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Oppsummering av uttalelser til varsel om oppstart – detaljregulering 
Krogstad 
 
Dato: 30.04.2018 
 
Planarbeidet ble varslet i brev av 13.12.2016 til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. 
Det ble samtidig varslet i egen annonse i Smaalenenes Avis og på Marker kommunes 
nettside. Varselperioden var 13.12.2016-25.01.2017. Uttalelsene til forslag til planprogram 
er ikke omtalt nedenfor siden de fremkom under sluttbehandlingen av planprogrammet.  
 
Det kom 17 innspill i perioden. Oppsummering av innspillene er gitt nedenfor, med 
påfølgende kommentar fra planfremmer om hvordan de er hensyntatt eller annet.  
 
1. Per Ivar Bergseth, Kilebuveien 4, datert 24.01.2017 

• Han bor i Kilebuveien 4 og anser adkomstalternativ B som det riktigste, og henviser til 
gjeldende reguleringsplan.  

• Utvidelse av boligfeltene har medført meget stor trafikk i Kilebuveien. De føler på 
støv- og støyplagene det medfører. Dagens trafikk har også et annet mønster enn 
tidligere, både tidssoner og type kjøretøy. Disse boligfeltene har kun adkomst via 
Kilebuveien.  

• Da de første feltene ble etablert, var det adkomst både fra Åssvingen og Kilebuveien. 
Situasjonen har blitt forverret etter at Åssvingen ble stengt og boligfeltene utvidet.  

• Han mener opplysninger må komme frem om 1) måling av dagens og framtidig 
trafikkmengde, støy og støv, 2) trafikkfordeling ved de forskjellige alternativene. Hvor 
mange husstander blir det på hver adkomst? Hvor mange kjøretøy per husstand osv., 
og 3) bruksnummer burde vært markert på de vedlagte tegningene for å få en større 
forståelse av planene.  

 
Planfremmers kommentar: I samråd med kommunen er det valgt en adkomst som gir samme 
motortrafikk som i dag. Vi viser til planbeskrivelsen vedr. mer vurdering av dette. Stenging av 
vei vil igjen bli vurdert etter høringen og offentlige ettersynet, jf. planbeskrivelsens kapittel 
6.2.2.  
 
2. Knut Skogstad, Åsveien 1, datert 24.01.2017 

• Han forventer at alternativ B velges for å oppnå forutsigbarhet i fht. gjeldende 
reguleringsplan og bedre trafikksikkerhet for barn.  

• Han bor i krysset mellom Åsveien/Solheimsveien/Kilebuveien og synes det stadig er 
farlige trafikksituasjoner. Det er et uoversiktlig kryss i en svært bratt bakke. Det er 
ofte høy fart inn i krysset pga. den bratte bakken, spesielt vinterstid med glatte veier. 
I tillegg er det skolebarn til og fra skole. For noen år siden var det en ulykke der, og 
han mener det er et tidsspørsmål når det skjer igjen.  

• Trafikksikkerhetsmessig mener han alt. C vil være uforsvarlig. 

• Veien inn i området har en fartsgrense på 30 km/t fordi det er en skolevei og et 
område med mange lekende og gående barn.  

• Kommunen har valgt å fjerne en fartshump rett foran krysset for å gi mulighet til å 
øke farten for å forsere bakken vinterstid. Det gjør at fartsgrensen brytes.  
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• Trafikkbelastningen på Kilebuveien har økt de senere årene pga. økt utbygging i 
Krogstad-feltet og kjøring til og fra Sletta industriområde. Veien brukes også som 
adkomst til industriområdet. Belastningen må reduseres.  

 
Planfremmers kommentar: For kommentar rundt adkomst og stenging av vei, se vår 
kommentar til innspill nr. 1. Planforslaget innebærer en forbedring mht. trafikksikkerhet i 
krysset Kilebuveien vs. Blåbærstien fordi det legger opp til fortau i svingen/krysset og delvis i 
bakken. Vi viser til felt SF5 i plankartet og rekkefølgebestemmelsene for dette.  
 
Trafikk til og fra Sletta industriområde omfattes ikke av denne reguleringsplanen, men det 
kan påvirke trafikksikkerhet innenfor planområdet. Planfremmer anser at det kan være 
aktuelt å vurdere adkomst til Sletta industriområde av kommunen, men det er ikke en del av 
dette planarbeidet.  
 
 
3. Odd Lindahl og Brit Lindahl, Kilebuveien 41, datert 17.01.2017 

• De viser til gjeldende reguleringsplan for Krogstad der de i prosessen fram til vedtak 
kom med uttalelse om økt trafikk på en dårlig vei uten gang- og sykkelveg. I gjeldende 
reguleringsplan av 1991 gjelder at når utbygging nord for punkt AA realiseres, skal 
kjøreadkomst til hele feltet være ved Engerelva. Adkomsten fra Kilebuveien skal da 
bli klassifisert som gang- og sykkelveg.  

• Belastningen langs Kilebuveien har økt betraktelig de siste årene, ikke minst 
tungtrafikk bl.a. til Sletta industriområde samt personbiler, traktorer og trailere til 
beboere i Krogstad-feltet. Hva om hele Blåbærstien blir utbygd på begge sider?  

• De forventer at alternativ B blir fulgt.   
 
Planfremmers kommentar: Viser til kommentar til innspill nr. 1 og 2 samt planbeskrivelsen.  
 
4. Randi Bang og Erik Bang, Solheimsveien 1, datert 14.01.2017 

• De har i utgangspunktet ikke bemerkninger til varselbrevet.  

• De har hatt problemer med oversvømmelse av kloakk og overflatevann inn i sin 
kjeller. De mener det skyldes gamle rør der trerøtter vokser inn i rørskjøtene og 
forårsaker forstoppelse ved økt belastning. De ser med stor bekymring på at det 
etableres et nytt boligfelt, og at dette skal knyttes til eksisterende rørsystem uten at 
rørene oppgraderes til dagens krav.  

 
Planfremmers kommentar: Kapasiteten på vann og avløpsnettet skal være god. Utskifting av 
gamle rør er en del av et løpende vedlikeholdsarbeid uavhengig av dette 
reguleringsplanarbeidet.  
 
5. Roger Heyerdahl, Skogbrynet 6, datert 12.01.2017 

• Han ønsker å beholde dagens adkomst via Kilebuveien. Han mener noe annet vil 
gjøre det unødvendig langt å kjøre til egen bolig.  

• Han ønsker alternativ A eller C.  
 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord. Alternativ A er valgt.  
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6. Øivind Orderud, Solheimsveien 12, datert 01.01.2017 

• De håper at «snarveier» for gående og syklende kan legges slik at de i framtiden 
slipper snarveien gjennom sin hage. Ved en utvidelse av feltet med 42 enheter ser de 
for seg en økende bruk av hagen som snarvei, og de ber om en løsning på dette 
utenfor deres hage. 

• Alternativ B ønskes som adkomstvei.  
 
Planfremmers kommentar: Planfremmer og kommunen har vurdert mulighet for «snarvei», 
men det er ikke tilgjengelige arealer for dette. I planforslaget er det satt 
rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av fortau mellom krysset 
TyttebærstienxBlåbærstien og et stykke ned i bakken på Kilebuveien. En slik tilrettelegging er 
positivt for gående og syklende.  
 
Vedr. adkomst: se kommentarer til innspillene over.  
 
7. Stein Erik Lauvås, Tyttebærstien 13, datert 22.12.2016 

• Han anser at alternativ A er det mest naturlige.  

• Han støtter forslaget om at det sikres gjennomgående ferdsel til fots og med sykkel.  
 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord. Alternativ A er valgt. Bedre tilrettelegging for myke trafikanter er valgt.  
 
8. Nils Henrik Olsson, Skogbrynet 7, datert 19.12.2016 

• Boligfeltet fremstår som rolig, men det er mye trafikk til og fra krysset 
Blåbærstien/Tyttebærstien. 

• Det skjedde en omregulering rundt år 2002 slik at eneboligtomter ble 6 tomanns-
boliger og siden enda 1 tomannsbolig. Det har medført flere boliger og mer trafikk 
enn det som lå til grunn i den tidligere planen.  

• De anser at alternativ C for ny adkomst er det mest riktige. Ved å velge dette 
alternativet vil mye av trafikken bli fjernet.  

• Det fredede kulturminnet er på toppen av en tydelig kolle nord for dagens 
bebyggelse. Utsikten fra kulturminnet mot vassdraget må ikke forringes. 
Kulturminnet er i dag et turmål, og de mener den særegne beliggenheten ikke må 
forringes av bebyggelse. De mener 5 meter sikringssone er for lite.  

 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord.  
 
Store deler av Spekkebuåsen er regulert til landbruk med vekt på landskap, friluftsliv og 
naturmangfold, og kulturminnet er sikret i tråd med Fylkeskonservatorens uttalelse.  
 
9. Sandie Nordbakke, Blåbærstien 19, datert 23.01.2017 

• Hun mener at alt.B antagelig vil medføre en for stor belastning for det nye feltet i 
nord.  
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• Hun synes alt.C innebærer en mer fornuftig fordeling av trafikken. Det vil også bidra 
til å redusere ulempene med blanding av myke trafikanter i Kilebuveien. Dessuten vil 
trafikken reduseres i dagens kryss Tyttebærstien/Blåbærstien.  

• Adkomst for fotgjengere og syklister, herunder barn/ungdom, vil også etter 
utbygging av ny E18 være Blåbærstien/Kilebuveien – Ørje sentrum. Hun ønsker en 
endring av Kilebuveien fra krysset med Åsveien/Solheimsveien og opp til 
bakketoppen. En endring av nevnte bakke/sving må gjøres for å gjøre denne delen 
mindre trafikkfarlig.  

 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord. Det skal opparbeides fortau langs deler av de omtalte strekningene.  
 
10. Søren Aasland og Astrid Aasland, datert 13.01.2017 

• De viser til gjeldende reguleringsplan vedtatt i 1991. I den ligger at ved realisering av 
utbygging i det nordre feltet (nord for punkt AA), skal kjøreadkomst til hele feltet 
være ved Engerelva. Adkomstveien fra Kilebuveien blir da klassifisert som gang- og 
sykkelsti.  

• De forventer at alternativ B i varselbrevet blir fulgt.  

• Belastningen på Kilebuveien har økt kraftig fra Krogstadfeltet i det senere pga. økt 
person-,traktor- og lastebiltrafikk. Trafikken til Sletta industriområde er også stor. 
Hva om hele Blåbærstien blir utbygd på begge sider? 

 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord. Vedr. trafikk til og fra Sletta industriområde er det et innspill som kommunen 
må ta standpunkt til, uavhengig av denne plansaken.  
 
11. 35 husstander i Tyttebærstien, Blåbærstien og Skogbrynet, datert 24.01.2017 

• Med underskrifter fra 35 husstander av 44 spurte i Blåbærstien, Tyttebærstien og 
Skogbrynet gis det uttrykk for at de ønsker å beholde avkjøring og adkomst som i 
dag. De øvrige av de 44 sendte inn brev selv, hadde ingen ønsker eller var borte.  

• De ønsker at de nye boligene nord i det varslede planområdet får egen adkomst i 
nord.  De ønsker alternativ A.  

• De antar at de nye boligene trolig ikke vil ønske gjennomkjøring for hele 
Krogstadfeltet i sin del.  

 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst, alternativ A, er beholdt. Kun for ny bebyggelse 
blir det adkomst i nord. Planforslaget legger ikke opp til gjennomkjøring for motorferdsel.  
 
12. Marius L. og Vigdis E. Sandli-Ødegaard, Krokstadbråten 78, datert 25.01.2017 

• De er grunneiere av gnr. 94 bnr. 3, og deres eiendom grenser til det varslede 
planområdet.  

• De ønsker ikke boligbygging på myra eller øst for kollen med gravhaugen.  

• Det anser at det er en fordel for dem om boligtomtene plasseres nord i planområdet 
mot Engerelva.  

• De ønsker mest mulig av skogen som har vært mellom boligfeltet og 
landbrukseiendommene, bevart. De mener det kan være en god idé å regulere gode 
og brede grønne buffersoner rundt boligområdene, og de ønsker det da regulert til 
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LNF-formål. De mener det også vil kunne redusere konfliktnivået i fht. 
tettstedsgrensen i Østfold fylkeskommunes plan «Østfold mot 2050».  

• De ønsker en avkjøring til det nye boligfeltet fra Rødenesveien. De ønsker det så nært 
som mulig krysset til Mosebyveien.  

• Det bør etableres en god gang- og sykkelveg mellom feltene for myke trafikanter slik 
at de kan ferdes trygt langs Blåbærstien mot Ørje uten at trafikkmengden økes langs 
de etablerte boligveiene på Åstoppen og Krogstadfeltet.  

 
Planfremmers kommentar: Dagens adkomst er beholdt. Kun for ny bebyggelse blir det 
adkomst i nord. For gående og syklende er det foreslått fortau langs store deler av 
adkomstveiene, og det blir mulig å gå og sykle gjennom hele feltet.  
 
Kryss mot fv. 21 i nord er valgt mest mulig hensiktsmessig ifht. bekk og jorde.  
 
Planforslaget innebærer at Spekkebuåsen i stor grad blir beholdt, og det legges opp til 
grønne belter mot øst.  
 
13. Østfold fylkeskommune, planavdelingen, datert 06.01.2017 

• Østfold fylkeskommune forutsetter at bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanen legges til grunn. Planarbeidet må forholde seg til gjeldende 
fylkesplan.  
 
Innspill til endring og oppdatering av eksisterende reguleringsplan: 

• De savner en konkret vurdering av krav om konsekvensutredning. 

• Boligtype: Markers boligmasse består av 74,6%eneboliger, 8,2% tomannsboliger og 
6,5% rekkehus. ØFK anbefaler en høyere utnyttelse dersom man ønsker å bygge 
utenfor sentrum, f.eks. gjennom mindre tomter, og høyere antall to- og 
firemannsboliger. Kommuneplanens boligdel og fylkesplanen trekker som viktige mål 
fram kompakte, sentrumsnære boligområder og mer variert boligmasse.  

• Gående og syklende: Av hensyn til klima og folkehelse er det ønskelig at flere velger å 
gå eller sykle framfor å biltransport. Dette krever tilrettelegging for myke trafikanter.  

• Grønnstruktur på stedet må knyttes opp mot overordnet grønnstruktur.  

• Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Fjernvirkning av ny bebyggelse må vurderes, 
og uheldig eksponering unngås.  

• Generelle hensyn: Friluftsinteresser, estetikk, kollektivtrafikk, leke- og 
uteoppholdsarealer, universell utforming, klima- og energibruk, grunnforhold, risiko- 
og sårbarhetsanalyse og planfremstilling.  

 
Innspill til foreslått utvidelse av planområdet: 

• Den varslede utvidelsen til boligformål er ikke i samsvar med overordnet plan, 
kommunedelplan Ørje. Den er heller ikke i samsvar med gjeldende kommuneplans 
arealdel.  

• De savner en konkret vurdering av krav til konsekvensutredning.  

• Planform: Ved vesentlige avvik fra overordnet plan bør det som hovedregel først 
foretas en avklaring på overordnet nivå, dvs. kommunedelplan/kommuneplan eller 
evt. en områderegulering.  
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• Forholdet til fylkesplanen: Den varslede utvidelsen av bebyggelse går utover den 
fastsatte grensen for Ørje som tettsted, jf. Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050.  

• Overordnet avklaring: ØFK forutsetter at det foretas en overordnet vurdering av 
utbyggingsbehovet og lokalisering av boliger i Marker. Dersom det er tungtveiende 
grunner til å utvide som varslet, må dette kompenseres gjennom en tilsvarende 
reduksjon av tettstedsarealene ved rullering av kommuneplanen og tas inn i de de 
regionale avklaringene om framtidig tettstedsgrense. 

• Oppsummering/konklusjon: Dersom kulepunktet over ikke tilfredsstilles, vil innsigelse 
bli vurdert. ØFK ber om at den varslede utvidelsen fjernes til fordel for fortetting og 
utvikling i Ørje sentrum.  

 
Planfremmers kommentar: Det ble utarbeidet planprogram for planarbeidet, og dette har 
vært på høring og offentlig ettersyn. Planarbeidet har etter godkjenning av planprogrammet 
i 2017 foregått på bakgrunn av planprogrammet. Som følge av planprogrammet og innspillet 
fra ØFK er det utarbeidet en kartlegging og utredning av boligbehov og boligkapasitet m.m. 
som ligger med planforslaget. Det vises for øvrig spesielt til denne og til planbeskrivelsens 
kapittel 7 for videre omtale av dette. Planforslaget innebærer ca. 30 nye boliger, og av 
planbeskrivelsens kapittel 6.2.1 fremkommer også at det etter høringen/offentlige ettersynet 
vil bli vurdert å redusere antall flere boliger i fht. gjeldende reguleringsplan fra 1991, med 
åtte til 22. Reduksjonen vil evt. være til fordel for variasjon i egenskapene for de ulike 
boligene/boligtomtene.  
 
Nevnte utredning gir forslag kriterier for utvelgelse av felter for framtidig boligbebyggelse i 
ved rullering av overordnet arealplan, og den anbefaler utsiling basert på avstand til sentrum 
og høydeforskjell for gange til sentrum m.m. Utredningen anbefaler også 
rekkefølgebestemmelser for utbygging av felter for boligbebyggelse i overordnet arealplan, 
og den anbefaler endring av avgrensning av tettstedet Ørje i fylkesplanen etter noe av de 
samme kriteriene.  
 
Grønnstruktur er knyttet opp mot overordnet grønnstruktur i form av at kollen forblir 
skogkledd og en korridor mellom øst og vest. Videre er det grøntarealer mot øst og mot 
bekken.  
 
Planforslaget legger opp til noe ulike boligbebyggelse med både konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse. Det er valgt lav byggehøyde som i gjeldende reguleringsplan fra 1991. 
Landskapsvirkning er vurdert i planbeskrivelsen.  
 
Tilrettelegging i form av fortau er valgt til fordel for folkehelse og myke trafikanter. Det er 
lagt vekt på økt trafikksikkerhet i plan og bestemmelser.  
 
14. Statens vegvesen, datert 23.01.2017 

• Statens vegvesen er vegeier på riksveier og vegadministrasjon for fylkeskommunen 
på fylkesveger. SVV er også et fagorgan med sektoransvar på vegne av 
Samferdselsdepartementet. De uttaler seg som fagorgan med sektoransvar.  

• Tilrettelegging for gående og syklende må tillegges stor vekt i planarbeidet. Området 
ligger nær sentrum av Ørje, og det må legges til rette for at innbyggerne velger å gå 
og sykle fremfor å kjøre bil. Det må velges helhetlige og attraktive løsninger for 
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gående og syklende tidlig i planarbeidet. SVV mener at gjennomgående biltrafikk i 
planområdet er uhensiktsmessig og at syklende og gående må prioriteres framfor 
bilistene gjennom planområdet. Det er ønskelig ut fra et helsemessig, miljømessig og 
trafikksikkerhetsmessig ståsted.  

• Ved boligtyper som rekkehus og andre former for tettere bebyggelse som gjerne 
genererer felles parkeringsanlegg, er det viktig å legge til rette for lettvint og sikker 
sykkelparkering.  

• Snarveger og stier er viktige, og de må driftes skikkelig.  

• Adkomst, avkjørsel og frisikt: Håndbok N100 anbefales å følges, både for nye interne 
veger og krav til frisikt. De forutsetter at regulerte frisiktsoner fra gjeldende plan 
videreføres. De anbefaler at gjeldende reguleringsbestemmelser blir utvidet til å 
inneholde egen bestemmelse for frisikt.  

• Universell utforming bør legges til grunn og sikres gjennom reguleringsplankart og 
bestemmelser.  

• De forutsetter at krysset mellom fylkesveg 21 og Kilebuveien opprettholdes slik den 
er i dag.  

• Anleggsområder mangler ofte tilstrekkelig tilrettelegging for syklende og gående. 
Ulykker oppstår derfor oftere grunnet manglende/farlige krysningspunkt mellom 
anleggsavkjørsel og gang- og sykkelveger og dårlige siktforhold. Det må derfor legges 
vekt på sikker framkommelighet for myke trafikanter også i bygge- og anleggsfasen. 
De viser til rapporten « Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid», 
utgitt av SVV i 2011.  

 
Planfremmers kommentar: Universell utforming er bedre vektlagt i planbestemmelsene enn 
gjeldende reguleringsplan. Videre er det lagt vesentlig vekt på myke trafikanter i 
planforslaget, herunder mulighet for gjennomgående trafikk for myke trafikanter. Fortau er 
valgt som hovedløsning langs samleveger. Frisiktlinjer er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser. Før nye boliger kan tas i bruk skal stengsel for motortrafikk nord oppføres ved 
markering i plankartet, se dette. De øvrige innspillene er tatt til etterretning. 
 
15. Fylkesmannen i Østfold, 23.01.2017 

• Fylkesmannens oppgave har som fagmyndighet innen flere temaer, ansvar for å påse 
at nasjonale mål, vedtak, lover og retningslinjer og vesentlige regionale interesser blir 
fulgt opp i kommunale planer. 

• Størrelsen på arealbruksformålene bør fremgå i planbeskrivelsen siden kommunene 
skal registrere arealendringer i KOSTRA.  

• Formål i kommuneplanens arealdel for det varslede nye arealet er LNF. De ser heller 
ikke ut til å være i samsvar med arealstrategien som er vist i kommuneplanens 
samfunnsdel, vedtatt desember 2015. Det ser også ut til at arealet ligger utenfor 
fylkesplanens langsiktige grense for framtidig tettbebyggelse.  

• På bakgrunn av det ovenstående punktet savnes en redegjørelse for kravet til 
konsekvensutredning og eventuelt forslag til planprogram.  

• Nasjonale retningslinjer og forventninger er mer effektive planprosesser. De blir mer 
effektive om reguleringsplanforslag følger opp vedtatt kommuneplan. De anbefaler 
derfor sterkt at planforslaget begrenses til det som er i samsvar med overordnet 
plan. De mener videre at de arealene som er avsatt i overordnet plan er tilstrekkelige 
for framtidig boligbygging. De vil ellers være i konflikt med statlige retningslinjer for 
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samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og fylkesplanen for Østfold. Det vil 
av disse grunner bli vurdert innsigelse til et planforslag som går utover 
kommuneplanens rammer.  

• Deler av det varslede planområdet som er i strid med overordnet arealplan er et 
myrområde. Utbygging her vil være konfliktfylt av for eksempel klima- og 
vassdragshensyn. Naturverdier og arter må utredes ved utbygging der, også 
påvirkning nedstrøms vassdraget. Det minnes om at myra omfattes av rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag siden det inngår i Haldenvassdraget.  

• Deler av det varslede planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til 
friområde/park/lekeplass. De minner om rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen. Fullverdig erstatning gjelder om arealer for barn 
og unge skal omdisponeres til annet.  

• Generelle temaer og innspill: 
o Jordvern, fortetting og transformasjon, klimavennlig persontransport, gode 

bomiljøer,  
o nasjonale forventninger til kommunal planlegging, herunder statlige 

planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer 
o Barn og unge, medvirkning og levekår 
o Estetikk i utforming 
o Universell utforming 
o Blå-grønn struktur 
o Naturmangfold 
o Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
o Støy 
o Grunnforurensning 
o Klimagassutslipp og energi 
o Kartfremstilling 

 
Planfremmers kommentar: Forslag til planprogram var på høring og offentlig ettersyn, og 
revidert planprogram ble godkjent i 2017. Det er som følge av innspill og uttalelser fra 
overordnede myndigheter utarbeidet en kartlegging og utredning av boligbehov og 
boligkapasitet m.m. Vi viser til vår kommentar under innspill nr. 13.  
 
Myrarealene i planområdet foreslås regulert til landbruksformål. De nærmeste tomtene til 
myrarealer er felt BFS10.  
 
Vurderingen av konsekvenser i planområdet og dets influensområde viser at det er lave 
negative konsekvenser av planforslaget, og planforslaget innebærer også en forbedring, dvs. 
positiv konsekvens, f.eks. i fht. jordvern, barn og unge, og trafikksikkerhet. Det er godt 
samsvar mellom gjeldende kommuneplans samfunnsdel og planforslaget.  
 
Vi viser for øvrig til planbeskrivelsens kapittel 7, spesielt 7.2 og 7.14. 
 
16. Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservator, datert 23.01.2017 og 02.08.2017 

• Det er et kjent automatisk fredet kulturminne i planområdet. Det er en gravhaug 
med ID 59120 i Askeladden. Det har en diameter på rundt 12 meter og en høyde på 
ca. 0,75 meter. Det er datert bronsealder – jernalder.  
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• Det er et potensiale for funn av flere automatisk fredede kulturminner i planområdet. 
Fylkeskonservatoren krever derfor arkeologiske registeringer ved hjelp av maskinell 
sjakting, prøvestikking og overflateregistreringer. Omfang og budsjett for arkeologisk 
registrering er ca. to uker.  

• Ved nye funn må hensynssoner og bestemmelser i reguleringsplanen vurderes. Hvis 
tiltakshaver ønsker å utnytte arealet der det ligger fredede kulturminner, vil saken bli 
oversendt til Riksantikvaren for vurdering og uttalelse. Ved utgraving av arkeologiske 
registreringer belastes utgiftene tiltakshaver.  

• I tilbakemelding av 02.08.2017 gis en del føringer for formål i plan og tekster i 
bestemmelser.  

 
Planfremmers kommentar: Arkeologiske registeringer ble utført i 2017, og brevet av 
02.08.2017 gir tilbakemelding fra denne. Føringene gitt i brevet er fulgt opp i plan og 
bestemmelser.  
 
17. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 07.02.2017 

• De beklager at fristen for innspill er overskredet.  

• Det må tas tilstrekkelig hensyn til flom og skredfare i planleggingen. De viser til NVE’s 
retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar. Kommunen må også tilpasse 
arealbruken til klimaendringer som bl.a. mer nedbør og ekstremvær.  

• NVE har utarbeidet en sjekkliste som gir en kort oversikt over når og hvordan ulike 
tema skal innarbeides i reguleringsplaner. Den er å anbefale ved ROS-analyse for 
planområdet. Dersom planen berører noen av punktene i sjekklista, skal NVE ha 
planforslag for uttalelse ved høring. Eventuelt manglende uttalelse fra NVE endrer 
ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging, jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller 
kommunens ansvar for å påse at det er ivaretatt.   

 
Planfremmers kommentar: Planområdet er relativt flatt, og det er kun en bekk i nord utenfor 
planområdet. Bekken og hensyn til kantsone langs denne er hensyntatt. Flom- og skredfaren 
anses som lav i planområdet, først og fremst grunnet få høydeforskjeller og dernest 
grunnforholdene.   
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse som vedlegg til planforslaget.  
 


