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Uttalelse til detaljregulering

for Kirkeveien 1 - Ski kommune.

Vi viser til oversendelse datert 1 7.1 2.201 8. Forslag til detaljreguleringsplan

for Kirkeveien 1

er lagt ut til offentlig ettersyn.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en bymessig fortetting
formål forretning/tjenesteyting/k

med kombinert

ontor på bakkeplan og to boligfløyer med total ca. 40

boenheter, gatetun og gangveg/gangareal.

Parkering er foreslått under terreng med atkomst

fra Kirkeveien.
Statens vegvesen uttaler seg til planforslaget som statlig fagmyndighet

med sektoransvar

innenf or vegtransport og som forvalter av fylkesveg på vegne av Akershus fylkeskommune.
Vi har følgende merknader til planforslaget:
Statens vegvesens merknader
Planforslaget legger til rette for boligfortetting

med høy tetthet i gangavstand til

kollektivknute punkt i tråd med regional plan for Oslo og Akershus.
Forslagstiller har vært dialog med oss i forkant av offentlig høring om forhold som berører
Kirkeveien. Vi er enig i hoved prinsippene i planforslaget , men ser at det mangler nødvendige
rekkefølgekrav i planbestemmelsene

som sikrer utforming og gjennomføring

av tiltak som

berører fylkesveg 1 52, Kirkeveien. Vi viser til bestemmelsene i områdereguleringsplanen:

8.4 Fylkesveger:
Fylkesgatene skal være detaljregulert før detaljregulering for tilliggende kvartal vedtas

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Før det gis igangsettingstillatelse for bygging innenfor delområder som omfattes av
rekkefølgekrav knyttet til fylkesgate, skal teknisk plan (byggeplan) være godkjent av Statens
vegvesen, og gjennomføringsavtale for infrastruktur være inngått.
For Statens vegvesen er det viktig å sikre at en eventuell utbygging av Kirkeveien 1 før
Kirkeveien er bygd, ikke vanskeligjør eller fordyrer gjennomføringen
Samtidig skal trafikksikkerheten

og framkommeligheten

av fylkesvegprosjektet.

for alle t rafikantgrupper

ivaretas i

en eventuell midlertid fase fram til Kirkeveien er ferdig bygd.
For å sikre at atkomst og andre tiltak som berører Kirkeveien blir etablert til rett tid og med
riktig kvalitet, må rekkefølgekravet
tas med i planbestemmelsene
områdereguleringsplanen

i områdereguleringsplanen

pkt. 8.4 Fylkesveier 2. avsnitt

for Kirkeveien 1 . Vi forutsetter derfor at rekkefølgekravet

videreføres i detaljreguleringsplanen

rådmannens krav i saksframstillingen

i

for Kirkeveien, jf.

om en samordning av reguleringsbestemmelsene

for

Kirkeveien 1 med bestemmelsene i områdereguleringsplanen.
En forutsetning

for å realisere bygging av fylkesgatene i Ski sentrum er at kommunen sikrer

bidrag fra private utbyggere gjennom utbyggingsavtaler.
rekkefølgekravene

i områdereguleringsplanen

Det er derfor vikti g at

videreføres i detaljreguleringsplanen

for

Kirkeveien, slik som rådmannen også påpeker i saksframstillingen.
Vi forutsetter at de forhold som vi har påpekt over blir ivaretatt før sluttbehandling
planfor slaget. Vi imøteser en videre dialog om de forhold som berører Kirkeveien.
Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Karin Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Vår ref:
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ski kommune
Postboks 3010
1402 SKI

Lise Weltzien, 22003649

Fylkesmannens uttalelse - Ski kommune - gbnr 134/56 m.fl. - Kirkeveien 1 detaljregulering - Offentlig ettersyn
Vi viser til brev fra Ski kommune av 17.12.2018.
Formålet med planen er å legge til rette for bymessig fortetting med kombinert formål
forretning/tjenesteyting/kontor, boligbebyggelse og gatetun/gangveg. I kommuneplanen er området
avsatt til sentrumsformål. Det er utarbeidet en områderegulering for Ski sentrum. Det opplyses om
at planforslaget ikke er i samsvar med områdereguleringen på flere punkter.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgene
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.
Fylkesmannens merknader
Samfunnssikkerhet
Tiltak beskrevet i risiko- og sårbarhetsanalysen, datert 24.1.2017, er ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp
i reguleringsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt følgende tema:
Støy
Krav til vindu mot stille side er ikke innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
Grunnforhold
I ROS er det avdekket forurenset grunn. Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav om
geotekniske undersøkelser. Dersom det er forurenset grunn i planområdet minner vi om at skal det
utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn jf. kapittel 2 i forurensningsforskriften.
Planområdet ligger under marin grense. Krav til geotekniske vurderinger for å sikre grunnstabilitet
bør sikres i en bestemmelsene.

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319

Side: 2/2

Fylkesmannen forutsetter at ovennevnte punkter innarbeides i reguleringsbestemmelsene
slik at disse blir juridisk bindende.
Vi anbefaler videre at bestemmelsen tilknyttet overvann videreføres fra områdereguleringen. Ut
over dette har vi ingen merknader til planen.

Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
seksjonssjef

Lise Weltzien
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107
Norges vassdrags- og
PB 5091 Majorstuen
0301
energidirektorat
Statens vegvesen

OSLO
OSLO

FYLKESADMINISTRASJONEN

SKI KOMMUNE
Postboks 3010
1402 SKI
Att. Ozrenko Gacic
Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
12.02.2019

Vår referanse (oppgis ved svar)
2018/21831-2/204515/2018 EMNE L12

Telefon
22055623

Deres dato
17.12.2018

Deres referanse
18/262

Ski kommune - Reguleringsplan - Kirkeveien 1 - Detaljregulering - Offentlig ettersyn
Det vises til kommunens oversendelse datert 17.12.2018 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Formålet med planen er å legge til rette for å legge til rette for boliger mm.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 27.06.2017 til varsel
om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader til planforslaget:
Viktige regionale interesser
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3,
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Samferdsel
For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst datert 07.02.2018, og slutter oss til deres merknader. Vi forutsetter at rekkefølgekravene i
områdereguleringen videreføres i detaljplanen.
Automatisk fredete kulturminner
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Nyere tids kulturminner
Vi opprettholder vår uttalelse av 8.9.2016, gitt til varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Av
hensyn til kulturminneverdiene bør det ikke åpnes for høyere bebyggelse enn maksimal
byggehøyde fastsatt i den nylig vedtatte områdeplanen.
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

Fylkesrådmannensvurdering
Planen åpner for en byggehøyde som overstiger maksimal byggehøyde fastsatt i den nylig vedtatte
områdeplanen. Områdeplanen fastsetter rammene for detaljregulering og det er uheldig dersom
detaljplanen avviker vesentlig fra områdeplanens bestemmelser.
Vi forutsetter at rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen mht Kirkeveien videreføres i
detaljplanen.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Herdis Johanne Sletmo
rådgiver, nyere tids kulturminner

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN
Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Plan- og miljøfaglige vurderinger:

anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07
herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48
einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23
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Ski kommune
Postboks3010
1402SKI

Vår dato:20.12.2018
Vår ref.: 201603680
-3
Arkiv: 323
Deresdato:17.12.2018
Deresref.: 18/262-6

Saksbehandler:
Kjetil Indrevær
1

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for
Kirkeveien 1 - Ski kommune, Akershus
Viser til høringsdokumenter
mottatt 17.12.2018.
NVE har ingenvesentligemerknadertil høringen.

Med hilsen

Paul ChristenRøhr
fungerenderegionsjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 90804010
E-post: post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr. 975 804 569 MVA

Ski kommune avd. plan og byggesak
Postboks 3010
1402 SKI

Deres ref:
18/262

Vår ref.:
18/173

Dato:
23.01.2019

Uttalelse detaljregulering for Kirkeveien 1
Ski kommune
Follo Ren IKS ber om et møte med utbygger og Ski kommune slik at vi kan få på plass en god
midlertidig løsning for renovasjon inntil plassering av nedgravde avfallsbrønner i Parkaksen er på
plass. Avfallsrom med tilkomst fra Kirkeveien vil være vanskelig da dette er en fylkesvei.
Vi kan nås på:
Tlf: 979 06 784
Mail: marie.hesselberg@folloren.no

Med vennlig hilsen

Marie Hesselberg Simonsen
Rådgiver Prosjekt og Utvikling

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf.: 90804010
E-post: post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr. 975 804 569 MVA

Ane Nesje

Deres ref:

Vår ref.:
18/173

Dato:
27.03.2019

Uttalelse fremtidig og midlertidig løsning for Kirkeveien 1, Ski kommune
Ski sentrum - renovasjonsteknisk plan
Viser til møte 12.mars 2019 og ønske om uttalelse fra Follo Ren IKS vedrørende fremtidig og
midlertidig løsning for avfallshåndtering for Kirkeveien 1, Ski sentrum.
Det ble i møtet avtalt følgende:
Fremtidig løsning
Det avsettes et området for nedgravde avfallsbrønner som har tilstrekkelig kapasitet for Kirkeveien 1
sine boenheter og de andre områdene som skal utbygges og ha sin avfallshåndtering samme sted
som Kirkeveien 1 etter avtale med Ski kommune. Follo Ren IKS skal godkjenne endelig plassering slik
at avfallet i fremtiden kan hentes på sikker måte både for innbyggerne og renovatøren av de store
kjøretøyene. Det vises til teknisk avfallsveileder for krav stilt til standplass og kjørevei.
https://www.folloren.no/om-follo-ren/publikasjoner/
Midlertidig løsning
Inntil den fremtidige løsningen er på plass må Kirkeveien 1 kunne tilby en god løsning for sine
boenheter.
Det ble diskutert tre løsninger. Disse løsningene er beskrevet nedenfor der A er den beste og C er
den som er minst ønskelig, men dog kan godtas.
Plan A
Utifra tegninger fra eksisterende situasjon «d2 - illustrasjoner til planbeskrivelsen» ble det diskutert
om det var mulig å sette to bunntømte overflatecontainerne på samme plan som
renovasjonskjøretøyet skal stå.
Se illustrasjon nedenfor. Tegningen er kun en skisse, det er ikke eksakt målsatt. Grønn er
renovasjonskjøretøyet og rødt området er mulig plassering av de bunntømte overflatecontainerne.

Arealet en bunntømt overflatecontainer dekker er ca 1820mm x 1510mm = 2,75 m2.

Plan B
Plassering av de bunntømte overflatecontainerne langs med nedkjøringen til garasjeanlegget.
Dersom denne løsningen skal benyttes må den enkelte overflatecontaineren stå vannrett. Dvs at
utbygger må avrette grunnen.
Se skisse for tenkt plassering og plassering av renovasjonskjøretøyet ved tømming.

Plan C
Plassering av beholdere i garasjeanlegg. Dette er den minst hensiktsmessige løsningen da
renovasjonskjøretøyet vil blokkere inn og utkjøring av garasjeanlegget.
Dimensjonering av antall beholdere er basert på 111 leiligheter:
• Restavfall 120l pr boenhet i uken = 20 stk 660l beholdere og en 240l beholder
• Papp/papir 120l pr boenhet pr 14 dag = 20 stk 660l beholdere og en 240l beholder
Skissen nedenfor viser plasseringen av renovasjonskjøretøyet ved tømming. Når en renovatør skal
tømme 21 beholdere vil dette ta lang tid. Estimert tid pr beholder 3 min, totalt ca 1 time.

Follo Ren imøteser tegninger der de ulike løsningene plan A-C er utarbeidet. I etterkant av dette er
det ønskelig at midlertidig løsning bestemmes og godkjennes av både Ski kommune og Follo Ren IKS.

Med vennlig hilsen

Astri Thomassen Ekroll
Leder for Prosjekt og Utvikling

Kopi til:
Ski kommune avd. plan og byggesak

