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1. Sammendrag 

Nr. Tema: Beskrivelse: 

1 Plannavn Detaljplan for deler av GBnr. 56/2, 3 og 463, 
Brekke, Boligfelt for Brekke Sør * 

2 Arkivsak 16/662 

3 Kommunenr. 0127 (Skiptvet) 

4 PlanID 20160004 

5 Formål Frittliggende småhusbebyggelse 

6 Avgrensning 17,4 dekar for Brekke Sør* 

7 Sammendrag Planbeskrivelse viser revidert forslag til 2. gangs 
politisk behandling. 

8 Framdriftsplan Revidert forslag  

9 Organisering Skiptvet kommune,  
virksomhet Plan Jordbruk teknikk 

 
*: I planprosessen for utarbeiding av planforslaget kom det fram utfordringer for å 

kunne avklare problemstillinger (landskap og kraftlinje) for nordre delen av Boligfeltet. 

Nordre delen, størrelse 9,4 dekar, skal utarbeides senere i egen planprosess som 

utvidelse av aktuelt planforslag for Brekke Sør med samme planID. 

Dette planforslaget gjelder i første omgang for bare søre delen. 

Brekke Sør er på 17,4 dekar. Totalt størrelse for planområdet (sør og nord) er på 26,8 

dekar. I planbeskrivelse er vurderinger om nordre delen tatt med til orientering og 

forklaring. 

 
Formålet med planen er å legge til rette i første omgang for å bygge 13 
eneboliger på kjøpt planområdet av kommunen. Planområdet er på 17,4 dekar. 

 
Illustrasjonsplan (Brekke Sør og Nord)viser løsning for atkomst og bebyggelsen 

samt utforming av terrenget vest for eksisterende boligfelt Brekkeåsen i 
Meieribyen.  

 
Det er ikke krav om utarbeidelse av konsekvensutredning (vedlegg), fordi 
planen er i samsvar med overordnet sentrumsplan og eventuelle konsekvenser 

har ikke vesentlig store følge for miljø og samfunn.  
Det er utarbeidet ROS analyse som en del av planbeskrivelsen. Støyrapport ble 

ikke nødvendig da formål/tiltak ligger på utkant av byen mot vest med ikke 
kjente vesentlige hendinger. Naturmangfoldvurdering er dokumentert og viser 
ikke aktuelle sårbare arter. 

 
Det er utarbeidet beregning for magnetfelt langs kraftlinjen og tatt hensyn til 

med faresoner og byggegrense (aktuelt for nordre delen). 
Det er tatt med krav fra Hafslund som grunnlag til planvurderinger for at 
lekeplass ligger minst på 6,7 meter fra østlige kraftledning. 

 
Det er utført geoteknisk foreløpig befaring med vurdering som utløser behov for 

geoteknisk grunnundersøkelse for nordre og søndre delen. 
Det ble utarbeidet geologisk undersøkelse for hele området både Brekke Sør og 
Nord. Geoteknisk notat viser: 

«Områdestabiliteten for planområdet er dermed tilfredstillende.» 
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Figur 1: Oversiktskart Skiptvet kommune. Planområdet er merket med rød ring. 

 
Figur 2: Oversiktskart Meieribyen. Planområdet er merket med rød ring. 
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Figur 3: 3D bilde fra sør over planområdet med grense mellom søre og nordre delen av 

boligfelt for Brekke - © www.kommunekart.com 

2.  Bakgrunn 

2.1 Oppdragsgiver 

Planen er utarbeidet av Skiptvet kommune, virksomhet Plan Jordbruk og 
Teknikk. 

2.2 Formålet med planarbeidet 

Formålet med detaljplan er å legge til rette for tilbud for boenheter i 

kommunesenter Meieribyen. Nytt boligfelt skal dekke i hovedsak for en del 
manglende eneboliger i Skiptvet kommune. 

Andre områder i byen skal ta hensyn til tilbud for flermannsboliger. 
Kommunen vil komme rask som mulig i gang med tilbud for nye 

eneboligtomter. Derfor er det i første omgang utarbeidet planforslag for Brekke 
Sør, på 17,4 dekar. 

2.3  Premisser for planarbeidet 

I samsvar med nylig godkjent kommunedelplan for sentrum fra 2015, med 

planID 20140001, er planen utarbeidet ifølge vilkår: 
 Reguleringsplan og bebyggelsesplan for del av Brekke, planID 19970002 

er opphevet. 
 Kravet om ny detaljplan før utbygging kan skje. 

 Arealformål: terrassehus / småhusbebyggelse. 
 Helskaplig utarbeidet plan for avsatt areal for boliger B5 
 forslag for trafikkløsning med fokus på samordning og atkomst 

2.4  Nøkkeltal og arealdisponering 

Nr. Tema: Nøkkelopplysninger: 

1 Stedsnavn og adresse Brekke 

2 Gårds- og bruksnr. Del av 56/2, 3 og 463 

3 Gjeldende planstatus Kommunedelplan for Sentrum, 20140001 

4 Forslagsstiller Skiptvet kommune 

5 Grunneiere Skiptvet kommune, og privat grunneier 56/2 

http://www.kommunekart.com/
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2.5  Planavgrensning 

Planområdet for boligfelt Brekke Sør ligger vest for Brekkeåsen og 
Brekkestubben i Meieribyen og grenser mot vest til jordbruksareal i drift. 

På nord side grenser området til andre delen, Brekke Nord, som ligger til 
boligfelt Fjellveien og i syd til lokal atkomstvei Brekkeveien. 

Planomriss følger stort sett grense fra tidligere reguleringsplan for Brekke med 
planID 19970001. 

Plangrense blir tilpasset til gjeldende detaljplan for Brekkeåsen, planID 

20030002 og til arealressursgrense mot jordbruket (kartbase AR5). 

Plangrensen er tilpasset til området for Brekke Sør som første plan / 

byggetrinn. 

I planprosessen for utarbeiding av planforslaget kom det fram utfordringer for å 
kunne avklare problemstillinger for nordre delen av boligfeltet. Denne delen, 

størrelse 9,4 dekar, skal utarbeides senere i egen planprosess som utvidelse av 
aktuelt planforslag for Brekke Sør. 

Dette planforslaget er i første omgang for bare søre delen. 
Nordre delen trengs mer avklaring om landskap og tiltak i forhold til kraftlinje. 

Brekke Sør er på 17,4 dekar. Totalt størrelse for planområdet (sør og nord) er 
på 26,8 dekar. 
 

I planbeskrivelse er vurderinger om nordre delen tatt med til orientering og 
forklaring. 

 

6 Plankonsulent Skiptvet kommune 

7 Ny plans hovedformål Enebolig, frittliggende småhusbebyggelse 

8 Planområdets areal 17,4 dekar 

9 Grad utnytting  %-BYA: 30 % 

10 Antall nye boenheter 13 

11 Nytt areal (m²) Snitt BYA: 235 m² / på ca. 785 m² tomt * 13 

= 10 200 m² 

12 Aktuelle 
problemstillinger 

Oppdatering til gjeldende loven og mer 
detaljert plan for kortere byggesaksbehandling. 

 
I tillegg for avklaring om geoteknisk tilstand og 
kraftlinje 

13 Foreligger det varsel 

om innsigelse (j/n) 

Nei 

14 Kunngjøring oppstart, 

dato 

19.10.16, og merknadsfrist 02.12.2016 

15 Avklaring jf. forskriftet I samsvar med overordnet plan. 

Ikke krav for konsekvensutredning. 

16 Planprogram (j/n) Nei 

17 Informasjonsmøte 

avholdt (j/n) 

Nei 
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Figur 2: Kombinert kart Arealressurskart AR5 med gjeldende reguleringsplan. 

 

3. Eksisterende tilhøve 

3.1  Lovgrunnlaget 

Oversikt av aktuelle lov: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000 

Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 

jordbruk 

skog 

Reg.plan 

Idrettsåsen 

Fjellveien 

Vernet 

bekk 

NORD 

SØR 
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3.1  Gjeldende planstatus 

 

Figur 3: Eksisterende situasjon, FKB kart – varslingskart datert 19.10.2016. 

3.2 Overordna arealplaner 

Fylkesplan – Østfold mot 2050: 

Fylkesplanen er under rullering i 2016 – 2017 og har en egen arealdel med 

strategiske målsetninger for videre oppfølging for arealdel i hver kommune i 
fylket. jf. SSB’s definisjon for tettbebyggelse, får Meieribyen nedenfor langsiktig 
arealstrategi for framtidig tettbebyggelse: 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart: utklipp fra «Østfold mot 2050» med merket planområdet 

 

Kommuneplan for Skiptvet kommune: 

Kommuneplanens areal er godkjent i 2010, planID 20080001. 

 

I 2015 ble arealdelen delvis erstattet ved ny kommunedelplan for Sentrum, 
planID 20140001. Merket området viser framtidig boligformål B05 med 

Momenter fra fylkesplanen: 

 moderne bolig har minst 2 
oppvarmingskilder 

 minst mulig transportarbeid 

 krav til lokalisering av nye boligfelt 

 meieribyen er områdesenter med 
mellom 1000 – 5000 innb. 

 Boligutvikling skal skje som 
fortetting ved bedre 
arealutnyttelse 

 kommunedelplan skal vise 
differensiert boligtilbud i 

områdesenter 
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hensynssone H310_2 for mulig fare for skred, grunnet kvikkleire. Tidligere 

reguleringsplan og bebyggelsesplan for Brekke med planID 19970002 ble 
opphevet av sentrumsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Utsnitt av gjeldende kommunedelplanens arealdel.  

Planområdet er merka med rød ring. 

3.3 Planstatus for tilgrensende områder. 

I følge kommunen sitt planregister er tilgrensende områder følgende, se 

nedenfor tabell med alle berørte planene. 

Nr. PlanID*: Plannavn: 

1 20030002 Detaljplan for Brekkeåsen, bare plankart, 
bestemmelser fra 20140001 

2 20140001 Kommunedelplan for Sentrum, plankart og 
bestemmelser  

 

* Forklaring: PlanID består av årstall (2016) for planoppstart og følgenummer i året (0001). 

kommunenummer 0127 for Skiptvet er ikke tatt med. Det er en del av nasjonalarealplanID. 

4 Planprosess 

4.1 Organisering 

Planen ble utarbeidet som offentlig plan ved Skiptvet kommune med mulighet 
for å søke bygging i deler med en bestemt rekkefølge fra sør nordover. 

Momenter fra sentrumsplanen som gir 
føringer til reguleringsplan: 
 
 reg.plan fra 1997 er opphevet 
 framtidig boligfelt B05 med krav om 

reguleringsplan – terrassehus / 
småhusbebyggelse 

 hensynssone for skredfare H310_2 
geoteknisk undersøkelse 

 passivhus 
 rekkefølgekrav til infrastruktur, lek, 

turvei, grønnstruktur 
 universell utforming 

 estetikk 

 lek og uteoppholdsareal som offentlig 
tilgjengelige lekeplasser 

 2 biloppstillingsplasser pr boenhet 
 Grad av utnytting %-BYA: 30% 
 Plassering for garasje 
 Minste uteoppholdsareal for felles bruk: 

150 m2 per boenhet 
 Støyvurdering 
 Stråling fra høyspentanlegg 
 Forurensing ved deponi av masser 
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Formannskapet (FS) har avgjørelsesmyndighet i utarbeiding av plansaker. 

Hovedutvalg for Plan Jordbruk og Teknikk (HU-PLT) er referansegruppe for 
plansaker. 

Virksomhet plan Jordbruk og Teknikk har ansvar for planarbeidet og 
planprosessen og skal sørge for medvirkning. 

Aktuelle høringsinstanser, lag og foreninger, naboer og representanter for barn 
og unge, ungdomsrådet, og andre interessenter ble orientert om planprosessen 
og planforslaget. 

4.2 Fremdrift 

Avklaring om krav jf. forskriften om konsekvensutredning 

Etter vurdering av forskriften er tiltaket for nytt boligfeltet i Meieribyen i 

samsvar med overordnet plan. 

jf. § 2 – planer som skal alltid behandles etter forskriften: 

del d): planen er mer enn 15 dekar og omfatter områder til utbyggingsformål i 
samsvar med overordnet plan. 

del f): planen faller ikke under tiltak i vedlegg I. 

Jf. § 3 – planer som skal vurderes nærmere: 
Del b) planen er større enn 15 dekar og innebærer ikke endringer av overordnet 

plan. 

Del c) planen faller ikke under tiltak i vedlegg II. 

Jf. § 4 – Vurdering etter vedlegg III: 

Del h) større omdisponering av jordbruksområder 

Planen ligger i området kartlagt som middels barskog og har ikke stor 

betydning for jordbruksvirksomhet. 

Konklusjon: 

Planen har ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn og skal ikke 

behandles etter forskriften. 

Fremdriften blir derfor følgende: 

Oversikt av fremdriften: 

Nr. periode: aktivitet: 

1 18.10.16 Planoppstart, administrativt behandling i 

Formannskapet 

2 19.10 – 02.12.16 Periode for Innspill oppstarts varsel  

3 19.10 – vår 2017 Detaljplan utarbeides 

4 22.12.16 – 11.01.17 

 

24.01.17 (HU-PLT) 

07.02.17 (FS) 

Administrativt avklaring av planforslag 

 

Og framlegg for utlegging på høring. 

5 08.02 – 24.03.17 Periode for 1. gangs høring 

6 23.05 – 06.06.17 Periode for 2. gangs behandling 

7 13.06.17 Detaljplan godkjennes 

 

4.3 Medvirkning 

Ved varsel for planstart ble aktuelle høringsinstanser, lag og foreninger 
informert samt med direkte naboer og grunneier til planområdet. 
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Andre interessenter fikk opplysninger på hjemmesider av kommunen 

www.skiptvet.kommune.no og varsel i avis. 

Politikere ble orientert den 21.11.2016 om blant annet denne planen. 

Lag og foreninger ble orientert den 23.11.2016 om blant annet denne planen. 

Ungdomsrådet er involvert i planprosessen. 

4.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Aktuelle problemstillinger er: 

Barn og unge sine interesser: lekeplass, trygt boligfelt, medvirkning 

Funksjonshemma og eldre sine interesser: universell utformet gangvei 

Universell utforming: landskapstilpasset utvikling med trygge veier 

Grense mot jordbruket: fysisk skilling mot boligtomter 

Biologisk mangfold: ikke aktuelt 

Kulturminner: ikke aktuelt, bestemmelse jf. § 8 i kulturminneloven 

Samfunnssikkerhet og beredskap: krav til utforming veier, vendehammer,  

Støy/støv: ikke aktuelt for området som ligger lengst vest i Meieribyen. 
Eventuelt avbøtende tiltak i anleggsfasen, krav til «plan for bygging». 

Trafikk: utforming jf. kommunal veinormen 10.2016, vurdering flere 
atkomstveier, frisiktsoner, anleggstrafikk gjennom Meieribyen til planområdet 

setter krav til «plan for bygging» 

Kommunal tekniske anlegg: videre utbygging og knytting til eksisterende 
anlegg til Brekkeåsen. 

Klima: større nedbørsmengde framover gir krav til overvannsbehandling i feltet  

Fare: eksisterende kraftlinje langs vestgrense etter krav for hensynssone for 

fare / byggegrense mot boligfelt. Løsmassekart viser mulig fare for 
kvikkleireskred. Nærmere avklaring med geoteknisk befaring og eventuelt mer 
detaljert geoteknisk undersøkelse. 

Energi: minst to oppvarmingskilder i passivhus, EL-bil (?), hensyn til 
eksisterende elektrisk anlegg, plassering ny nettstasjon, osv. 

Folkehelse: stikkveier i feltet knyttet til turområder, radon, uansett radonsperre 
i alle nye boliger, kraftlinje setter krav om beregning magnetiskfelt. 

Friluftsliv: beholde eksisterende tursti med alternative løsninger gjennom feltet. 

Landskap: beliggenhet, terreng, solforhold, kompakt områdesenter, fortetting, 
utnyttelsesgrad, boligtyper, plassering av boliger/søppeloppstilling/lekeplass,  

buffersone mot jordbruk, mm. 

5 Merknader 

5.1 Merknader i samband med planstart 

Tabellen viser kort oversikt av innspill og kort vurdering viser hvordan disse 

vart tatt med i utarbeiding av planforslaget. 

Skiptvet kommune har mottatt følgende merknader i høringsperiode 
19.10.2016 – 02.12.2016: 

http://www.skiptvet.kommune.no/
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Nr Datert / dok. 

 JP 16/662-nr# 

Offentlig instans / andre Merknad 

1 07.11.2016 nr 7 Fylkesmannen i Østfold Kompakte tettsteder, områdesenter, noe 

flermannsboliger, minimumskrav til boenheter / 

utnyttelse, tursti, avrenning fra planområde til 

bekk, lekeareal, medvirkning av barn og unge i 

planlegging, generelt 

2 24.11.2016 nr 8 NVE Vurderinger om flom og skredfare 

3 24.11.2016 nr 9 Hafslund Nett AS Hensyn til elektrisk anlegg, ikke gjøres oppfylling av 

terrenget som gi redusert høyde opp til anlegget, 

vilkår, nettstasjon, 

4 30.11.2016 nr 10 Østfold Fylkeskommune  Høyere arealutnytting, fylkesplan, utvides mot øst, 

høyspent i bakken?, medvirkning, universell 

utforming, atkomstalternativer?, stikkveier, 

overvannshåndtering, plan for utbygging, 

kulturminner, generelt 

5 01.12.2016 nr 11 Karin Finstad Utforming og plassering av boliger, planforslag til 

ettersyn, stråleskader?, søppelhandtering 

6 02.12.2016 nr 12 Statens Vegvesen Høyere utnyttingsgrad, boligbehov, støy og luft, 

anleggsperioden, stikkveier, frisikt, renovasjonsbil 

(se vedlegg med sammendrag for mer informasjon.) 

 

Oppsummering og konklusjon: 

Generelt er alle innspill kjente tema for utredning i planbeskrivelse for 

planforslaget ifølge utredningsbehov i planprosessen. 

Angående tema om kompaktere tettsted / boligfelt med varierte 
boligtilbud og større utnyttelse har administrasjonen fått oppdrag fra 

politikere å utarbeide dette boligfeltet med eneboliger (eventuelt etter 
behov (søknad) tomannsboliger.  

Etter vedtatt framlegg av planforslaget for 1. gangs høring har 
kommunen bestemt å tilby bare eneboliger i planområdet. 

Meieribyen har ifølge sentrumsplanen en strategisk differensiert 
boligplanlegging hvor i de ulike avsatte arealformål har bestemmelser 

om bestemte boligtyper: 

Alle B – områder, avsatt til småhusbebyggelse (B1 tom B7), totalt ca. 

369 daa.  

Særlig har kommunen satset på å utrede varierte boligtyper i boligfelt 

Holstadåsen Øst (25 % eneboliger, 25 % tomannsboliger og 50 % 
rekkehus med 4 boenheter).   

Alle SF – områder, avsatt til sentrumsformål (SF1 og 2), totalt ca. 114 

daa, kombinerte bygg og anlegg, til forretning, kontor evt. i kombinasjon 
med leilighetsbygg (flermannsbolig) e.l. 
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Per i dag pågår det utbygging av leilighetsbygg i SF2 på andre side av 

Storveien ved Kommunehuset. 

Kommunen har kjøpt to sentrumstomter nord for bankbygget for videre 
utvikling av arealet til sentrumsformål med mye bedre mulighet for å 

tilby leilighetsbygg. 

Kommunen viser til varsling av planoppstart med planprogram for 

rullering av kommuneplanen. En av temautredninger blir boliganalyse. 
Her skal det komme fram en analyse om kartlegging av eksisterende 

boligtyper, behov for nye boligtyper, osv.. 

6 Beskrivelse av planområdet 

6.1 Lokalisering 

Planområdet for Brekke Sør boligfelt ligger i Skiptvet kommune på vestside i 
Meieribyen på grense mot jordbruksareal i drift. 

6.2 Avgrensning 

Plangrensen følger mest mulig konkrete grenser av dokumenterte tomtegrenser 

ifølge målebrev fra nabotomter. 

Grense mot vest til jordbruk ligger på registrert arealressursgrense mellom 

fulldyrkajord og skog. I tillegg er i nordlige strøk brukt senterlinje for kraftlinje 
mellom to master som plangrense. Ny grense er innmålt og det er fradelt, ny 

tomt Gbnr. 56/463. 

6.3 Eksisterende bisetning 

Eksisterende kraftlinje former en vesentlig del av bakgrunn for utarbeiding av 
planen for boligfelt. Strålevernet har utarbeidet veileder for plassering av 

bebyggelse i nærheten av kraftlinjer. Sentrumsplanen viser 
dokumentasjonskrav når tiltak ligger innenfor 100 meter og snitt magnetfelt 

verdi overstiger grense 0,4 mikro Tesla. 

Aktuelt kraftlinje har et spenningsnivå 132 kV. 

6.4 Topografi og landskapstrekk 

Planområdet ligger i en landskap som strekker seg 
moderat ned over mot vest til en brattlendt dalføring av 
vassdrag med kode 002-3476-R Hoelsbekken / 

Vidnesåa (kilde www.vann-nett.no ). 

Planområdet ligger i et overgangsareal mellom bebygd 

areal i øst, Brekkeåsen som ble planert og utfylt på 
fjellunderlag, og skogsareal mot vest som er en del av 

stor jordbrukstomt som strekker seg ut til en bekk i 
ravine liknende innskjæring i landskapet. 

Planområdet består av to forskjellige arealer med en 

egen landskapstrekk. 

Brekke Nord er mer kupert og brattlendt fra nordøst til 

sørvest mot enda mer brattere landskap som renner av i vassdrag. Bredde på 
dette området er snitt ca. 70 meter mellom boligfelt Brekkeåsen og senterlinje 
av kraftlinjen. 

3D illustrasjon:  
vassdraget og området 

 

http://www.vann-nett.no/
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Tverrprofil viser nordlig del av området 

Brekke Sør har en moderat helningsgrad ned mot vest til jordbruksområde. Her 
er bredde snitt ca. 75 meter mellom vei Brekkestubben og dyrket mark. 

Mellom planlagt boligfelt og dalføring med bekken ligger jordbruksareal i 
samme helningsgrad mot vest på om lag 50 meter bredde. 

Underlag i planlagt boligfelt for Brekke Sør gir en god fundament for plassering 

av ny atkomstvei. 

 

Tverrprofil viser sørlig del av området 

Befaring 23.12.2016 viste at hele terrenget er dekket med jordmasse i ulike 

tykkelser fra ca. 0 – 50 cm og mer over knauser og daler med ofte en bar og 
synlig berg. 

 

Bilder fra befaringen som viser skogsområde med berg lett dekket med jord. 

6.5 Soltilhøve 

Det er gjort en grov vurdering av soltilhøve på området. Området har gode 

solforhold med rikelig sol fra syd og vest, området skrår jamt syd og vest over. 
Grafikk viser solkurven starten av høsten. Den viser det samme for våren. 
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(kilde: www.suncurves.com)  

 

Om vinteren kan det være at solen kommer senere på tomter. Boligfelt ligger 
lavere enn nabofeltene. 

6.6 Vegetasjon og andre mangfold 

Generelle beskrivelse: 

Ifølge arealressurskart AR5, se ovenfor figuren, ligger aktuelt området som 
helhet i areal avsatt til skog, barskog, middels bonitet, grunnlendt. 

Naturtyper og vegetasjon: 

Ifølge naturtypekartbase ligger det ingen aktuelle typer i området. 

Hele området har skrått og trer. 

      

Bilder: Sikt nordover og sydover – bilder er tatt fra turstien 

Dyreliv: 

Det er ingen kjente og registrerte arter i kartbaser fra MD knyttet til naturvern, 
utvalgt naturtype, art-funksjon og art-nasjonal. 

Svarte listarter: 

Eneste art som kan nevnes er sikta gran som er en av svarte liste arter i Norge. 

6.7 Trafikk, tilkomst og kommunalteknikk 

Trafikk og tilkomst: 
Atkomst til planområdet går fra Storveien, fylkesvei 115 gjennom senter av 
Meieribyen, og Brekkeveien til forbi avkjørsel til både Brekkeåsen og 

Brekkestubben. 

http://www.suncurves.com/
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Det ble vurdert eventuelt atkomst fra nord langs Fjellveien til Brekke Nord og 

videre til Brekke Sør, men den høyde forskjellen mellom Fjellveien og ny vei gir 
en bratt helningsgrad i kort avstand (Høydeforskjellen er kurve +137 -/- +131 

= 6 meter med lengde 39 meter, betyr en helningsgrad 1:7). I tillegg er det 
vurdert å beholde den samme buffersone mellom Fjellveien og Brekkeåsen som 

friområde med eksisterende turstier. Det sees som fordel at ny atkomstvei ikke 
skal bli en gjennomgangsvei. Fjellveien er ikke utformet med fortau. 

Det kan påkoples vann og avløp på eksisterende anlegg i Brekkestubben og 

Brekkeåsen. 

Atkomstveien fra Brekkeveien starter første 300 meter nesten flatt i terrenget 

fra kote høyde +121 til +124 meter. Deretter skal veien går opp med 
helningsgrad 1:9 over en strekning ca. 72 meter til kote høyde +132 meter. 

I den siste strekningen en del sprenges vekk (blå) og en del fylles (grønn) ut 

for å nå den helningsgrad. Nedenfor lengdeprofil gir en inntrykk av senterlinjen 
av atkomstveien (målestokk for lengde og høyde avviker). 

 

Lengdeprofil viser forskjell mellom Brekke Sør og Nord på 250 meter fra Brekkeveien. Merk at 
lengde og høyde målestokk er ikke det samme.  

 

         

Bilde til venstre: Sikt fra sør atkomstvei Brekkeveien med på venstreside søre del av planområdet 

Bilde til høyre: sikt fra nord vei Brekkestubben med på høyreside del av planområdet 

Vann og Avløp: 

I området ligger det vann- og avløprørsystem som er i drift av kommunen. 

Nedenfor utklipp av driftskart for vann og avløp viser rører som ligger langs og 

under Brekkeveien / Brekkestubben. 
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Figur: utklipp av driftskart for vann og avløp (lilla og lys blå linjer) 

Skog: 

Gjennom skogen går i dag skogsvei fra Brekkeveien nord til lagringsplasser. 

6.8 Infrastruktur 

Eksisterende kraftlinje 132 kV blir uberørt og skaper hensynssone for fare / 

byggegrense i utarbeidet planforslag. 

Hele boligfelt skal se landskapet «gjennom» kraftlinje fra ulike avstander fra 
bolig til kraftlinje i landskapet. 

Hafslund har utført beregning for magnetfelt: 
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Sentrumsplanen gir bestemmelse om tiltak angående stråling. Dette er bare 

aktuelt for utredning for Brekke Nord. 

b) Stråling 

Ved tiltak som omfatter boliger, barnehager og skoler nærmere enn 100 meter fra 

høyspentanlegg skal magnetfelt utredes. Ved nybygg og nyanlegg hvor magnetfelt i 

oppholdssoner overskrider 0,4 µT (mikro-tesla) i årsmiddel, skal tiltak dokumenteres.  

Ved montering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk i offentlig rom 

(utendørs og innendørs) skal strålevernsmyndighetenes anbefalinger følges. Alternative 

plasseringer/løsninger skal vurderes dersom dette kan redusere eksponeringen mot 

boliger, barnehager, skoler og offentlig rom i nærheten. 

Hafslund har sendt krav og retningslinjer om utbygging langs og under kraftlinjer. 

Faresone er på 14,25 meter fra senterlinje mot begge sider. 

Anleggsgrense for eventuelt lekeplass er på 6,7 meter horisontalt målt fra ytterste 

leder. 

6.9 Støy og støv 

Det er ikke aktuelt med støy fra utenfor til planområdet. 

Nærmeste jordbrukseiendom ligger sydvestover og bruker Brekkeveien som 

atkomstvei. 

Støy fra fylkesvei 115, Storveien, gjennom byen ligger ca. 570 meter fra 
nærmeste tomt og har ingen følge for planområdet. 

Mulig støy fra Brekkeveien med fartsgrense 30 km/t blir dempet av fartshumper 
i boligområde langs Brekkeveien. 

6.10 Offentlig kommunikasjon 

Kjøreatkomst fra fv. 115 – Storveien - er Brekkeveien. 



                                                                                                                                                       20160004 Planbeskrivelse detaljplan brekke sør - revidert (L)(63726).docx 21 av 36 

 

Gåavstand til sentrum – Storveien, og til busstopp, er ca. 1200 meter. 

 

Kart: Meieribyen med markertboligfelt, Brekkeveien og interesser  

6.11 Barn og unge / friluftsliv 

Gjennom området går allerede i dag en markert tursti fra Brekkeåsen nedover 

til elvedalen og oppover gjennom skogsarealet mot «Toen Østre». 

                      

Idrettsbane og hall 
 
 
Vestgårdskole 
 
Kommunehuset 
 
turterreng 
 
Butikk 
 
Kirkelundskole 
 
 
 
Kirke med prestegården 
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Bilde og kart: «Finndalstien» og utklipp fra www.turkartostfold.no  

6.12 Privat og offentlig service 

Barneskole Vestgården ligger på ca. 2000 meter og videre idrettsplass, lysløype 

m.m. totalt ca. 2200 meter. 

Ungdomsskole Kirkelund ligger på ca. 2100 meter med i tillegg 

svømmebasseng. 

Butikk, forretninger, kommunehuset, osv. ligger lett tilgjengelig langs 
Storveien, med gang- /sykkelfelt langs begge sider. 

6.13 Kulturminneverdier 

Det er ikke registrert noen verdier i planlagt området. 

Det vises til § 9 i oven om at det skulle være mulige minneverdier under 

utføring av byggearbeidet, det varsles fylkeskommunen og konservatoren. 

6.14 Risiko og sårbarhet 

Kommunen har utarbeidet overordnet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen 

(ROS) godkjent i 2013 samt med en overordnet kartlegging av radon i Skiptvet. 

Analysen ble utført med følgende utgangspunkt fra denne analysen: 

Følgende kategorier for sannsynlighet er benyttet:  

Sannsynlighetskategori  Beskrivelse (frekvens)  

1. Lite sannsynlig  Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år  
(mindre enn 0,1 % årlig sannsynlighet)  

2. Moderat sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år  
( 0,1 – 1 % årlig sannsynlighet )  

3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år  
( 1 – 10 % årlig sannsynlighet )  

4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år  
( 0,8 – 8 % månedlig sannsynlighet)  

5. Svært sannsynlig  Oftere enn en hendelse pr. år  
( Høyere enn 8 % månedlig sannsynlighet )  

Tabell 1 Sannsynlighetskategorier 

 

 

Følgende kategorier for konsekvens er benyttet: 

http://www.turkartostfold.no/
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Konsekvenskategori Konsekvensområde Beskrivelse 

1 - Svært liten konsekvens 

Liv og helse Ingen person skade 

Ytre miljø Ubetydelig miljøskade 

Materielle-/ samfunnsverdier 
1) 

Materielle skader 0 – 100 000 kr / 
Ingen skade eller tap av 
samfunnsverdier 

2 - Liten konsekvens 

Liv og helse Personskade 

Ytre miljø Lokale miljøskader 2) 

Materielle-/ samfunnsverdier Materielle skader 100 000 – 
1 000 000 kr / Uvesentlig skade 
eller tap av samfunnsverdier 

3 - Middels konsekvens 

Liv og helse Alvorlig personskade 

Ytre miljø Regional miljøskade 3), 
restitusjonstid inntil 1 år 

Materielle-/ samfunnsverdier Materielle skader < 1 000 000 – 
10 000 000> kr / Kortvarig eller 
tap av samfunnsverdier 

4 - Stor konsekvens 

Liv og helse Dødelig skade, en person 

Ytre miljø Regional miljøskade, 
restitusjonstid inntil 10 år 

Materielle-/ samfunnsverdier Store materielle skader 
<10 000 000 – 100 000 000 kr / 
Skade eller tap av 
samfunnsverdier med noe 
varighet 

5 - Meget stor Konsekvens 

Liv og helse Dødelig skade, flere personer 

Ytre miljø Irrevisibel miljøskade 

Materielle-/ samfunnsverdier Svært store materielle skader > 
100 000 000 kr / varige skader 
eller tap av samfunnsverdier 

Merknader til konsekvenskategorier: 

1) Med samfunnsverdier menes i hovedsak at samfunnsviktige funksjoner er operative og kan nyttiggjøres av 
innbyggerne. Begrepet er forholdsvis vidt og strekker seg fra kommunale tjenester på individplan til kritisk 
infrastruktur mv. 

2) Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av 
utslippspunktet. 

3) Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene i kommunen 

 

Vurdering av risiko innebærer at sannsynligheten for hendelsen inntreffer 
vurderes opp mot konsekvensene av hendelsen dersom den inntreffer. 

Hendelsene er også drøftet i forhold til mulige årsaker og konsekvens av 
hendelsen.  
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Når risiko er fastsatt, vurderes risikoreduserende tiltak - dvs. tiltak som 

påvirker sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, eller beredskapstiltak som 
demper konsekvensene.  

I grovrisikoanalysen plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise der 
hendelsenes sannsynlighet og konsekvens utgjør de to aksene. Risikomatrisen 

er definert av arbeidsgruppen og har 3 soner:  

 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig. 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes. 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig. 

 
Her kom det fram de viktigeste hendinger som skal se nærmere på i denne 

planen for Brekke Sør i nedenfor tabell er beskrevet avbøtende tiltak for å 
unngå fare. 

 

Hending Aktuelt Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Samlet 
risiko 

tiltak 

Skredfare 

kvikkleire 

 

 

Flom og 
ras 

Ja 2-moderat 

sannsynlig 

4-stor 8 Søre området ligger delvis i areal 

med løsmasse – kvikkleire. 
Derimot faller terrenget jamnlig 
mot vest. Viser til befaring og 
vurderinger.  
Brekke Nord: brattlendt terreng  
Begge: krav om geoteknisk 
avklaring / undersøkelse 

Overvannshåndtering videre til 
bekken går gjennom brattlendt 
terreng og krever tiltak til å 

unngå skred. 

Radon Ja 3-sannsynlig 3-middels 9 Kartleggingens konklusjon: lav 
sannsynlighet for forhøyde 

radonkonsentrasjoner. Det skal 
uansett utføres med radonsperre 

Vind Ja 3-sannsynlig 2-liten 6 Av og til kylling fra sørvest over 
Oslofjorden kan gi vindkast i indre 
strøk. 

Støy Ja 2-moderat 
sannsynlig 

1-svært 
liten 

2 Støyen som kan oppstå skjer ikke 
ofte og har ikke høyt nivå i 
boligfelt. 

Støv Ja 3-sannsynlig 2-liten 6 Under utbygging i deler kan det 
oppstår støv ved sprenging av 

fjell. I kombinasjon med 
sørvestlige vind kan det være 

ubehagelig mot eksisterende 
bebyggelse. Utbygger skal ta 
hensyn til dette. 

Forurensin
g vassdrag 
utenfor 
planen 

Ja 2-moderat 
sannsynlig 

3-middels 6 Det gjelder lokal viktig bekk som 
ligger lenger vest som kan ha 
følge av urenset overvann under 
bygging. 
Rekkefølgebestemmelser. 

Tilkomst 

for 

Ja 3-sannsynlig 2-liten 6 Ved utbygging i byggetrinn og 

ved endelig utbygd boligfelt skal 
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Hending Aktuelt Sannsyn-
lighet 

Konse-
kvens 

Samlet 
risiko 

tiltak 

utryknings
-kjøretøy 

de bygges respektive midlertidig 
og endelig vendehammer. 

Slokkevan
n kapasitet 
/ 
drikkevann 

Ja 2-moderat 
sannsynlig 

4-stor 8 Det skal undersøke eller 
vanntrykk av eksisterende anlegg 
trengs oppgradering og i forhold 
til andre nye boligfelt. Kum 
knyttet til 160mm rør ligger 
akkurat i planområdet. 

Trafikk, 
ulike 
trafikanter 

Møtende 
biler 

Ja 3-sannsynlig 2-liten 6 Atkomstvei og avkjørsel til 
boligfelt ligger med god sikt i 
terrenget. Hele felt har 30 km 
fartsgrense med mulighet for 
fartshumper. 

Samferdsel 
i øvrige 

deler av 
byen 
(trafikk) 

Ja 3-sannsynlig 2-liten 6 Trafikk mengde skal øke når hele 
boligfeltet er tatt i bruk. 

Eksisterende Brekkeveien er 
utformet med fartshumper og har 
nok veibredde for møtende 
trafikk. Eventuelt problem med 
barn fra barnehagen er uaktuelt 

da de har flyttet til Finlandsveien. 

Terreng, 
bratt 
skråning 

(Nord) 

Ja 3-sannsynlig 3-middels 9 Overgang mellom eksisterende 
Brekkeåsen og Brekke Nord 
boligfelt utformes som friområde 
med beplanting. Dersom aktuelt 

skal det settes opp gjerde på 1,2 
meter (rekkefølgekrav) 

Høyspentli
nje 132kV 
 
(nord: 

bolig) 
 
fri 
Lek 

Ja 3-sannsynlig 3-middels 9 I Brekke Nord skal det 
dokumenteres og ta hensyn til 
byggegrense mot øst for å holde 
strålingsnivå under kritisk nivået 

jf. strålevernet sitt regelverket.  
Minste avstand er 23 meter. 

Minste byggegrense er 14,25 
meter (hafslunds krav). 
Plassering av lekeplasser i 
nærheten av kraftlinjer krever 

minste avstand 6,7 meter fra 
ytterste leder. 

Omplassering / nedgraving av 
220 meter linjestrekning langs 
boligfeltet er urealistisk og 
kostbart. 

Tabell: Oversikt av hendinger. 

 

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen under. 

I parentes (*) står hendinger angående bare Brekke Nord som ikke er aktuelt i 
dette planforslaget og er tatt med for å redegjøre forskjeller mellom de to 
delområder Brekke Sør og Brekke Nord. 
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 KONSEKVENS 

SANNSYNLIGHET 1 – SVÆRT 
LITEN 

2 – LITEN 3 – MIDDELS 4 – STOR 5 MEGET 
STOR 

5 – SVÆRT 
SANNSYNLIG 

     

4 – MEGET 
SANNSYNLIG 

     

3 – SANNSYNLIG  Vind 
støv 

beredskap 
trafikk 

(Terreng)* 
høyspent 

Radon 

  

2- MODERAT 
SANNSYNLIG 

støy   Skredfare 
flom/ras 

vann 

 

1 – LITE 
SANNSYNLIG 

     

Tabell: Risikomatrise 

 
Sammendrag fra geoteknisk befaring for avsatt området: 

Løsmasse kart viser planområdet med 
blå areal som marineavsetning og det 
trengs nærmere befaring og 

kartlegging av mulig kvikkleireskred. 

Området i sør (Brekke Sør) ligger 

deler med bar berg med jorddekket 
med tynn lag. Største delen av 
området er ikke kartlagt med 

marineavsetning. 

Mellom bekk i ravinert landskap 

vestover og Brekke Sør ligger 
jordbruksområde med snitt bredde på 
snitt 50 meter som en buffersone. 

For å sikre boligfeltet enda bedre skal 
atkomstvei planlegges på vestgrense 

mot jordbruk og fundamenter må ligge 
direkte på berg, eventuelt nedsprengt. 

Nordre delen av planområdet (Brekke Nord) ligger i mer kupert terreng som 

er aktuelt for detaljert geoteknisk undersøkelse. Her ligger delområdet 
nærmere mot ravinert landskap. Under utarbeiding av planen ble det vurdert å 

ta ut denne delen i planforslaget. I januar 2017 er startet opp undersøkelse for 
geoteknisk avklaring. Det betyr at nordre delen blir utarbeidet senere i et eget 
planforslag som andre planleggingstrinn. 

Det skal utarbeidet geoteknisk rapport for Brekke Nord og Sør. 
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Sammendrag fra undersøkelse av kraftlinje mot boligfelt Brekke Nord: 

Hafslund Nett AS drifter kraftlinje på vestside av planområdet. Kommunen 
bestilte beregning 15.12.2016 og fikk levert beregning 04.01.2016. 

Beregningen som er gjort viser at 
på mellom 21 og 23 meter fra 

senterlinje av kraftlinje EMF 
(elektromagnetisk felt) vil være 
0,40 mikro Tesla. 

Ifølge sentrumsplanen er det satt 
krav om dokumenterte tiltak når 

boliger e.l. står i områder med 
høyere verdier enn grense 0,40 
mikro Tesla. 

 

 

Mulige tiltak kan være plassering av soverom vekk fra kraftlinje, i dette tilfelle i 
Brekke Nord, på østside av boliger. 

6.15 Miljøvernfaglige vurderinger 

Det er ingen aktuelle forurensings- og landskapsmessige tema funnet i 
planområdet. 

7 Beskrivelse av planforslaget 

7.1 Innledning 

Planen tar mest mulig hensyn til dagens situasjon for planområdet. 

Planforslaget gjelder i første omgang areal avsatt til Brekke Sør, på 15,6 dekar, 
knyttet til Brekkestubben og Brekkeveien i sør. 

7.2 Reguleringsformål 

Planen for Brekke Sør har følgende formal: 

Nr. Formål: Verdi: (dekar) 

1 13 tomter til frittliggende småhusbebyggelse – 
bolig. Hver tomt er snitt ca. 785 m² avhengig 

av terrenget. 
 

10,2 

2 Atkomstvei, med skulder og grøfter (9 meter) 
del av Brekkestubben med utvidelse 

del av eksisterende vei Brekkeveien 

3,5 

3 Grøntareal, til uteopphold med turdrag og 

overvannshåndtering (her av er 1,9 da 
midlertidig og skal få endret formål ved 

utarbeiding av nordre delen) 

3,5 

4 Lekeplass 0,15 

5 Nettstasjon Inkl. 

 Sum Brekke Sør 17,4 

 Til info: Brekke Nord er på 9,4 dekar  
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7.3 Lek / uteoppholdsareal 

Det er avsatt lekeplass på østside av planområdet nord for BFS01, størrelse 150 
m², i samsvar med bestemmelser i sentrummsplanen jf. § 1-8.5 d. 

I første omgang er det avsatt grøntareal til fri lek og ferdsel samt 

uteoppholdsareal i Brekke Sør på til sammen 3,5 da. 

Herav er 1,9 da midlertidig plassert i nordre delen av Brekke Sør. Senere i 

utarbeiding av planforslag for Brekke Nord skal det utformes grøntareal i 
permanent løsning i samsvar med bestemmelser i sentrumsplanen jf. § 1-8.10 
d med krav om felles minste uteoppholdsareal MUA 150 m² per eneboligtomt. 

Midlertidig kan nordre delen brukes til friområde og lek med eksisterende tursti 
«Finndalstien» som starter langs Brekkeveien gjennom Brekkeåsen til dette 

området. 

Lekeplassen og uteoppholdsarealet ble utarbeidet i lag med plassering for 

atkomstvei i feltet for å plassere tomter mest effektive. Dermed former 
Lekeplassene og vei vesentlige utgangspunkt for videre tomtedeling mulig i 
flere byggetrinn. 

Ifølge bestemmelser fra Hafslund er det tatt hensyn til plassering av 
lekeplassen. 

7.5 Soltilhøve 

Alle boligtomter skal ha god soltilhøve basert på eksisterende utforming av 
planskapet. Det blir lite skygge verknad av omkring liggende gjenstander eller 

nabo boliger. Eksisterende boligfelt for Brekkeåsen får ingen negativ verknad 
fra nytt boligfelt. Boliger langs Brekkestubben ligger på nesten samme 
terrenghøyde. 

7.6 Parkering 

Det planlegges to parkeringsplasser på hver tomt. Sykkelparkering kan løses på 
hver tomt med eksempel garasje eller bod. Det er ikke aktuelt for felles 

sykkelparkering i boligfeltet. 

Kommune kan vurdere felles sykkelparkering i sentrumsformål knyttet til 

bussholdeplass(er). 

7.7 Trafikkareal 

Planen har tatt hensyn til ny hoved atkomstvei i boligfelt og til bruk av 
eksisterende atkomstvei Brekkestubben for å sikre god atkomst til alle 

byggetrinn og bruke strekning som teknisk rørgate til alle byggetrinn. Denne 
veiløsningen gir mest optimalt utnyttelse for boligtomter. 

Transportbehov: Boligfelt ligger på gangavstand (med fortau langs 
Brekkeveien) til sentrumsfunksjoner, private og offentlige tjeneste. Det er 

meget godt utgangspunkt for lite bilbruk. 

Det er ikke tillatt å bruke atkomstvei og andre arealformål som atkomst eller 
lagring knyttet til skogsdrift av areal vest for planområdet. 

7.8 Vatn og avløp / infrastruktur 

Vann og avløp blir knyttet til eksisterende system med nok kapasitet i nærheten 
av området og samles i hoved atkomstveien. Det ligger en kum med VA i sørøst 

innenfor planen i nærheten av Brekkestubben og Brekkeveien.  
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Overvannsbehandling som åpne grøfter er planlagt på begge sider ny 

atkomstvei innenfor veiformål. Hver avkjørsel til tomt skal ha stikkrenne. 

Nettstasjon skal plasseres slik at den ligger sentralt i boligfeltet og innenfor 

området som er første byggetrinn, se felt BFS01 langs Brekkestubben. 

Energi: Det er ikke aktuelt for planlegging felles ladestasjon for EL-bil i en slik 

utformet boligfelt. 

7.9 Avfallsbehandling 

Avfallsbehandling skal utformes i samsvar med veileder fra IØR. 

Det skal planlegges felles avfallsplasser langs ny atkomstvei og ved 

Brekkestubben på avsatt areal til veiformål ved krysset Brekkeveien. På enden 
av ny hoved atkomst blir det planlagt midlertidig vendeplass.  

7.10 Bygg og anlegg 

I bestemmelser er følgende bygg og anleggsformål utarbeidet for Brekke sør: 

Bolig (passivhus), eneboligtomter, 

Samferdsel, atkomstvei med skulder og grøfter, gangvei, felles oppstillingsplass 
til avfall, friområde, lekeplass, tursti og areal til nettstasjon er inkludert. 

figur: normalprofil fra veinormen 

Under utbygging skal entreprenør tar hensyn til å unngå avrenning av urenset 
overvann fra utbyggingsområde til lokal viktig bekk lenger mot vest ca. 75 

meter fra nærmeste punkt. 

Etter terrenganalyse kombinert med tomteplan og utgående av følgende 
parametere viser tabellen mulighet for eneboliger (fotavtrykk av tiltak som 

bebygd areal BYA): 

Prosent bebygd areal for enebolig er %-BYA: 30 %. 

Garasje 35 m², bod maks 15 m², Parkeringsplass 2x18 m² (sum 86 m²) 

BYA for enebolig = snitt m²*30 % – garasje/bod/2 parkering (snitt – 86). 

Felt Tomt 

per felt 

Snitt 

ene-

bolig

tomt 

m² 

Ene-

bolig 

BYA 

m² 

Fot 

avtrykk 

ene bolig 

m² 

BFS01 4 800 240 154 

BFS02 6 783 235 149 

BFS03 3 767 230 144 

Samlet 13 785 235 149 

Møneretning for felt BFS01 og 02 skal være parallelt med veien, derimot kan en 
velge møneretning i felt BFS03 vinkelrett eller parallelt med veien, da tomter er 

smalere og mer interessant for enebolig med secundærleilighet. 
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7.11 Folkehelse 

Med nærbeliggenhet til Skiptvet sentrum i øst og turområder i vest er det godt 
mulig å kunne bruke sykkel og gå til fots. 

Det er tatt hensyn til avstand mellom kraftlinjens ytterste leder mot lekeplass. 

Kraftlinje ligger på god avstand fra planlagte boligtomter. 

7.12 Rekkefølgebestemmelser / tidsplan 

Det skal legge til rette for infrastruktur før rammetillatelse gis. 

Lekeplass BLK01 skal være ferdig før bebyggelse tas i bruk.  

Det er satt krav til «plan for bygging» med hensyn til anleggstrafikk. 

I tillegg er det satt spesielle krav til detaljering og tilrettelegging av tiltak før 
igangsettingstillatelse gis. 

Tidsplan: Planområdet kan utbygges trinnvis over lengre tid i sammenhengende 

deler fra sør (Brekkeveien) til nord. Foreslått byggetrinn er: 

1. felt BFS01 med 4 boliger langs Brekkestubben 

som kan kobles med infrastruktur direkte på eksisterende under 
Brekkestubben, 

2. felt BFS02 med 6 boliger langs ny atkomstvei og midlertidig vendeplass, 

3. felt BFS03 med 3 boliger. 

7.13 Innarbeidete tiltak ifølge undersøkelser 

Risikoreduserende tiltak etter ROS analyse og eventuelle nærmere 

undersøkelser: 

Konklusjon og avbøtende tiltak: 

Etter befaring og terrengvurdering vises det at planområdet for Brekke Sør og 
Nord ikke er aktuelt for avbøtende tiltak i forhold til kvikkleireskred.  

Konklusjon fra geoteknisk rapport: 

«Områdestabiliteten for planområdet er dermed tilfredstillende.» 

Ny atkomstvei og boligbygninger skal bygges direkte på berg som skal 

sprenges ned i bakken for tilrettelegging av fundamenter. 

Beregning av Hafslund viser tiltak og dokumentasjon når boliger kommer i 

nærheten av avsatte grenser. 

Lekeplassen er omplassert etter nærmere vurdering til østside av planområdet 
nord for boligfelt BFS01. 

8 Konsekvenser av planforslaget 

Beskrivelse og sammenfatning av konsekvenser av planforslaget. 

8.1 Overordnete planer og vedtak 

Reguleringsplanen er i samsvar med eksisterende overordnet plan, 

kommunedelplan for Sentrum. 

8.2 Eksisterende reguleringsplan 

Forrige plan for Brekke vest fra 1997 ble opphevet av ny kommunedelplan for 

Sentrum. 



                                                                                                                                                       20160004 Planbeskrivelse detaljplan brekke sør - revidert (L)(63726).docx 31 av 36 

 

8.3 Konsekvenser for naboer 

Det blir ikke skyggekast mot eksisterende boliger i nabofeltene mot øst, 
Brekkeåsen. 

Det er tatt hensyn til byggegrense mot eksisterende jordbruk. Den er utformet 

som eksisterende åpen grøft for overvannshåndtering. 

Brekke Sør som ligger mellom Brekkestubben og jordbruket har en moderat 

helningsgrad mot vest og da ligger eksisterende og nye boliger på samme 
måte. Plassering av boliger i terrenget skal ikke ødelegge utsikt fra 
Brekkestubben mot vest grunnet stor nok åpninger mellom nye boliger. 

Høydeforskjell mellom tomter i Brekkestubben og boligfeltet ligger mellom 0 til 
over 4 meter. Det trengs mulig sikring. Det er planlagt en overgangssone som 

friområde mellom begge områder. 

8.4 Trafikktilhøve 

Største delen av nytt boligfelt (10 tomter) får egen atkomstvei og de andre 4 

tomter blir knyttet til atkomstvei Brekkestubben. Denne veien er i dag ikke 
ifølge kommunal veinormen og skal oppgraderes til samme bredde som ny (4 
meter bredde). Det har ingen følge for eksisterende boligfelt i direkte nærheten. 

Det blir økt trafikk på Brekkeveien fra Storveien gjennom byen. Brekkeveien 
har i dag nok veibredde med fortau og fartshumper. 

I overordnet sammenheng skal kommunen ta med tiltak for utvidelse av 
eksisterende fortau sørover langs Brekkeveien fra tidligere barnehage til 

boligfelt i senere rullering av sentrumsplanen. Lengde er ca. 200 meter. 

Dagens barnehage Brekkeåsen er flyttet til ny Lindormen Barnehage i 
Finlandsveien 44. 

8.5 Kulturminne 

Ingen konsekvenser. 

8.6 Friluftsaktivitet 

Eksisterende tursti «Finndalstien» blir i første omgang ikke berørt av planen for 

Brekke Sør. Ved utarbeiding av plan for Brekke Nord blir det regulert gangvei i 
boligfelt og forsetter som turstien utenfor. Utforming av andre gangveier / 

stikkveier skal være mest mulig tilpasset i terrenget mellom nye tomter. 
Beboere i Brekkeåsen kan bruke stien til turområde og til nye lekeplasser i nytt 
boligfelt. 

8.7 Privat og offentlig servicetilbud 

Ingen konsekvenser. 

8.8 Infrastruktur 

Kommunen skal ta ansvar for tilrettelegging av vei, vann og avløp til og i 
planområdet. 

Kommunen har planlagt å vurdere utbygging og oppgradering av eksisterende 

anlegget for vann og avløp i hele byen. 

IØR har nylig utarbeidet veileder for renovasjonsbehandling i Indre Østfold 

kommunene. Den skal være grunnlag ved utarbeiding av utomhusplaner. 
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Kommunen har utarbeidet veinorm basert på håndbok fra Statens vegvesen 

(N100) og vann- og avløpnorm for kommunen. 

8.9 Risiko og sårbarhet 

Risikoanalysen viser at det er få risikofaktorer innafor planområdet. De 

risikofaktorene som er funnet vert det sett inn risikoreduserende tiltak for. 

- Radonsperre, 

- Vendeplass, 
- Eventuelt oppgradering av vannforsyning (overordnet tiltak), 
- Veifundamenter og boligbygninger på berg, 

- Plassering av lekeplass vekk fra kraftlinje, 
- Utvidelse av fortau (overordnet tiltak), 

- byggegrense mot kraftlinje på minst 23 meter fra senter østover, 
- eventuelt gjerde ved skrenter. 

9 Medvirkning og innkomne innspill 

9.1 Merknad om innkomne uttalelser 

Kommunen har ansvar for å samle alle uttalelser etter at planforslaget blir 
mottatt og administrativt godkjent for framlegg med forslag for utlegging på 1. 

gangs høring og offentlig ettersyn. 

Sammenfatning blir lagret i eget notat som vedlegg til 2. gangs behandling. 
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Til orientering: 

Utklipp av revidert forslag til plankart for Brekke Sør: 

 
utklipp: FKB gråtone 
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Iullustrasjonsplan for hele planområdet for Brekke – sør og nord: 
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10 Kildehenvisning 

Oversikt av brukte kilder i utarbeiding av planforslag: 

Fylkesplan – Østfold mot 2050 

Kommuneplan for Skiptvet 2009 – 2020, planID 20080001 

Kommunedelplan for sentrum 2015 – 2026, planID 201400001 

Kommunal veinorm 10.2016 for Skiptvet 

Kommunal VA norm 2016 for Skiptvet 

Sjekkliste av NVE 2016 

Generelle tema i uttalelser 

m.fl. 

 

Planregisteret for Skiptvet på WEB innsyn:  

http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127  

 

 

 

Andre kilder på internett (mange flere aktuelle tema): 

www.planlegging.no 

www.miljokommune.no 

www.vann-nett.no 

www.skiptvet.kommune.no (til selvbetjening) 

 

kart: 

http://kart.smaalensveven.no/WebInnsyn3_Smaalensveven/Klient/Vis/Smaalensveven  

www.kommunekart.com  

Østfold turkart http://www.turkart.no/ostfold  

NIBIO kilden kart http://kilden.skogoglandskap.no/  

 

http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127
http://www.planlegging.no/
http://www.miljokommune.no/
http://www.skiptvet.kommune.no/
http://kart.smaalensveven.no/WebInnsyn3_Smaalensveven/Klient/Vis/Smaalensveven
http://www.kommunekart.com/
http://www.turkart.no/ostfold
http://kilden.skogoglandskap.no/
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