Inntegning på plankart  
Spenningsnivå for ledningsanlegg må ikke påføres i planen. Sett av ev. areal til 
nettstasjon i plankart med arealformål 1510 energianlegg.  
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.  
 

  
1.1 Tiltaket kommer ikke i konflikt med eksisterende 

høyspenningskabler i området.  
1.2 Det er innhentet info om nettselskapets anlegg. 

Tiltaket kan tilkobles eksisterende trafo 
1.3 – 2.3 

Tatt til orientering. Se pkt. 1. 
 

05.07.2019 NVE Generelt innspill.  
1. Vurder fare/sikkerhet mot flom, erosjon og skred, og om det må planlegges 

eventuelle fordrøyningstiltak i nedbørfeltet.  
2. Vassdrag og grunnvannstiltak. Kan tiltaket medføre skader eller ulemper for lokale 

interesser?  
3. Energianlegg : må ta hensyn til anlegg planlagt eller har konsesjon, involver 

berørte energiselskap.  
4. Anbefalte veiledere og verktøy:  
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

1. Tas til følge. Fare/sikkerhet mot flom, erosjon og 
skred samt behov for ev. fordrøyningstiltak 
vurderes i ROS-analyse. Planens bestemmelser 
sikrer at overflatevann ivaretas på egen grunn. 
Planens bestemmelser sikrer etablering av 
fordrøyningsbasseng innenfor planområdet.   

2. Vassdrag og grunnvannstiltak: ikke relevant.  
3. Energianlegg: følges opp (se innspill Hafslund 

nett) 



 
 
 

 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. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

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

 
Det bes om at alle plandokumenter oversendes NVE dersom planen berører NVEs 
saksområder. (sendes til ro@nve.no) 

4. Anbefalte veiledere og verktøy er vurdert og 
brukt der relevant i planprosessen.  
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er benyttet 
som et verktøy i planprosessen. 

 
 

08.07.2019 Bane NOR Ingen merknader  

09.07.2019 Øst politidistrikt Ingen merknader  

19.08.2019 Dir.for min.forv. Ingen merknader  

21.08.2019 Statens vegvesen 1. Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet må ivaretas i endelig løsning.  
Det bær utvikles gode interne trafikksystem, også under anleggsperioden, med særlig 
hensyn på gående og syklende. Det anbefales en  
en planbestemmelse som inkluderer trafikksikkerhetstiltak i perioder med 
anleggsarbeid. Anleggssjåfører må sikres god sikt til gående/syklende i krysningspunkt. 
2. Avkjørsel og frisikt 
Kryss og avkjørsler bør utformes etter håndbok N100. Siktkrav defineres som 
sikttrekanter, disse tegnes inn og målsettes i alle kryss og avkjørsler.  

 Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som 
hensynssone. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) 
ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, stolper eller 
liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innenfor sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en 
reguleringsbestemmelse. Svingradius i kryss kan med fordel tegnes inn i plankartet. 

3. Tilrettelegging for gående og syklende 

Planområdet må tilrettelegges for fotgjengere og syklister: adkomst, 
interne/gjennomgående snarveier, sykkelparkering. Direkte adkomst til kollektive 
tilbud.  

a. Bør sette minimumskrav til antall sykkelplasser per boenhet, se bestemmelse § 5.3b (ny 
sentrumsplan). Bør stille krav til kvalitet på sykkelparkering: under tak, utforming (låsbare) 

stativer. Anbefaler OVER 25 % overdekning av sykkelparkering i denne planen.  
4. Kollektiv 
Hvordan kan planområdet betjenes av kollektivtrafikk? Gangforbindelser, avstander til 
relevante stoppesteder. Økt bruk av miljøvennlig transport i byene vil gi bedre bymiljø, 
klima og framkommelighet. God framkommelighet i byene: viktig for både nærings- og 
persontransport. Gir også synergieffekter i form av bedre folkehelse. 

1. Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhet under 
anleggsperioden sikres av blant annet HMS krav 
til byggeplass, og i bestemmelse om Beskyttelse 
av omgivelsene ved bygge- og anleggstiltak. 

2. Avkjørsel og frisikt: tas til følge. Frisikt sikres i 
planens bestemmelser.  

3. Tilrettelegging for gående og syklende: tas 
delvis til følge. Det settes minimumskrav til antall 
sykler per boenhet. Kvalitet på sykkelparkering 
samt overdekning sikres i planens bestemmelser. 
Sykkelparkering legges i parkeringskjeller pluss 
mulighet for noe på bakkeplan  

4. Kollektivdekning: området ligger svært sentralt i 
Sarpsborg. Kollektivdekning er beskrevet i 

planbeskrivelsen 
5. Parkeringsdekning bil: maksimumsantall 

biloppstillingsplasser er sikret i 
planbestemmelsene. Begrunnelse for fastsettelse 
av antall parkeringsplasser er innarbeidet i 
planbeskrivelse. Det tilrettelegges for lading av 
elbiler. Det tilrettelegges for parkeringskjeller.  

6. Arealutnyttelse: Det er planlagt for utnyttelse av 
planområdet i samsvar med ny sentrumsplan.  

7. Universell utforming: tas til følge. 

http://www.nve.no/arealplan


 
 
 

5. Parkeringsdekning for bil 
Det bør tas inn en bestemmelse som stiller krav til maks biloppstillingsplasser per 
boenhet i planen. Vi ber om at det i planen begrunnes hvordan fastsettelsen av antall 
parkeringsplasser kan bidra til å nå de nasjonale målene om økt bruk av sykkel, gange 
og kollektivtransport.  

 Anbefaler sette av p-plasser for lading av elbil 

 Anbefaler samling av parkering på fellesområder, for å unngå my intern 
trafikk. P-kjeller god løsning.  

6. Arealutnyttelse 
Det anbefales å planlegges for høy utnyttelse av planområdet i samsvar med ny 
sentrumsplan (suburban-tett). 
7. Universell utforming 

 Må ivaretas og fremgå av reguleringsbestemmelser og plankart. Alle anlegg for 
gående og syklende skal ha universell utforming. Se kommuneplanens arealdel, 
bestemmelse § 4.4.  

8. Støy og luft 
Planområdet ligger i kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2019-2031 i gul 
hensynssone for luftkvalitet og like ved Sarpsborghallen. 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. I tillegg viser 
vi til bestemmelse § 4.6 om støy og § 4.7 om luftkvalitet i Sentrumsplanen for Sarpsborg 
kommune. 
 

8. Støy og luft: nevnte retningslinjer er lagt til grunn 
for planarbeidet. Bestemmelse 4.6 om støy og 
4.7 om luftkvalitet i sentrumsplanen er fulgt opp i 
ROS-analyse.   

29.08.2019 Fylkesmannen i Oslo 
og Viken 

Innspill 
1. Det er viktig å sikre god arealutnyttelse og det bør vurderes krav til minimum 

utnyttelse.  
2. I tillegg bør krav til parkeringsplasser begrenses, som virkemiddel for å benytte 

annen transportform, men også sikre areal til eksempelvis gode uteareal. 

3. Sikring og etablering av blågrønne elementer bør benyttes til både å sikre gode 
uteareal, men også bidra til klimatilpasning, jf. statlige planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og klimatilpasning punkt 4.3. 

 
4. Generelle tema 
Følgende statlige planretningslinjer 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: 

1. Området reguleres til blokkbebyggelse. 
2. Krav til parkeringsplasser sikres og begrenses i 

planens bestemmelser.  
3. Planen innregulerer grøntareal med eget formål 

for å sikre grønne kvaliteter. Det settes krav i 

bestemmelsene til oppstammede trær langs 
Dronningens gate.  

4. Generelle tema:  
Generelle tema er fulgt opp og implementert i 
planbeskrivelse ved behov/relevans.  



 
 
 

 Barn og unge, medvirkning og levekår.  

 Estetisk utforming.  

 Universell utforming.  

 Blå-grønn struktur.  

 Fremmede skadelig arter.  

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning.  

 Støy.  

 Luftkvalitet.  

 Terrenginngrep og masseforvaltning.  

 Klimagassutslipp og energi.  

 Vannforvaltning.  

 Kartfremstilling.  

29.08.2019 Østfold 
fylkeskommune 

1. Planstatus  
Må redegjøre for forhold til eksisterende planer og ev. Kompenserende tiltak ved 
fravik.   
2. Planprogram og konsekvensutredning  
Det er redegjort for at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Vi ber 
også om at nyere tids kulturminner redegjøres for i beskrivelsen.  
3. Nyere tids kulturminner  
Innenfor planområdet er det ikke registrert kulturminner, kulturmiljø eller kulturlandskap 
fra nyere tid som har regional verneverdi. Fylkeskonservatoren har følgende 
merknader til varsel om oppstart av detaljregulering: mener området er en del av et 
eneboligbelte av verdi for Sarpsborg. Fraråder at Dronningensgate 66 rives. Ber om 
utredning av lokale verneverdier, samt sammenheng med Sarpsborg kommunes 
kulturminneplan under utarbeidelse. Bygningens tilstand bør medtas. Anbefaler at 
bolighuset integreres i fortettingen.  
4. Form og plassering:  
De høyeste volumene plassert mest mulig usjenert ifht siktlinjer og offentlige rom, så de 
ikke blir dominerende i området. Ber om at planbeskrivelsen inneholder en 

tilpasningsbeskrivelse samt illustrasjoner som viser tilpasning mellom gammel og ny 
bebyggelse.  
5. Miljø 
- Anbefaler bruk av trevirke i overflate og konstruksjon (massivtre) for å videreføre 

områdekarakter + miljøhensyn Trevirke er av betydning for klimaregnskapet og 
reduksjon av CO2-utslipp fra byggebransjen. 

- Anbefaler å vurdere bevaring opp mot rivning ut fra klimahensyn. Ber om at det 
fremlegges et miljø/klimaregnskap som viser utslipp av klimagasser ved nybygg 
vs. bevaring. Anbefaler at det gjøres en livsløpsanalyse LCA Life-cycle assessment) 
som viser prosjektet samlede klimafotavtrykk.  

6. Barn og unge  

1. Planstatus: Det redegjøres for forhold til 
overordnede planer i planbeskrivelsen. 
(eksisterende og fremtidige). 

2. Kort vurdering av nyere tids kulturminner vil 
redegjøres for i planbeskrivelsen.  

3. Nyere tids kulturminner:  
Tas ikke til følge, i samråd med Sarpsborg kommune. 
Dronningens gate 66 er tatt ut av gul liste etter 
gjennomgang og vurdering av Sarpsborg kommune 
ved rullering av sentrumsplanen. Det vurderes ikke å 
være nødvendig å gjøre ytterligere 
verneverdivurderinger da dette er utredet på 
kommunedelplannivå.  
4. Form og plassering: 
Tiltaket samt maksimale høyder er i tråd med den 
nylig vedtatte sentrumsplanen. Tiltaket hensyntar 
nabobebyggelse og områdekarakter ved krav om 

nedtrapping og inntrukne toppetasjer.  
Det vil ikke utarbeides en tilpasningsbeskrivelse som 
egen utredning. Temaet vil belyses i planbeskrivelsen.  
5. Miljø:  
Materialbruk er vurdert i planprosessen. Det er sikret 
bruk av tre i bestemmelsene. Miljøregnskap rivning vs. 
bevaring og LCA analyse: tas ikke til følge i 
reguleringsplanen.  
6. Barn og unge: 
Tas til orientering. Sikkerhet i anleggsfasen ivaretas 
gjennom blant annet krav til HMS i utføringsfasen, og 



 
 
 

Nærhet til Sarpsborghallen og Sandesundveien skole: sikkerhet i anleggsfasen, 
alternativer ved beslaglagt vei.  
Fører tiltaket til endringer for barn og unge? 
Tilrettelegge for gode og trygge utearealer som gir rom for fysisk aktivitet for barn og 
unge innenfor planområdet. Det bør sees i sammenheng med byen for øvrig, og gjerne 
bidra til bedre oppvekstsvilkår i sentrum. Planforslaget må ivareta krav til leke, ute og 
oppholdsplasser gitt i kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer.    
Innspill fra barnas talsperson må synliggjøres ved offentlig ettersyn. 
Sikkerhet på utearealene på prioriteres.  
Lekeplass må ferdigstille før boliger tas i bruk, må sikres i bestemmelsene 
7. Estetikk, byggeskikk, illustrasjoner og høyder  
Forholdet til landskapet og byrommet, silhuettvirkning, farger og materialer, volum og 
skala, refleksjon med mer, vil være viktig i forhold til hvordan bebyggelsen vil framstå.  
Det er viktig at fremtidige bygg harmoniseres med dagens bygningsmasse. Det er lite 
rekkehus i området, og høyder på 15 meter er vesentlig høyere enn opprinnelig 
bebyggelse i området. Det bør derfor foretas analyser av området samt grundige 
vurderinger av planens virkning. Bestemmelsene bør sikre mulighet for høy kvalitet.   
8. Illustrasjoner 
- Illustrasjoner fra ståsted der prosjektet blir mest synlig og gir mest ulemper, vil 

kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere høydene. Illustrasjonene bør 
vise terrengsnitt til tilgrensende eiendommer og perspektiv som viser maksimum 
utbygging der eksponeringen er størst. Med illustrasjoner vil det være enklere å 
vurdere prosjektet, og med det ligger det til rette for større reell medvirkning. Det 
bør lages analyser av stedlige forhold og foretas vurdering av konsekvenser slik at 
det legges til rette for gode bo- og oppvekstmiljøer. Ny bebyggelse må tilpasses 
landskapet, ikke omvendt. Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om 
estetikk i planen. Det vises bl.a. til Estetikkveileder for Østfold.   

- Det bør lages gode sol- og skyggediagram.   

- Vi vil anbefale at det planlegges for fleksible boliger tilpasset flere aldergrupper.   
- Det bør legges til rette for en god arealutnytting, men samtidig må høyder, 

utnytting og synlighet vurderes spesielt i landskapet og i forhold til eksisterende 
bebyggelse. Vi ser store fordeler ved at det stilles krav om oppdeling og variasjon 
av bebyggelsen i plankart og bestemmelser.   

9. Parkering  
Parkering i kjeller bør vurderes og sees i sammenheng med fare for skader ved 
overvann. Se muligheter for sambruksløsninger.  

10. Rekkefølgebestemmelser  
- Utearealer og grønnstruktur bør sikres opparbeidet først i 

rekkefølgebestemmelsene.  

i bestemmelse om Beskyttelse av omgivelsene ved 
bygge- og anleggstiltak. Det er i planfasen vurdert at 

tiltaket ikke fører til negative endringer for barn og 
unge. Planforslaget vil ivareta gjeldende krav til leke- 
og uteoppholdsareal. Sarpsborg kommune opplyser 
om at saksbehandler er barnas talsperson. Det er 
sikret i rekkefølgebestemmelsene at lekeplass må 

være ferdig før boliger tas i bruk eller innenfor første 
vekstperiode.  
7. Estetikk: 
Vi forholder oss til gjeldende vedtatt sentrumsplan. 
Estetikk og forholdet til omgivelsene er vurdert og 
analysert i plansaken, og ikke som en egen utredning, 
i samrådet med Sarpsborg kommune. Planens 
bestemmelser sikrer viktige arkitektoniske elementer, 
deriblant estetikk og kvalitet. 
8. Illustrasjoner 
- Illustrasjoner er brukt for å vise og underbygge 

plangrepet. Analyser og vurdering av 
konsekvenser er være en del av og ligger til grunn 
for planbeskrivelsen.  

- Sol- og skyggediagram vises i planbeskrivelsen.  
- Tas delvis til følge. En reguleringsplan kan ikke 

sette krav i bestemmelser eller plankart til 
bestemte aldersgrupper/brukere, men det legges 
opp til varierte leilighetsstørrelser og 
boligtypologier med rolig og sentrumsnær 
beliggenhet, som er attraktivt for mange 

aldersgrupper.  
- Bestemmelser sikrer arkitektonisk intensjon og 

utforming, herunder oppdeling og variasjon i 
bebyggelsen.  

9. Parkering:  
Tatt til orientering. Det tilrettelegges for parkering i 
kjeller. Krav til fordrøyningsbasseng sikres i planens 
bestemmelser.   
10. Rekkefølgebestemmelser:  



 
 
 

- Utomhusplan 
11. Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være: 

 Risiko- og sårbarhet 

 Geoteknikk 

 Flom og overvann 

 Støy: Vi viser til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442-16 med 
tilhørende veileder M 128. Det må foretas støyberegninger og vurderinger som vedlegges 
ved offentlig ettersyn. 

 Luftkvalitet: Vi viser til Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-
1520). Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for 
en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer luftforurensningsproblemer. 

 Trafikkforhold: Trafikksikkerhet. 

 Klima og energibruk: Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav 
for bygg. Det kan være krav eller insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige 
merkeordninger eller standarder utover TEK 17 samt gjenvinning. 

 Vegetasjon og grønnstruktur 

 Kollektivtrafikk 

 Universell utforming 

 Ladestruktur for EL-bil-  Vi oppfordrer til å inkludere plan for ladeinfrastruktur for kjøretøy, 
samt stille et minstekrav til utbygger om andel p-plasser med ladetilbud. 

 Sykkelparkering. 

 Parkeringskrav 

Tatt til følge. Utearealer er både sikret i 
bestemmelsene og i plankartet. Krav til utomhusplan 
sikres i bestemmelsene.   
Kvalitet på utearealer og grønnstruktur sikres i 
bestemmelsene. 
11. Andre tema i planarbeidet:  
Tatt til orientering. Følgende kommenteres:  
- Støy – tas ikke til følge. Planområdet ligger ikke 

innenfor gul eller rød støysone (Sarpsborg 
kommune), og det vil derfor ikke foretas 
støyberegninger til offentlig ettersyn.   

- Krav til ladeinfrastruktur sikres i bestemmelsene. 

05.09.2019 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Generelt innspill, ingen merknader  

PRIVATPERSONER 

05.08.2019 Per Oskar Johannesen Kommentar/innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid kvartal 314 Nord. 
  

1. Forfattet protest i mail til de fleste partier 07.06.2019, Mener fortetting i tråd 

med kommunedelplan er ødeleggelse av et boligområde som til dd har vært 
et av byens mest stilmessige og hyggelige bo-områder. 

2. Har sett tegninger som stod i SA, forstår ikke hvordan dette går.  
3. Hva betyr det at boligene skal utvikles som boliger i grønne omgivelser, med 

gode uteplasser i direkte kontakt med boligen, hvor skal disse være.  
4. Har sett hvordan området har forandret seg opp gjennom årene. Sarpsborg 

bad og Badeløkka forsvant på 70-tallet, den fine utsikten mot vest forsvant 
med Sarpsborghallen (Grålumåsen fra Greåker til Tune kirke). Siste rest av 
utsikt syd-vest har forsvunnet med Storgata terrasse. Det siste som er igjen er 
stilen i gata.  

1. Tas til orientering. Planen følger de mål og 
føringer satt i ny sentrumsplan for Sarpsborg. 
Tiltaket utfordrer ikke sentrumsplanens intensjoner 

eller bestemmelser. 
2. Tegninger publisert i SA er ikke en del av 

saksgang og ikke innsendt eller kommentert av 
plankonsulent.   

3. Uteplassene planlegges å være innenfor 
planområdet, på bakkeplan og på private 
terrasser/balkonger. Kvaliteter sikres i planens 
bestemmelser.  

4. Tas til orientering.  



 
 
 

5. Nye blokker på denne tomta vil stenge for den lille soltiden de har på sin 
gårdsplass. Synes det er merkelig å tillate fortetting i eneboligområdet.  

5. Det er utarbeidet solstudier for solforhold på 
omkringliggende eiendommer samt internt på 
planområdet.   

12.08.2019 Mette Glad 1. Her ligger i dag en barneskole og en videregående skole, idrettshall og 

svømmehall. Trafikk til skoler og idrettsarrangementer skaper et stort press på 

miljøet i dag, Her er vanskelig med parkering og dårlig plass til utrykningskjøretøy. 

Plass til grønne omgivelser med gode uteplasser hvor mange m2 pr boenhet er 

tenkt? 

2.  Det ønskes konsekvenanalyse: 

 Risiko og sårbarhet 

 Landskap, stedets karakter, byform, estetikk 

 Trafikkforhold 

 Barns interesser 

5. Det ønskes utredning av : 

 Støy, Det skal bygges ny vdg skole parallelt med dette boligkomplekset. 

 Grunnforhold. Det er svært mye leire i grunnen. 

 Avløp til kloakk. Ledningsnettet i gata ligger høyt. 

 Trafikkforhold, parkering, inn og utkjøring til den nye bebyggelsen. 

Tas til orientering.  
1. Krav til uteoppholdsareal, utrykningskjøretøy og 

parkering er i tråd med nylig vedtatt 
sentrumsplan.   

2. Det er gjennomført vurdering av krav til 
konsekvensutredning ved oppstart av 
planarbeidet. Planlagt tiltak utløser ikke krav til 
KU. De nevnte temaer er utredet i 
planbeskrivelsen.  

3. Øvrige temaer er vurdert og behandlet i 
planbeskrivelsen. 

 


