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Hei Kristian,
Over sommeren har Eva Karina Riiser gått ut i permisjon, og jeg har overtatt hennes saker
som planrådgiver.
Jeg ser at Vegvesenet har lagt ut saken om undergang mv Kjærlighetsstien/RV22 i sommer.
Ref. 15/203858-41.
ØFK ber om utsatt frist (vedlagt e-post), og påpeker at fristen er under seks uker i tillegg til at
høringen er lagt til fellesferien. Svarer dere i Vegvesenet på denne, da det er dere som har
høringen (den er sendt til både oss og dere)?
Vet ikke om det er behov for forlenget frist generelt sett for alle høringsmottakere, eller om
det burde være greit for øvrige høringsmottakere. Vi vil jo gjerne forsøke å få behandlet
denne i kommunestyret i høst, så du får vurdere om det.
Bare ring om det er noe!
Mvh Janne de Jong
Vennlig hilsen
Janne de Jong
Planrådgiver
Eidsberg kommune
Tlf. 40 41 25 92
www.eidsberg.kommune.no
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Eidsberg kommune - Merknader til høring av reguleringsplan for rv. 22 Trømborgveien - Kjærlighetsstien i Mysen
Vi viser til deres oversendelse datert 22.06.2018 med høring av detaljregulering for rv. 22
(Trømborgveien) – Kjærlighetsstien i Mysen.
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for etablering av en undergang for
gående og syklende under rv. 22 som en trafikksikker kryssing av riksvegen. Prosjektet skal
også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming, etablere
venstresvingefelt fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien og kanalisere krysset mellom rv. 22 og
Kjærlighetsstien.
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 17.08.2016.
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen.
Vurdering
Vi merker oss positivt at flere av våre innspill er tatt hensyn til i planforslaget. Det er i
utgangspunktet kommunene selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge
arealbruken er innenfor rammene av nasjonal og regional politikk. Kommunene har også
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før
planforslaget eventuelt vedtas.
Klimatilpasning
Åsgårdsbekken renner gjennom planområdet og den er lagt i rør under Kammerudveien og
rv. 22. Også lokalt overvann skal dreneres gjennom kryssområdet og videre til
Åsgårdsbekken. Vi kan ikke se av planbeskrivelsen eller vedlagte ROS-analyse om det er tatt
høyde for fremtidig økning i nedbørsmengder og -intensitet som følge av et endret klima. Vi
mener dette er en mangel ved planen og ber kommunen, sammen med Statens vegvesen, å
sikre at dimensjoner på rør og kulverter er tilstrekkelig for å håndtere økte vannmengder.

Besøk: Vogtsgate 17, Moss | Post: Postboks 325 | 1502 Moss
Sentralbord: 69 24 70 00 | Faks: 69 24 70 01 | Org.nr 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no | www.fylkesmannen.no/ostfold

Det står i både vedlagte ROS-analyse og Ytre miljø-notat at det kan være aktuelt å etablere et
sedimentasjonsbasseng/-dam som avbøtende tiltak for å hindre avrenning av forurenset
vann til elva Hæra. Vi kan imidlertid ikke se hvordan dette er fulgt opp i plankart og bestemmelser annet enn at det skal vurderes som en del av en plan for ytre miljø, jf.
planbestemmelse pkt. 4.7. Vi mener at planforslaget bør synliggjøre hvor en slik dam er tenkt
lokalisert dersom den skal etableres, og da også med krav til når den skal være opparbeidet
og hvordan den skal være utformet for å kunne fungere etter hensikten.
Dyrket mark
Tiltaket medfører omdisponering av dyrket mark, både permanent og midlertidig. Matjord er
en viktig ressurs som det tar svært lang til å danne og som det er derfor svært viktig å ta vare
på i bruk til matproduksjon. Håndtering av matjord er omtalt både i planbestemmelse 4.2 om
landskap/vegetasjon og 4.7 om miljøoppfølging. Vi ber likevel om at det vurderes å ta inn en
bestemmelse i planens kap. 4 Fellesbestemmelser som tydeliggjør at matjordlaget skal tas
vare på og tilbakeføres til tilliggende dyrket mark etter endt anleggsperiode.
Området o_BOP er satt av til Offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel,
men er dyrket mark eller skog i dag. Vi ber kommunen vurdere å endre arealformålet til
landbruksformål i tråd med den faktiske arealbruken da det i alle tilfelle må utarbeides ny
reguleringsplan for dette området før det kan tas i bruk til offentlig eller privat tjenesteyting.
Slik kan f.eks. dyrkamarka drives i tråd med landbruksregelverket uten at det må søkes
dispensasjon etter plan- og bygningsloven, f.eks. til tiltak som grøfting.
Henssynssone Høyspenningsanlegg
Vi antar at hensynssone H370 Høyspenningsanlegg også skal strekke seg nordvest over
området o_BOP Offentlig og privat tjenesteyting og sørover området o_GF4 Friområde. Dette
bør i tilfelle rettes opp i plankartet.
Konklusjon
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på tilsendt informasjon har vi ingen vesentlige merknader til
planforslaget ut over de ovenstående om klimatilpasning, ivaretakelse av matjord og til
plankartet. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet.
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.

Med hilsen
Carl Henrik Jensen e.f.
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Bjørn Murvold
seniorrådgiver
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Hei
Vi mottok denne planen 22.06.2018.
På grunn av ferieavvikling er det umulig for oss å behandle denne før fristen 31.07.
I følge PBL skal offentlig ettersyn ikke ha kortere frist enn 6 uker, i tillegg er 4 av ukene i fellesferien.
Vi ber om utsatt frist til 21. august 2018
Mvh.
Linda Duffy
plan- og miljøseksjonen
Østfold fylkeskommune
tlf. 95232640
linkar14@ostfoldfk.no
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV DETALJREGULERING FOR RV. 22
TRØMBORGVEIEN – KJÆRLIGHETSSTIEN I MYSEN
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/høring av detaljregulering for rv. 22
Trømborgveien – Kjærlighetsstien i Mysen i Eidsberg kommune. Høringsfristen er 31. juli 2018 og
uttalelsen er dermed innen fristen.
1. Bemerkninger
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har inntegnet hensynssone rundt vår høyspenningslinje i området. HN har
ingen andre anlegg innenfor planområdet.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Emily C. Fjeldstad
Avd. Rettigheter

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Varsel om offentlig ettersyn - reguleringsplan for fv. 22 Kjærlighetsstien - Mysen
Viser til brev av 22.06.2018. På bakgrunn av ferieavvikling ba ØFK i brev av 29.06.2018 om
utsatt frist for uttalelse. Vi har også gitt innspill til saken i forbindelse med varsel, 02.08.2016.
Formålet med planen er å etablere trafikksikker kryssing av rv. 22 fra Kjærlighetsstien og
Småbruveien, samt tryggere adkomst og universell utforming av kollektivholdeplassene. Dette
er en viktig forbindelse for barn og unge på vei til skole og fritidsaktiviteter, og for
innbyggernes tilgang til turveinettet langs Hæra/Mysenelva, og mulighet til å komme seg trygt
til å fra sentrum til fots og med sykkel.
Barn og unge
Tiltaket vil være en forbedring av trafikksikkerheten til og fra skole og fritidsaktiviteter, og kan
gi økt tilgang til fritidsaktiviteter og lekeområder for barn og unge i boligområdene øst for rv.
22.
Selv om hensynet til barn og unge er et tungtveiende formål for tiltaket, og er drøftet i
planbeskrivelsen, kommer det ikke fram av dokumentene at kommunens talsperson for barn
og unge har fått medvirke i prosessen. Hvis dette ikke har skjedd, er det svært uheldig.
Det er positivt at det i tillegg til de universelt utformede gang- og sykkelveiene er lagt til rette
for snarveier/turveier med enkel standard. Disse bør så langt det er mulig legges slik at de
lager rette og direkte ruter til undergangen og kollektivholdeplassene. Dette kan forhindre at
barn- og unge, som er opptatt av å komme fram på raskeste måte, velger å bruke vegbanen,
eller at det blir lagd uformelle løsninger som ødelegger beplantning og liknende.
Klimatilpasning
I planbeskrivelsen og den tekniske detaljplanen beskrives dagens overvannsløsning i området,
og endringer som må gjøres som følge av tiltaket. Det legges opp til at overvannet fra veien og
de tilliggende områdene fortsatt skal ledes inn i Åsgårdsbekken som renner gjennom
planområdet. Denne er lagt i rør under Kammerudveien og rv. 22. Det kommer ikke fram av
dokumentene om dette er blitt vurdert og dimensjonert i forhold til en framtidig periodisk
økning i nedbørsmengder og intensitet som følge av klimaendringer. Dette bør gjøres, både
Plan- og miljøseksjonen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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for å sikre trygghet og framkommelighet for mye og motoriserte trafikanter, og for å
forhindre økt forurensing i Åsgårdsbekken og Hæra.
Hensynet til automatisk fredete kulturminner:
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.
Planen kan for vår del egengodkjennes. Vi ber kommunen innarbeide våre merknader i den
avsluttende behandlingen av forslaget, og om å få tilsendt vedtatt plan.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Elin Tangen Skeide
fylkesplansjef

Linda Iren Karlsen Duffy
rådgiver
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NVEs merknad ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Rv 22
Trømborgveien og Kjærlighetsstien - Eidsberg kommune, Østfold
Det vises til oversendelse av 22.06.2018. NVE har bed om forlenget høringsfrist til 24.08.2018, men har
ikke fått bekreftet dette. Derfor velger vi å kun komme med en merknad.
Kvikkleire
Planområdet består av tykke marine avsetninger, jf. NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan
planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Sikkerhetsnivået mot kvikkleireskred er angitt i TEK17 § 7-3.
Av geoteknisk rapport pkt 8.4 fremgår det at man antar at det er et sammenhengende lag av
sprøbruddmateriale med en mulig fremover progressiv bruddutvikling. Det fremgår videre i pkt. 8.5 at
dette vil legge føringer for anleggsvirksomheten og at det er behov for å ha en plan for
anleggsvirksomheten med nødvendige rekkefølgebestemmelser og restriksjoner.
NVE er av den oppfatning at kvikkleiresonen burde vært avgrenset og tegnet inn som en hensynsone i
planen, med tilhørende bestemmelser. NVE viser også til at erosjonsforholdene bør registreres og legges
til grunn for vurdering av aktuelle skredmekanismer, og eventuelle tiltak som følge av erosjon må legges
inn i planen. Vi viser i den sammenheng til NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre
jordarter med sprøbruddegenskaper. Vi viser også til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare
i arealplanar.
Ihht. TEK17 § 7-3, skal områdestabiliteten vurderes i tråd med NVEs veileder 7/2014. NVE minner om
at den reelle faren for kvikkleireskred skal avklares senest på reguleringsplannivå.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord
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Region Vest
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Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for krysset Riksveg 22
Trømborgveien - Kjærlighetsstien
Med henvisning til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 3-7, kunngjøres det at statens
vegvesen i samråd med Eidsberg kommune har vedtatt å legge nevnte planforslag ut til
høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter arealene i selve krysset samt noen
mindre tilgrensende arealer, og legger til rette for utbedring av vegkrysset og tiltak for
gående, syklende og kollektivtrafikk.
Ved varsel om oppstart i juni 2016 var planområdet større og omfattet flere eiendommer
enn det endelige planforslaget som nå legges ut. Dette brevet sendes til de grunneiere og
naboer som fremdeles blir berørt av planforslaget, og til nærliggende velforeninger, skoler
og barnehager.
Hva er offentlig ettersyn?
Vegvesenets endelige planforslag sendes ut til berørte grunneiere/naboer, organisasjoner og
offentlige myndigheter/instanser med en frist for å sende inn merknader. Etter fristens utløp
vil Statens Vegvesen gå igjennom alle innkomne merknader og gjøre eventuelle endringer i
planforslaget, før det til slutt oversendes til Eidsberg kommune for sluttbehandling.
Formålet med reguleringsplanen
Formålet med prosjektet er å etablere et tilbud til myke trafikanter som skal krysse rv. 22
ved Kjærlighetsstien/fylkesvei 693 Småbruveien. For å gi gående og syklende et
trafikksikkert tilbud for kryssing av riksvegen, legger planen til rette for etablering av en
undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet omfatter også bussholdeplassene på
riksveg 22 med en ny utforming som tar hensyn til variasjonen i folks funksjonsevne, og
utbedring av kryssløsninger og venstresvingefelt fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien. Det skal
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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etableres en midlertidig kryssing på bakkeplan som skal gi gående og syklende en sikrere
kryssingsmulighet frem til undergangen står ferdig.
Hvor finner du planmaterialet?
Dersom du ønsker å vite mer om prosjektet og lese plandokumentene, ligger de tilgjengelige
på våre nettsider www.vegvesen.no/vegprosjekter og på kommunens nettside
www.eidsberg.kommune.no. Planforslagets dokumenter er også lagt ut i papirversjon på
Servicetorget i Eidsberg rådhus.
Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:
Kristian Larsen, Statens vegvesen, på tlf. 47 46 78 46 eller e-post:
kristian.larsen@vegvesen.no
Videre fremdrift og frist for innspill
Det har måttet gjøres endringer i tidligere fremdriftsplaner, og Statens vegvesen legger nå
opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle mottatte merknader til endelig
behandling i Eidsberg kommune etter sommeren 2018. Bygging kan først skje når
reguleringsplanen er endelig vedtatt av Eidsberg kommune og Statens vegvesen har
utarbeidet en byggeplan.
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31. juli 2018 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post: firmapost-ost@vegvesen.no .
Merk henvendelsen "15/203858".

Veg- og gateplanlegging Moss
Med hilsen

Kristian Larsen
Prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Med planforslaget legges det ut følgende dokumenter:


Plankart



Reguleringsbestemmelser



Planbeskrivelse



Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)



Geoteknisk datarapport



Geoteknisk prosjekteringsrapport
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Teknisk plan



Ytre miljø-notat



Sammendrag av innkomne innspill med kommentarer

Likelydende brev er sendt til:
Bergerkrysset Eiendom As, Postboks 113, 1850 MYSEN
Audun Willy Solbrekke, Kammerudveien 13, 1850 MYSEN
Wenche Kristin Sagholen, Kammerudveien 13, 1850 MYSEN
Dzenan Mackic, Kammerudveien 15, 1850 MYSEN
Vibeke Mackic Stordahl Kammerudveien 15, 1850 MYSEN
Rolf Eivind Johansen, Trondheimsvegen 231, 2016 FROGNER
Eidsberg ungdomsskole, Hegginveien 19, 1850 MYSEN
Kammerudveien velforening v/Bjørn Aksel Eie, Kammerudveien 65, 1850 MYSEN
Mortenstua skole , Symraveien 1, 1850 MYSEN
Mysen skole, ABC veien 30, 1850 MYSEN
Mysenelvas venner v/ Rolf Dillevik, Faugliveien 158, 1850 MYSEN
Susebakke barnehage, Susebakkeveien 12 , 1850 MYSEN
Østre skogteig vel v/ Arild Spaniland, Kjærlighetsstien 11, 1850 MYSEN
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Offentlig ettersyn av reguleringsplan for rv. 22 (trømorgveien) Kjærlighetsstien i Mysen
Med henvisning til plan- og bygningsloven §§ 12.10 og 3.7 kunngjøres det at Statens
vegvesen, i samråd med Eidsberg kommune har vedtatt å legge nevnte planforslag ut til
høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter krysset rv. 22 / Kjærlighetsstien med
noen mindre nærliggende arealer.
Ved varsling om oppstart i 2016 var planområdet større enn det endelige planforslaget som
nå legges ut. Dette brevet er sendt til berørte offentlige myndigheter/instanser og
organisasjoner. Berørte grunneiere er varslet i eget brev.
Hva er offentlig ettersyn?
Vegvesenets endelige planforslag sendes ut til berørte grunneiere/naboer, organisasjoner og
offentlige myndigheter/instanser med en frist for å sende inn merknader. Etter fristens utløp
vil Statens Vegvesen gå igjennom alle innkomne merknader og gjøre eventuelle endringer i
planforslaget, før det oversendes til Eidsberg kommune for sluttbehandling.
Formålet med reguleringsplanen
For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av riksvegen etableres det
en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også oppgradere tilhørende
bussholdeplasser til universell utforming, etablere venstresvingefelt, fra rv. 22 mot
Kjærlighetsstien og kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien.
Det skal etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere
kryssingsmulighet til undergangen står ferdig

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Skoggata 19

Statens vegvesen

1530 MOSS

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Hvor finner du planmaterialet?
Planforslaget er lagt ut elektronisk på Eidsberg kommune- og Statens vegvesen sine
hjemmesider.
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://www.eidsberg.kommune.no
Et komplett sett av plandokumentene i papirformat er lagt ut i foajeen i Moss rådhus.
Videre fremdrift og frist for merknader
Det har måttet gjøres endringer i tidligere fremdriftsplaner, og Statens vegvesen legger nå
opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle mottatte merknader til endelig
behandling i Moss kommune på ettersommeren 2018. Bygging kan først skje når
reguleringsplanen er endelig vedtatt av Eidsberg kommune og Statens vegvesen har
utarbeidet en byggeplan.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 31. juli 2018 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. Merk henvendelsen "15/203858".
Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:
Prosjektleder Kristian Larsen på tlf. 47 46 78 46 eller på e-post kristian.larsen@vegvesen.no.
Eventuelle spørsmål til kommunen kan rettes til Eidsberg kommune, Ordf. Voldens vei 1, 1850

Mysen eller på e-post post@eidsberg.kommune.no

Med hilsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Dokumenter som følger planforslaget:


Planbeskrivelse



Planbestemmelser



Plankart R001



Teknisk plann



ROS-analyse



Geoteknisk datarapport
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Geoteknisk prosjekteringsrapport



Ytre Miljø - notat



Sammendrag av innspill med kommentarer

Likelydende brev sendt til
Eidsberg kommune,
Fylkesmannen i Østfold,
Hafslund Nett AS, Postboks 990 Skøyen, 0247 OSLO
NVE, Region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR
Statkraft Varme AS, Postboks 2400, 7005 TRONDHEIM
Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN
Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG

