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Emne: Sammendrag av mottatte merknader etter høringsperioden for reguleringsendring Brekke 
Vest - del sør og nord  

Denne sammendrag blir en del av saksframlegg for andre gangs behandling: 

Skiptvet kommune har mottatt følgende merknader i høringsperiode 13.09.2017 -27.10.2017: 

Nr JP Datert Offentlig instans / andre Merknad 

1 9 03.10.2017 NVE Ingen merknad 

2 10 18.10.2017 Hafslund Strøm AS Ingen merknad 

3 11 24.10.2017 Østfold fylkeskommune Tilråding plantittel 

4 12 27.10.2017 Fylkesmannen i Østfold Tilråding variert boligtilbud 

5 14 27.10.2017 Statens vegvesen Tilråding variert boligtilbud i 
framtidige planer, tilrettelegging 
for gående og syklende i 
anleggsperiode 

 

Forslagstiller har vurdert merknader og har sendt kommentar til kommune: 

1. NVE 

Ingen merknad 

Rådmannens vurdering: 

Tatt til etterretning. 

 

2. Haflund 

Ingen merknad 

Rådmannens vurdering: 

Tatt til etterretning. 

 

3. Fylkeskommunen 

Tilrår å ferdigstille dokumentnavn entydig knyttet opp mot planID og planregister. 
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Opprinnelig var plannavn: Brekke Vest 
Under planprosessen ble planen delt i to, sør og nord. 
Etter disse plantrinn heter dokumenter slik. 
Dette skapte forvirring. 

Rådmannens vurdering: 

Tatt til etterretning. Vedtaksdokumenter blir tilpasset slik at planen får en entydig tittel og referanse 
til trinnet det gjelder. Andre vedlegg skal sjekkes på samme måte. 

Plantittel: Detaljplan for Brekke vest, del sør og nord. 

PlanID:  20160004 

Vedtaksdokumenter er:  
planbestemmelser og plankart 

Andre dokumenter: 

Planebeskrivelse 
geoteknisk avklaring 
illustrasjonsplan 
NMF vurdering 
ROS analyse 
nota vurder etter forskriften KU 

 

4. Fylkesmannen 

Sterk tilråding å følge opp nasjonale forventninger om mer varierte tilbud for boligtyper med hensyn 
til transformasjon og fortetting. 

Rådmannens vurdering: 

Fylkesplanen for Østfold mot 2050 er under rullering og etter gjennommgang av retningslinjer i del 4 
om arealstrategi for Øsfold kom det fram følgende retningslinjer: 

Side 55 viser:’ 

Pkt. 5.6.2  For å få et variert boligtilbud i boligområdene må tetthet vurderes for større områder 
i sammenheng og det anbefales å planlegge gjennom kommunedelplaner eller større 
reguleringsplaner, som gjør en differensiering av boligtype og tetthet innenfor 
planområdet mulig. 

Vi viser til kommunedelplan for Sentrum, vedtatt i 2015 med varierte boligtyper del i ulike boligfelt. 

5. Vegvesen 

Miner om uttalelse i oppstartsperioden om en høyere utnyttingsgrad. Kommunen bør vurdere 
høyere utnyttingsgrad i sentrumsnære områder. 

Viser til tilstrekkelig vendehammer til renovasjonsbil. 

Viser til tilrettelegging for gående og syklende under anleggsperiode i «plan for utbygging». 

Rådmannens vurdering: 

Angående utnyttingsgrad gjelder jf. fylkesplanens § 5.6.2, se ovenfor, kommunedelplan for sentrum . 

Vendehammer er utformet jf. kommunens veinorm 2016, se side 59 med målsetning for 
renovasjonsbiler. 

Plan for utbygging skal utformes med hensyn til alle trafikanter under anleggsperioden også. 
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Samlet vurdering og konklusjon: 

Planforslag kan egengodkjennes med innspill fra fylkeskommunen for å kvalitetssikre dokumenter i 
planregistreret. 
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