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Forslag til vedtak: 
Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse 
datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og byningslov § 12-12. 

 
 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i å behandle denne saken. 

Ikke utsendte vedlegg: 

· Plan- og bygningsloven (PBL) 
· Forskrift om konsekvensutredning (KU) 
· Kommuneplanen for Skiptvet, planID 20080001 
· Kommunedelplan for sentrum, planID 20140001 
· Opphevet reguleringsplan for Brekke fra 1997, planID 19970002 
· Detaljplan for Brekkeåsen, planID 20030002 
· Andre dokumenter i saken 

 

Følgende vedlegg finnes I planregisteret: 
http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127&planid=20160004  

· Risiko- og sårbarhetsanalyse 

http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127&amp;planid=20160004


· Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 
· Naturmangfoldvurdering 
· Sammendrag av merknader etter planoppstartsvarsel 

 

Bakgrunn: 

Her følger bakgrunn og behandling I formannskapsmøte 07.02.17 saknr. 17/007: 

Administrasjonen fikk oppdrag den 18.10.2016 gjennom vedtak 16/087 i formannskapet å starte med 
planarbeidet for planforslag for detaljplan for Brekke Vest, på deler av tomter Gbnr. 56/2 og 56/3. 

Arealet, del av Gbnr. 56/2 og 3, ligger vest for sentrum i Meieribyen og adkomst til området går langs 
Brekkeveien til eksisterende boligfelt Brekkeåsen og langs Brekkestubben. 

Ifølge kommunedelplan for sentrum fra 2015 er området avsatt til boligformål, kode B05, med krav 
om reguleringsplan og avklaring av geologiske forhold ifølge hensynssone med varsel for mulig 
kvikkleireskred, kode H310_. 

Tidligere utarbeidet reguleringsplan / bebyggelsesplan for Brekke, planID 19970002, ble opphevet av 
kommunedelplan for sentrum fra 2015, med planID 20140001, vedtatt 24.02.2015. 

 

Etter vurdering av forskrift om konsekvensutredning er det ikke krav om konsekvensutredning. 
Planforslaget er i samsvar med overordnet sentrumsplan og har ingen vesentlige virkninger mot miljø 
og samfunn (vedlegg 6). 

Kommunen sendte varsel for planoppstart den 19.10.2016 til offentlige instanser, andre 
høringsparter, grunneiere og naboer. 

Etter høringsfrist den 02.12.2016 fikk 6 uttalelser fra instanser / private: 

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 

 

Merknader ble vurdert i planbeskrivelse og dersom aktuelt innarbeidet i planforslaget. 

Saksutredning: 

Under utarbeiding av planforslag og etter befaringer ble det konkludert at høringsforslaget som er 
utarbeidet bare inneholder areal for søre delen av varslet planområdet. 

Planområdet ligger i skogen mellom Brekkeåsen og landbruk/kraftlinje og er todelt med hver sine 
landskapstrekk: 
Nordlig del: 
Brattlendt nedover mot vest til enda brattere terreng (ravine) mot vernet bekk (utenfor plan), 
flere knauser og innskjæringer i terreng, 
Trangt område mellom kraftlinje og Brekkeåsen boligfelt. 

Sørlig del: 
Flat og svak helning ned mot sørvest, 
tynn dekket jord på berg og knauser, 
større bredde med mulighet for utvikling av fine tomter. 

Viktigeste redegjøringer aktuelt for området Brekke Nord gikk om : 

1. Konsekvenser om folkehelse angående magnetisk felt fra kraftlinje. 
2. Konsekvenser og avklaring om kvikkleireskred. 

Det skal planlegge utbygging trinnvis med start ved Brekkestubben / Brekkeveien i sør og videre 
nordover. Arealet for første byggetrinn skal inneholde areal til lek / friområde og midlertidig 
vendhammer for biler m.fl.. En logisk trinngrense er til og med tomt 13 og avsatt lekeplass vestenfor 
som er utarbeidet i forslag for Brekke Sør. 



Ved stor behov kan eventuelt etter vurdering startes med felt BFS01, de 4 tomter direkte knyttet til 
Brekkestubben. Her ligger allerede vei, vann og avløp tilgjengelig. Som andre trinn kan prosjekteres 
felt BFS02 og BFS03 med respektive 6 og 3 tomter. 

Planforslag for Brekke Sør har avsatt arealformål til frittliggende småhusbebyggelse, og særlig til 13 
eneboliger, eventuelt etter søknad og dersom beliggenhet i terrenget tillate dette til 2 
tomannsboliger på en eneboligtomt. 

Eneboligtomt har en utnyttelse %-BYA: 30% og tomannsbolig 40%. 

Vurdering og konklusjon: 

Eventuelle konsekvenser av kraftlinje: 
Kommunen har fått beregning av magnetisk felt av Hafslund Nett AS. Det ble vurdert at hensynssone 
for fare fra kraftlinje på 14,25 meter fra senterlinje mot øst gir nok sikkerhet og trygghet. 
Konsekvenser av magnetisk felt mot boliger må dokumenteres med tiltak dersom grenseverdier 
overstiger 0,40 mikro Tesla. Beregningen viser at denne verdien ligger på 21 – 23 meter fra 
senterlinje. Planlegging av lekeplass langs kraftlinje må planlegges minst 6,7 meter fra ytterste leder. 
Planforslaget for Brekke Sør får ingen store konsekvenser av magnetfeltet. I planen er tatt hensyn til 
faresone og til plassering av lekeplassen.  

Det ble utført befaringer i terrenget og det viser at området for Brekke Sør ikke får fare av mulig 
skred. Adkomstveien skal bygges på berg som skal gi større sikkerhet for boligfelt på østside. 
Landbruket på ca. 50 meter bredde skiller i rimelig flat terreng boligfelt Brekke Sør og ravinert 
landskap med bekk som ligger utenfor plangrense lengere mot vest. 

Ved utarbeiding av planforslag var det ikke mulig for å få avklaring om eventuelle konsekvenser av 
kvikkleire ved en detaljert geoteknisk undersøkelse for Brekke Nord. 

Kommunen har startet anbudsrunde for å velge konsulentfirma for utarbeiding av notat etter 
geoteknisk befaring med eventuelt detaljert geoteknisk undersøkelse dersom nødvendig. 
Utføring av slik arbeid er avhengig av tilgjengelighet av utstyr og rigg for utføring av sonderinger. En 
slik leveranse kan ta ca. 3 - 4 måneder. 

Det er i dag stor mangel på ledige tomter til i hovedsak eneboliger i Meieribyen. Både politiske 
representanter, ordfører og administrasjonen får spørsmål eller kommunen har ledige tomter til 
salgs. I Meieribyen har boligfelt Finlandsveien 2 ledige eneboligtomter ved årsskifte.  

Ut ifra ovenfor situasjon foreslår administrasjonen at planforslag blir godkjent for Brekke Sør og at 
forslag for andre delen, Brekke Nord, blir utarbeidet i en egen planprosess senere som en utvidelse av 
boligfeltet mot nord. 

FS-vedtak 17/007: 

FS - behandling: 

Therese Haltuff foreslo hovedutvalg for PLT sitt vedtak: 

Planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart alle datert 11.01.2017 blir godkjent for utlegging til 1. gangs høring og 
offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-10, med endring i kap.3.1 - avsnitt om eventuell 
utforming av tomannsbolig tas ut. 



Forslaget fra Therese Haltuff ble enstemmig vedtatt. 

FS - vedtak: 

Planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart alle datert 11.01.2017 blir godkjent for utlegging til 1. gangs høring og 
offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-10, med endring i kap.3.1 - avsnitt om eventuell 
utforming av tomannsbolig tas ut. 

Saksutredning: 

Planforslaget med vedtatt endring ble lagt ut til 1. gangs høring i periode 08.02.2017 – 24.03.2017. 

Det kommet inn 8 uttalelser og 2 av disse inneholder innsigelse. 

Oversikt av uttalelse ifølge vedlagt sammenfatning: 

Nr Datert / 
journalspostnr. 

Offentlig instans / andre Merknad 

1 07.03.17 / 25 Tore Rafoss Innspill til utvidelse av fortau 
langs Brekkeveien til ny 
boligfelt, vurderinger i forhold til 
kjøp av tomten, pris til 
boligtomt? 

2 21.03.17 / 27 NVE Innsigelse om ikke dokumentert 
grunnundersøkelse 

3 24.03.17 / 28 Christian Amundsen Interesse til å kjøpe tomt for å 
bygge tomannsbolig 

4 22.03.17 / 29 Hafslund Nett AS Viser til byggeforbudsbelte også 
til å legge til rette for lekeplass 

5 22.03.17 / 30 Statens Vegvesen Innspill til utbyggingsmåte med 
forslag for sykkelparkering, areal 
til gående og syklende 

6 23.03.17 / 31 Fylkesmannen i Østfold Merknader til arealutnyttelser 
med bare eneboliger, plassering 
av lekeplassen, tiltak til 
overvannshåndtering, må 
fjernes setning om at 
planutvalget kan få vurdere 
mindre endringer i planen. 

7 23.03.17 / 32 Anne Sollerud Forslag til kvalitetssikring av 
plankart og bestemmelser. 

8 24.03.17 / 33 Østfold Fylkeskommune Innsigelse om tre punkt: 
lekeareal, barnas interesser 
rekkefølgekrav til etablert 
lekeplass 

 



Oppsummering angående innsigelser: 

a. Størrelse av lekeplassen er knyttet til og er i samsvar med bestemmelser § 1-8.5 a) i 
sentrumsplanen, i avsnittet står:  her gjelder mer enn 4 boenheter og da er kravet å 
etablere 150 m2 lekeplass, som anleggsområde jf. sosi  1610. 
Vi trur at fylkeskommunen har misforstått betydning av § 1-8.10 avsnitt d) som beskriver 
arealstørrelse for grøntstruktur / friområde jf. sosi 3040 som kan brukes til lek og andre 
aktiviteter – felles minste uteoppholdsareal - . Vi ser at i første byggetrinnet mangler 
samlet areal til grønnstruktur basert på 13x150m2 = 2750 m2. 
Vi har rettet dette i plankartet med å utvide området 25 meter nordover for å bruke 
grøntstruktur / friområde som midlertidig areal (ligger innenfor varslet planområde ved 
planoppstart). 
 
Intensjonen med planforslaget er å komme i gang med utbygging i sør fort som mulig. Hele 
området utarbeides i revidert plan for både sør og nord med bruk av samme planID 
20160004. Da blir grønnstruktur sikret i planen i forhold til totalt antall boenheter (se 
revidert illustrasjonsplan ). 
 

b. Avklaring om geoteknisk vurdering er nå utført og kommunen har fått notat fra 
geoteknikker 25.4.17. Kommune har endret plassering av lekeplass knyttet til første 
byggetrinn i sør. 
 

c. I paragraf 5.3 står rekkefølgekrav knyttet til igangsettingstillatelse, i 5. avsnitt står det bl.a. 
grønnstruktur m.fl., dessverre var lekeplass glømt å beskrive. 
I samsvar med sentrumsplanen § 1-8.10 a) er rekkefølgekravet tatt med: 
«Lekeplass skal være etablert før bebyggelse tas i bruk.» 

Avklaring fra fylkeskommunen  at innsigelser kan trekke tilbake: 

Kommunen har sendt forslag til endring 04.04.17 og 26.04.17 til fylkeskommunen og NVE. 

a. Se revidert plankart med ny plass til 150m2 lekeplass og 2750 m2 samlet areal til 
grønnstruktur. 

b. Notat med stabilitetsvurdering datert 25.04.17 er sendt 26.04.17. 
c. Bestemmelser er utvidet med setning i samsvar med sentrumsplanen. 

Samlet vurdering og konklusjon: 

Kommunen har vurdert endringsforslag og tatt med aktuelle endringer i plankart og bestemmelser. 

Utvidelse av fortau langs Brekke veien tas med i overordnet sentrumsplanen. 

Planbeskrivelse er revidert i samsvar med vedtak for utlegging til offentlig ettersyn for ikke tillate 
tomannsbolig i detaljplanen. 

Lekeplassen er flyttet vekk fra kraftlinjens byggeforbudsområde og er sikret i bestemmelser ihht. 
rekkefølgekrav. 

Grøntstruktur som felles uteoppholdsareal er tatt med ihht. sentrumsplanens krav. Avsatt området 
er midlertidig og skal endres ved utarbeiding av revidert plan med utvidelse mot nord. 

Innsigelse om geoteknikk med krav om levering av notat for stabilitetsvurdering er fulgt opp. 

NVE har trukket innsigelsen sin 27.04.17. Innsigelser anses som avklart og planen kan behandles med 
forslag til godkjenning i kommunestyret. 



konklusjon: 

Rådmannen foreslår å sende revidert planforslag med plankart og bestemmelser til godkjenning i 
kommunestyremøte. 

Revidert planforslag blir etter endelig vedtak underrettes særskilt med brev med opplysninger om 
klageadgangen og frist for klage jf. PBL § 12-12 og § 1-9. Planen blir kunngjort i minst en avis og 
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 
 
 
Ungdomsrådet - 17/024 
 

UR - behandling: 
Saken ble ikke realitetsbehandlet , men tas opp igjen på neste møte sammen med en orientering fra 
planansvarlig. 

 

 
 

UR - vedtak: 
 
 
 
Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 17/048 
 

HU-PLT - behandling: 
Enstemmig som innstillingen med følgende tillegg: Byggegrenser mellom tomter innarbeides i 
plankartet. 

 
 

HU-PLT - vedtak: 
Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse 
datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og byningslov § 12-12 med 
tillegg, byggegrenser mellom tomter innarbeides i plankartet. 

 
 
Formannskap - 17/042 
 

FS - behandling: 
Kommuneplanlegger Frank van den Ring orienterte om planen. 

Enstemmig som innstillingen 

 
 

FS - vedtak: 
Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse 



datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og byningslov § 12-12. 

 
 
Kommunestyret - 17/039 
 

KS - behandling: 
Enstemmig som innstillingen 

 
 

KS - vedtak: 
Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse 
datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og byningslov § 12-12. 

 
 
 

Vedlegg: 
Sammendrag av mottatte merknader i høringsperioden for planforslag for boligfelt Brekke Sør 
20160004 bestemmelser for brekke sør - revidert 
20160004 brekke plankart revidert 20170420 
20160004 brekke illustrasjonsplan 20170420 
20160004 Planbeskrivelse detaljplan brekke sør - revidert 
20160004 brekke notat kvikkleireskredvurdering 
G-rap-002 1350020842 Brekke 
G-not-002 1350020842 Brekke 
NVE trekker innsigelse - Detaljreguleringsplan for Brekke Sør i Meieribyen - Skiptvet kommune, 
Østfold 
Trekker innsigelse - revidert planforslag med geoteknisk notat - Detaljplan for Brekke Sør - Skiptvet 
20160004 bestemmelser for brekke sør - revidert 20170420 r - merket 
 
 
 


