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INNLEDNING
Forslag til detaljreguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn den 12.juni 2018 med annonse i
Smaalenenes avis, på Statens vegvesen og kommunens nettside, og brev til grunneiere, naboer,
offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn 4 uttalelser til
planforslaget, som tar opp en rekke ulike forhold. Noen gjelder planens innhold med konkrete
forslag, andre er mer temaorientert eller tar opp forhold som bør utredes nærmere. Under følger et
sammendrag av uttalelsene, og en vurdering av hvordan de blir fulgt opp i revisjon av planforslaget.

UTTALELSER FRA NABOER
Det er ikke mottatt noen uttalelser fra naboer i denne saken.

UTTALELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen, datert 23.07.2018
Østfold fylkeskommune (ØFK) påpeker at det ikke fremkommer av dokumentene at kommunens
talsperson for barn og unge har fått medvirke i prosessen, og mener det er svært uheldig om så er
tilfelle. Videre fremhever de at det er positivt at det er lagt til rette for snarveier/turveier med enkel
standard. De mener disse så langt som mulig må legges slik at de lager rette og direkte ruter til
undergangen og kollektivholdeplassene.
ØFK påpeker at det ikke kommer fram av plandokumentene om Åsgårdsbekken er vurdert og
dimensjonert for en framtidig periodisk økning av nedbørsmengder og intensitet som følge av
klimaendringer, og mener dette bør sjekkes.
Videre mener de kulturminneinteressene i planen er ivaretatt. De ber om at deres merknader blir
innarbeidet i den avsluttende behandlingen av planen. Planen kan egengodkjennes for deres del.

Forslagsstillers kommentar:
Barnetalsperson i kommunen har uttalt seg om planen etter offentlig ettersyn, og stiller seg meget
positiv til planen med ny undergang under rv. 22 Trømborgveien. Etter dialog med barn og ungdom
som bor i Kammerudåsen mener barnetalspersonen at tiltakene planen legger til rette for er helt
nødvendig.
Vi mener snarveiene/turveiene er plassert hensiktsmessig med tanke på rette og direkte ruter.
Planbestemmelse 6.5 legger til rette for at det kan etableres trapp i formål til annen veggrunn –
grøntareal ved behov.
I planarbeidet er det ikke gjort en dimensjonering på Åsgårdsbekken, da området prosjektet tilfører
vann fra er relativt lite. Prosjektet tilfører vann nedstrøms der bekken er lagt i rør, så det har ikke
vært nødvendig med dimensjonering av denne delen av bekken med tanke på fremtidig økning i
nedbørsmengde.

Fylkesmannen i Østfold, datert 23.07.2018
Fylkesmannen i Østfold (FMØ) påpeker en mangel i planen ved at det ikke fremkommer at fremtidig
økning i nedbørsmengder og -intensitet i Åsgårdsbekken, som følge av klimaendring, er hensyntatt.
De mener det må sikres at dimensjoner på rør og kulverter er tilstrekkelig for å håndtere
vannmengder. Videre påpeker de at det ikke fremkommer hvor et eventuelt
sedimentasjonsbasseng/-dam skal lokaliseres. De mener dette må synliggjøres i planforslaget, samt
bestemme tidspunkt og utforming.
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FMØ viser til håndtering av matjord er omtalt i planbestemmelse §§ 4.2 og 4.7, men ønsker i tillegg
en fellesbestemmelse som tydeliggjør at matjordlaget skal tas vare på og tilbakeføres til tilliggende
dyrket mark etter endt anleggsperiode.
FMØ ber kommunen å vurdere endring av arealformålet på gnr/bnr 59/161 i kommuneplanens
arealdel fra offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) til landbruksformål. Dette for at dyrka mark skal
kunne drives i tråd med landbruksregelverket uten at det må søkes dispensasjoner etter plan- og
bygningsloven.
Videre kommenterer FMØ at hensynssone H370 Høyspenningsanlegg skal strekke seg over BOP og
GF4, og at plankartet bør rettes opp.
FMØ har ingen vesentlige merknader til planforslaget ut over de som er nevnt.

Forslagsstillers kommentar:
Tilnærming til fremtidig nedbørsmengder i Åsgårdsbekken er svart ut i kommentaren til ØFK sin
uttalelse.
Etter en nærmere vurdering anses det ikke behov for avbøtende tiltak mot forurenset vann i
driftsfasen, da overflatevannet ansees som rent og kan ledes direkte til bekken. I anleggsfasen må
tilsmussede masser og annen forurensning ivaretas. Dette er tiltak som lar seg løse uten permanent
etablering og kan ivaretas innenfor regulert anlegg- og riggområde. Risiko- og sårbarhetsanalyse og
YM-notat justeres i henhold til dette.
Planbestemmelsene er tilført en ny fellesbestemmelse som tydeliggjør at matjord skal ivaretas og
flyttes. Det må gjøres et arbeid for å finne ut hvor og hvordan matjorden skal lagres og flyttes i
forbindelse med anleggsarbeidet.
FMØ ber kommunen om å vurdere endring av arealformålet på gnr/bnr 59/161. Vår oppfatning er at
dette er vurderinger kommunen må gjøre i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
Så vidt forslagsstiller er bekjent er ikke et slikt arbeid og eventuell formålsendring nært i tid.
Planarbeidet må derfor forholde seg til gjeldende planer, og planforslaget vil ikke bli endret.
Forslagsstiller deler ikke FMØ sitt synspunkt om at H370 Høyspenningsanlegg skal strekkes inn i MARområder, da det her er henvist til gjeldende planer.

UTTALELSER FRA ANDRE
Hafslund, datert 11.06.2018
Nettselskapet oppgir at de er tilfreds med at forslagsstiller har inntegnet hensynssone rundt
høyspenningslinjen i området, og har ingen ytterligere bemerkninger til planen.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller har ingen kommentar til uttalelsen.
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