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Innledning

Statens vegvesen Utbygging (SVV) sendte forslag til reguleringsplan ut på offentlig
ettersyn 24. mars 2022, med høringsfrist 12. mai 2022. Det kom inn 15 merknader i
det offentlige ettersynet. Statens vegvesen sendte sammendrag av alle de innkomne
merknadene, samt Statens vegvesen sine kommentarer og svar, til Sarpsborg
kommune ved dokumentet Rv. 22 Hafslund-Dondern, Merknadsbehandling, den
1.juni 2022.
En måned etter høringsperioden var avsluttet har en berørt grunneier henvendt seg til
Statens vegvesen, og påberopt at hun har sendt en merknad til planforslaget per e-post
den 10.mai 2022. Denne merknaden har ikke blitt registrert mottatt hos Statens
vegvesen, og det er uklart om dette skyldes en feil hos avsender eller hos Statens
vegvesen. Merknaden ble derfor sendt på nytt på epost den 13.juni 2022. Merknaden
behandles i dette tillegget til merknadsbehandlingen, og ettersendes til Sarpsborg
kommune på samme måte som de rettidig innkomne høringsuttalelsene.
Det har kommet inn en uttalelse i forbindelse med tilleggshøring av plankart R001.
Det vises til utfyllende forklaring for tilleggshøringen i dokumentet Rv. 22 HafslundDondern, Merknadsbehandling. Denne tas også med i dette tillegget.

Statens vegvesen Utbygging Sørøst, 21. juni 2022
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A

Statlige instanser

A5 Statsforvalteren i Oslo og Viken – Tilleggshøring
plankart R001
03.06.2022

Statsforvalteren uttalte seg til planforslaget ved brev 10. mai 2022, og påpekte blant
annet forhold ved plankart R001. Statsforvalteren tar det riktige plankartet til
orientering, og viser til resterende del av uttalelsen av 10. mai 2022. De har ingen
ytterligere merknader.
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer:
SVV tar merknaden til orientering.

B

Kommunale og fylkeskommunale instanser

Ingen tilleggsuttalelser

C

Organisasjoner, foreninger og bedrifter

Ingen tilleggsuttalelser
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D

Privatpersoner

Uttalelse som ikke har blitt registrert mottatt under høringsperioden.

D6

Linda Therese Kristiansen

13.06.2022 / 10.05.2022

Linda Therese Kristiansen bor i Myraveien 33 (gbnr. 1048/624). Hun påpeker at
prosessen med reguleringsplanen har tatt lang tid fra hun mottok første brev fra SVV
16. mai 2016 og frem til planen nå er ute på høring. Hun viser også til flere åpent
møter hvor naboene har blitt presentert for planene for prosjektet. Kristiansen synes
det har vært lite informasjon til berørte grunneiere mellom de nevnte møtene. Ny veg
vil komme nærmere huset enn dagens veg, men boligen er ikke krysset ut / regulert til
riving i planforslaget. Hun synes det har vært en stor påkjenning å måtte forholde seg
til det pågående reguleringsplanarbeidet, og hun ønsker at boligen skal bli krysset
ut/regulert til innløsning på reguleringsplanen. Kristiansen påpeker at hun har
problemer med støv fra trafikken på rv. 22, samt rystelser, støy og setningsskader i
muren på boligen.

Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer:
SVV forstår at en reguleringsplan-prosess som den for rv. 22 kan oppleves som en
ekstra påkjenning for berørte naboer. Planprosessen for rv. 22 har av ulike årsaker
trukket ut i tid, og vi er enig i at dette er uheldig for berørte naboer som ønsker
avklaring for sin eiendom.
Rv. 22 Iseveien skal utvides fra 2 felt til 3 felt forbi eiendommen, samt sykkelveg
med fortau langs nordsiden av rv. 22. All utvidelse gjøres mot sør. Det skal også
settes opp en langsgående støyskjerm langs rv. 22 forbi eiendommen. Avkjøring fra
Myraveien blir stengt mot rv. 22, og støyskjermen er regulert sammenhengende forbi
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dagens utkjørsel og boliger mot riksvegen. Myraveien 33 blir berørt ved at en om lag
8m bred stripe langs nordre del av tomta blir regulert og ervervet til utvidelse av rv.
22 og areal for støyskjerm. En stripe med bredde 6-8 m innenfor denne blir også
midlertidig regulert til bruk i anleggsperioden.
Det er i dag ingen støyskjerm mot Myraveien 33 og beregnet støynivå er på 68 dBA,
det vises til støyrapporten som er vedlegg 9 til planbeskrivelsen. Med ny veg uten
støyskjerm, vil beregnet støy øke til 71 dBA. Mens den planlagte langsgående
støyskjermen som angitt i planforslaget, vil gi et beregnet støynivå på 60 dBA. Det er
en vesentlig forbedring fra dagens situasjon selv om området nærmest rv. 22 fortsatt
vil være i gul støysone (over 55 dBA).
Luftkvaliteten i dagens situasjon og framtidig situasjon med og uten støyskjerm er
beregnet, det vises til rapporten Luftkvalitet som er vedlegg 10 til planbeskrivelsen. I
dagens situasjon er ikke boligen i Myraveien 33 innenfor gul luftforurensningssone.
Uten skjerming vil boligen i framtidig situasjon bli berørt av gul sone for svevestøv
(PN10) og nitrogendioksid (NO2). Men den langsgående støyskjermen vil fungere som
en barriere som hindrer spredning av trafikkutslipp fra rv. 22, slik at i framtidig
situasjon med skjerm vil hele eiendommen være utenfor gul luftforurensningssone.
Eiendommen har i dag innkjørsel fra Myraveien langs nordsiden av huset, og det blir
for trangt på gårdsplassen til at dagens garasje i underetasjen kan brukes til
bilparkering. Kristiansen har tatt dette opp med SVV tidligere, og SVV har fått
utarbeidet to skisser som illustrerer en mulig plassering av ny garasje ved nordøstre
hjørne av tomta. Skissene ble oversendt til Kristiansen i 2019. Erstatning for slike
forhold og ulemper som følger av reguleringsplanen vil måtte avklares gjennom
grunnervervet.
Eiendommen Myraveien 33 har et opprinnelig areal på 1088 m2. Permanent erverv til
utvidelsen av rv. 22 og areal for støyskjerm er 312 m2. Eiendommens tomteareal etter
gjennomført anlegg vil være 776 m2. Forbi eiendommen er støyskjermen planlagt satt
på toppen av en lav støttemur, slik at eiendommen vil kunne bruke arealet inntil
støttemuren til adkomst / manøvrering med bil.
Likebehandling er et viktig prinsipp for Statens vegvesen. Basert på vurderinger av
restverdien og -areal på eiendommen, luftkvalitetsberegningen, støyberegningen og
vår interne policy for behandling av støy i planarbeid, anser vi at det ikke er faglig
grunnlag for at SVV skal innløse boligen i Myraveien 33. Som forklart over, vil
eiendommen etter utbygd rv. 22 ha et lavere støynivå enn i dag og ingen forverret
situasjon for luftforurensning. I tillegg vurderes situasjonen for denne boligen å være
relativ lik som for naboeiendommene Haraldsgate 8 og 10. Disse boligene er heller
ikke foreslått regulert til innløsning.
SVV vil opprettholde planforslaget slik det foreligger uten å krysse ut boligen i
Myraveien 33.
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Oppsummering av merknadsbehandlingen
Det er ingen endringer i planforslaget som følge av de to merknadene som inngår i
dette tillegget til merknadsbehandlingen.

Vedlegg: 2 Innkomne merknader i sin helhet
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Merknad A5

Vår dato:

Vår ref:

03.06.2022

2019/10829

Deres dato:

Deres ref:

2021/250671
Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Saksbehandler, innvalgstelefon

Carl Henrik Jensen, 69247049

Sarpsborg - uttalelse til tilleggshøring av plankart R001 for
detaljregulering rv 22 - Hafslund - Dondern
Vi viser til brev 23. mai 2022.
Bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund-Dondern ble sendt på høring i mars 2022. Etter
høringsperioden er det oppdaget at det ved en feil ble lagt ut en gammel utgave for en av de fire
plankartene på nettsiden til Statens vegvesen.
Vi uttalte oss til foreslått reguleringsplan, i vårt brev 10. mai 2022, og påpekte blant annet forhold
ved plankart R001.
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Vurdering/konklusjon
Vi tar det oppdaterte plankartet til orientering, og viser for øvrig til resterende del av vår uttalelse
10. mai 2022. Vi har ikke ytterligere merknader. Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og
eventuelt godkjent reguleringsplan.

Med hilsen
Brede Kihle
seniorrådgiver

Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Sarpsborg kommune
Viken fylkeskommune

Postboks 237
Postboks 220

1702
1702

SARPSBORG
SARPSBORG

Merknad D6

Merknad:
<< Rv. 22 Hafslund – Dondern, sak 21/250671>>

16. mai 2016 kom det første brevet fra Statens Vegvesen. I det ble det fortalt at man er i gang med et
nytt prosjekt og ny vei på Iseveien Hafslund – Dondern. Det ble gitt informasjon om at flere
eiendommer blir krysset ut i reguleringsplanen. Min nærmeste nabo fikk bare en telefon om at
hennes hus skal rives, en dame på snart 90 år, snakk om å ta hensyn til de eldre? To år senere fikk vi
innkallelse til et åpent møte på Tine meierier, hvor tegninger ble lagt ut om hvordan ting skal bli ved
ferdigstillelse. 1.5 år senere ble det holdt et nytt åpent møte, da med nye prosjektledere. Etter
ytterlige 3 år ble vi igjen innkalt til ett nytt møte i Skjeberg rådhus, igjen med enda en ny
prosjektgruppe. Innimellom de tre møtene som har blitt gjennomført, har det vært svært lite
informasjon til de berørte grunneierne av dette prosjektet. Det sto ett klipp i Sarpsborg Arbeiderblad
om at «særpingene kunne kose seg med pølse og potetstappe fra Rich bar i noen år til», helt
usmakelig mener nå jeg.
Det er et stort søkelys på trærne som er fredet, at de ikke skal røres, men å ta fra familier og barn
sine hjem har ingen betydning! Den eneste informasjonen vi har fått er at det ikke er innvilget nok
penger, og at det allikevel er et bompengeprosjekt. Huset mitt skal allikevel ikke krysses ut av
reguleringsplanen og jeg har mottatt beskjed om at ny ferdigstilt vei vil komme enda nærmere mitt
hus enn tidligere estimert.
Uansett så har dette prosjektet hatt en psykisk påkjenning for meg. Usikkerhet på hvordan mitt liv
skal bli, og hvor jeg skal bo? Og hvordan det ender? Livet mitt har blitt satt på vent i mange år. Dette
har for meg ført til mange tanker og gått utover min søvn. De nærmeste husa rundt meg har blitt
krysset ut av reguleringsplanen, dvs de skal bort.
Jeg har selv vært i møte med dere og sagt hvordan jeg føler det, og fikk beskjed om å sende inn en
merknad.
Dette her er veldig følelsesmessig vondt, men jeg ønsker også at mitt hus skal bli krysset ut/ innløses
på reguleringsplanen, slik at jeg kan starte ett nytt liv ett annet sted. Jeg orker ikke å leve med en
riksvei som kommer så nærme mitt hus. Jeg tenker også selvsagt på tap av verdi på boligen, at det
blir vanskelig å få solgt. Støvplagene jeg allerede har i dag på hus, veranda og bil vil bli forverret.
Rystelser, støy, enda mer setningsskader i mur, vil bli forsterket. Trivselen med egen bolig og
naboskap vil også forsvinne.
Jeg opplever en følelse av maktløshet, oppgitthet og apati. Det er som å bli sparket og slått mens
man ligger nede, eller stanger hodet i veggen. Etter 7 år får man ganske vondt i hodet, jeg har pådratt
meg kronisk migrene og allergier. Jeg lei av å leve i usikkerhet. Dere sier at dere ønsker å være
imøtekommende, vise hensyn til grunneiere og lytte til deres meninger og behov.

Linda Therese Kristiansen
Myraveien 33, 1738 Borgenhaugen.
Tel: 95305465

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47) 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
vegvesen.no

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

