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Emne: Sammendrag av mottatte merknader etter planoppstartvarsel  

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

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, adkomstalternativer?, 

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 

 

Forslagstiller har vurdert merknader og har sendt kommentar til kommune: 

1. Fylkesmannen i Østfold 

Påpeker å varsle tillegg med større oversiktskart. 
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Påpeker å legge til rette for kompaktere tettsteder, områdesenter med befolkningsvekst, og tilbud 
for flermannsboliger. Vurdering minimumskrav til boenheter / utnyttelse. 

Viser til merket tursti i området og forhold mellom boliger og turområder. 

Viser til lokalt viktig bekk utenfor planområdet mot vest, for å hindre urenset avrenning fra 
anleggsområde. 

Viser til barn og unge sine interesser og tilstrekkelig lekeareal. 

Ber om bestemmelser med maksimumskrav til bilparkeringsplasser. 

Renger med at overordnet plan blir videreført i detaljplan. 

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tar med videre innspill i planarbeidet og skal redegjøre disse. 

2. NVE 

Viser til sjekkliste for vurdering flom og skredfare. 

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tar med videre innspill i planarbeidet og skal redegjøre disse. 

3. Hafslund Nett AS 

Viser til eksisterende kraftlinje i varslet planområdet. 

Viser til måte for inntegning av hensynssone for fare grunna kraftlinje med 14,25 meter sone fra hver 
side av senterlinjen. Det må ikke gjøres oppfylling til terrenget som medfører redusert høyde opp til 
anlegget. 

Viser til vilkår om nye kabler, omlegging av kabler, utkobling og kostnader. 

Viser til kabler i veiarealet. 

Viser til krav om innarbeiding av nettstasjon i planen. 

Viser til informasjon som unntatt offentlighet og informasjonsark med nærmere restriksjoner. 

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tar med videre innspill i planarbeidet og skal redegjøre disse. 
Vilkår for eventuelt omlegging / endring av kraftlinjer er ikke aktuelt. Kraftlinje blir tatt med som den 
er. Ny nettstasjon skal plasseres sentralt i boligfelt slik at eventuelt første byggetrinn kan nytte 
denne. 

4. Østfold Fylkeskommune 

Viser til overordnet kommunedelplan for sentrum og arealutnytting. 

Viser til overordnet fylkesplan. 

Tilrår å vurdere utvidelse noe mot øst slik at det blir liggende inntil eksisterende plan Brekkeåsen. 

Viser til fareområdet i sentrumsplanen og vurdering om fare for radon. 

Viser til høyspentlinje avsettes som hensynssone og tilrår at rom til varig opphold legges lengst vekk 
fra linjen. 

Viser til barn og unge sine interesser og tilstrekkelig lekeareal som bør være ferdig til bruk samtidig 
med boliger. 

Viser til retningslinjer for universell utforming i planen. 

Tilrår å vurdere ulike alternativer for adkomst, både fra nord og sørøst. 
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Tilrår å sikre tilgang til friluftsområder mot øst ved tilrettelegging av stikkveier. 

Tema overvannshåndtering bør være tema i planforslaget. 

Viser til anleggstrafikk gjennom eksisterende boligfelt langs Brekkeveien og tilrår å lage plan for 
utbygging. 

Viser til kulturminner og forslag til fellesbestemmelser om eventuelle funn under anleggsarbeidet. 

Det er ikke redegjort for om tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. 

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tar med videre  innspill i planarbeidet og skal redegjøre disse. 

Varslet planområdet ligger inntil grense mot gjeldende plan for Brekkeåsen. 

5. Karin Finstad 

«Det står at det kan bli tomannsboliger, lurer på om det blir i høyden eller ved siden av hverandre. 
Tenker da på utsikten vår fra Brekkestubben 5a og 5b. Vi ønsker plantegninger på vei, vann, avløp og 
tomtegrenser. Hvor lang avstand skal det være fra høyspentmast til hus ?Tenker på stråleskader Hvor 
kommer veien til det nye byggefeltet ? Vi skal sette opp større søppelkasser.» 
Sendte innspill på vegne av Anne Grethe og Audun Aamodt òg. 

Rådmannens vurdering: 

I planforslaget med plankart og bestemmelser  skal det redegjøres utforming av boligtyper. Plan for 
vann og avløp er en del av byggesøknad etter at detaljplan er godkjent. Veisituasjon er en tiltak i 
detaljplanen. Kommunen har fått retningslinjer/krav fra eier av kraftlinje. Søppelbehandling blir 
utformet i samsvar med nye veileder fra Indre Østfold Renovasjon. 

6. Statens vegvesen 

Mener at planen legges opp til en høyere utnyttingsgrad. 

Bekrefter at det er mangel på boligtomter i kommunen med forventet vekst. 

Tilrår å sikre universell utforming, støy- og luftforurensing i planen. 

Viser til mulig fare for trafikkulykker under anleggsfase. 

Minner om at ved boligbygging, er det viktig å legge til rette for sikker sykkelparkering. 

Tilrår å planlegge stikkveier i planen. 

Viser til krav om frisikt og parkering planlegges slik at man ikke rygger ut på offentlig vei. 

Avkjørsler bør planlegges i tråd med håndbok N100. 

Det må vurderes nøye hvordan større kjøretøy som renovasjonsbil betjenes i planen. 

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tar med videre innspill i planarbeidet og skal redegjøre disse. 

I boligfelt blir det krav om parkering på eige tomt. 

Sykkelparkering er mulig på hver tomt i garasje / bod. Eventuelt ved tomannsbolig kan det planlegges 
felles bod. 

Kommunen har vedtatt kommunal veinorm 10/2016 som er utformet i samsvar med N100 og 
tilpasset til lokale forhold i kommunen. 

Oppsummering og konklusjon: 

Generelt er alle innspill kjente tema for utredning i planbeskrivelse for planforslaget. 
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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. Meieribyen har ifølge sentrumsplanen en strategisk 
differensiert boligplanlegging hvori 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 satse 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. 
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..  
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