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Trekker innsigelse - revidert planforslag med geoteknisk notat - 
Detaljplan for Brekke Sør - Skiptvet 
Østfold fylkeskommune (Øfk) viser til oversendelse datert 25.04.2017 med revidert planforslag 
samt geoteknisk rapport for Brekke. Bestemmelser er merket sist revidert 20.04.2017.  

Vi viser til vår uttalelse datert 24.03.2017 til detaljregulering av Brekke Sør, der vi hadde 
innsigelser til følgende forhold: 

- Lekeareal, både når det gjelder sikker beliggenhet, størrelse samt krav om 
rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av lekeplassen før det gis midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest 

- Geotekniske forhold, krav om geoteknisk undersøkelse 

 
Ivaretakelse i forhold til opprinnelig innsigelse 
Østfold fylkeskommune ga innsigelse til det opprinnelige planforslaget ved offentlig ettersyn da 
de geotekniske forholdene ikke var tilstrekkelig belyst. Vår innsigelse var hjemlet i fylkesplanenes 
retningslinje 2.2, jf 5.5.1 samt plan og bygningslovens §§ 4.3 og 28- 1.Det forelå ikke geoteknisk 
rapport selv om deler av planområdet lå under marin grense og innenfor område med løsmasser, 
merket med skredfare i sentrumsplanen med krav om geoteknisk rapport.  
 
Det foreligger nå geoteknisk rapport utarbeidet av Rambøll som ivaretar kravet om 
dokumentasjon, og rapporten sier at områdestabiliteten for planområdet er tilfredsstillende. NVE 
har også trukket sin innsigelse.  
 
Planen er også revidert ved at lekearealet er flyttet og ligger i tilknytning til friområder og 
grøntsoner mellom boligtomtene.  

Med den nye plasseringen, ligger nå lekeplassen utenfor faresone kraftledning og ikke i bratt 
skråning der det etter vår vurdering ikke var redegjort for tilstrekkelig sikkerhet i forhold til verken 
stråling, fare for utglidning av løsmasser, fare ved overvann og trafikkfare med vendehammer inn 
på lekeplassen mm.  

De nye lekearealene har en mye tryggere plassering for barn og unge og er mindre utsatt for fare 
fra trafikk. I tillegg vil arealet være mer nyttbart siden det vil være mindre behov for 
terrengbearbeiding til andre formål innenfor arealet. Boligene har tilstrekkelig byggegrense mot 
lekeplassen, jf plan og bygningslovens § 29-4 med krav til 4 meters avstand til tomtegrense.  
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Det er i tillegg avsatt et midlertidig friområde nord for planområdet slik at det totale arealet egnet 
for lek har økt. Vi ber om at dette friområdet videreføres i det videre planarbeidet for planen 
Brekke Nord.  

De forhold vi hadde innsigelse til er nå ivaretatt, og vi kan trekke våre innsigelser.  
 
I tillegg er flere av våre anbefalinger ivaretatt i det reviderte planforslaget både i plankart og 
spesielt bestemmelser. 

Konklusjon 
Østfold fylkeskommune har ikke lenger innvendinger til planen, og vi trekker innsigelsene, jf brev 
datert 24.03.2017.  

Planen kan for vår del egengodkjennes. Vi ber om kopi av godkjent plan.  

Med hilsen 
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