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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR TØMMERÅSEN, GBNR. 46/51 M.FL.
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid for Tømmeråsen i Indre
Østfold kommune. Høringsfristen er 16. april 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Indre Østfold kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
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Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning
HN har høyspenningsluftledning innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til.
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om
elektriske forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor
definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i
planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kartog planforskriften.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
1.2 Eksisterende høyspenningskabler
HN har også høyspenningskabler i nærheten av planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak
(inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens
ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
1.3 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon (frittliggende)
HN har to frittliggende nettstasjoner nær planområdet. Den ene nettstasjonen er etablert sør i
planområdet, ved enden av Tømmeråsveien. Den andre nettstasjonen er etablert langs
Tømmeråsveien nord i planområdet. Nettselskapet ber om at nettstasjonene blir tatt hensyn til i videre
planarbeid.
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og
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nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser
mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v.
1.4 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.
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Andre forhold

2.1 Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.
2.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.
vedlegg I til kart- og planforskriften.

2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Hanne Korsvold
Avdeling rettigheter
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Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid - Tømmeråsen - gnr. 46 bnr.
51 - Indre Østfold kommune
Vi viser til brev av 9. mars 2020 fra Arkama AS med varsel om ovennevnte planarbeider. Frist
for innspill er 16. april 2020.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging. Det tenkes småhusbebyggelse som rekkehus, eneboliger i kjede eller flermannsboliger, eventuelt lave boligblokker. Byggeområdet er ca. 24 daa. I tillegg skal det planlegges gang- og sykkelveg langs fylkesveg 1266 Tømmeråsveien mellom Sekkelstenkrysset (fylkesveg 128) og Korsegårdkrysset
(fylkesveg 1270). Forslagsstiller er Tømmeråsen bolig AS.

Statens vegvesens ansvar
Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å
planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og
samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det
offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet.

Innspill som fagorgan med sektoransvar
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte
Sammen med varsel om planoppstart fulgte planinitiativ av 1. november 2019 og referat av
27. februar 2020 fra oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen.
Konsekvensutredning
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning da konsekvensene av tiltaket er utredet i kommuneplanens arealdel.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@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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Arealutnyttelse
Ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal
det i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det
legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode
uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planområdets beliggenhet og nærhet til sentrum, sykkelvegruter og bussholdeplasser gjør at
vi oppfordrer til høy utnyttelse av arealene.
Syklende og gående
Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende. Sykling gir god helse,
sykling er bra for miljøet og sykling er god samfunnsøkonomi. For å oppnå dette er det blant
annet viktig å etablere sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder,
herunder å sørge for sikker sykkelparkering.
Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi. Strategien har to hovedmål om at det
skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå mer. Økt gange vil medføre redusert biltrafikk og gi positive helseeffekter. Dette omfatter først og fremst gåing i nærmiljøet der folk
bor og i byer og tettsteder. Det er her flest går i hverdagen og det største potensialet for økt
gåing ligger.
Det er positivt at planarbeidet skal omfatte gang- og sykkelveg langs Tømmeråsveien (fv.
1266). Kommunen bør vurdere å sette et rekkefølgekrav om at gang- og sykkelveg skal være
bygget før det kan gis ferdigattest for nye boliger. Vi viser også til kommuneplanens arealdel, retningslinjer for reguleringsplaner for boliger/boligområder, bokstav b:

«Områdene skal ha sikker adkomst og gode kommunikasjoner. Ved utforming av
planene skal det avsettes nødvendige arealer til fortau/gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, fotgjenger-over/underganger og lekeareal/grønnstruktur. Lokale leke- og
oppholdsmuligheter skal vurderes før arealer til boliger og veier fastsettes.»
Planen bør også vise hvordan den kan knyttes til rutenettet som inngår i «Hovednett for sykkeltrafikk i Askim.» Rute 7 følger Tømmeråsveien. Gang- og sykkelveg langs Tømmeråsveien
er også vist på kommuneplankartet.
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Det bør videre tas inn en reguleringsbestemmelse som setter minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, krav om plassering nær inngangsparti, krav til standard ved at plassene skal ha tak og at det skal være mulig å låse fast syklene. Det bør også tilrettelegges for
lading av elsykler, jf. kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 28 om parkering.
Ved riktig utforming av fysiske omgivelser kan man legge til rette for mer gåing, f.eks. vil
snarveger (stier, trapper og forbindelser gjennom bebyggelse) fungere som supplement til
resten av gangnettet. Snarvegene bidrar til effektive og raskest mulige gangforbindelser. Der
en snarveg er hovedløsningen, må denne ha universell utforming.
Vi viser også til kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 4 om folkehelse.
Vi anbefaler at tiltakskatalogen for transport og miljø benyttes i videre planarbeid for å tilrettelegge for sykkel og gange.
Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter
det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til
det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal
fremmes gjennom plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming
er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf. regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Vi viser også til likestillingsog diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2018.
Reguleringsplanen må redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel skal transportsystemet være universelt utformet. Vi viser til hefte med tips, erfaringer og gode råd knyttet til universell utforming og forslag til reguleringsbestemmelser i
rapporten om universell utforming og reguleringsbestemmelser.
Vi viser også til kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 8 om tilgjengelighet og
universell utforming.
Luft
Arealplanlegging har stor betydning for luftkvalitet og hvor mange mennesker som berøres
av luftforurensning. I framtidens bærekraftige byer vil vi bo tettere, samtidig som vi må
sørge for at innbyggerne ikke utsettes for helseskadelig luftforurensning. Dårlig luftkvalitet
utgjør et betydelig helseproblem i mange norske kommuner. Noen dager er det så mye svevestøv og NO2 i lufta at astmatikere må holde seg inne. Planlegging etter plan- og bygningsloven har stor betydning for hvordan luftkvaliteten vil være i fremtiden og hvem som vil berøres av forurensingen.
Luftforurensning bør utredes i en luftfaglig rapport i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Luftforurensningens betydning for planen må vurderes, inkludert avbøtende tiltak og mulig plangrep slik at
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forurensningen spesielt på uteoppholdsareal og innendørs blir lavest mulig. Avbøtende tiltak
må innarbeides i planforslaget og bestemmelsene.
Vi viser også til kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 10 om luftforurensning.
Parkering
Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. For
bedre arealutnyttelse bør parkering legges under bakken. Det bør settes maksimaltall for
antall parkeringsplasser, jf. kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 28 om parkering.
Kollektivtrafikk
Det må utredes hvordan planområdet kan betjenes av kollektivtrafikk. Beskrivelsen bør også
omfatte gangforbindelser og avstander til relevante stoppesteder. Økt bruk av miljøvennlig
transport i byene vil gi bedre bymiljø, klima og framkommelighet. God framkommelighet i
byene er viktig for både nærings- og persontransport. Dette gir også synergieffekter i form
av bedre folkehelse.
Støy
Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og
hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det
miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.
Trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i plan og bestemmelser, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og veileder M128/2014, jf. kommuneplanens arealdel (Askim), bestemmelse § 9 om støy.
Statens vegvesen har kartlagt støyutsatte områder langs riks- og fylkesveger. Disse kartene
finnes på nettsiden: Støysoner for riks- og fylkesveger.
Som et minimum bør det tas inn en bestemmelse som sier at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i
Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen».
Alternativt kan tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil grenseverdiene være entydig definert selv om retningslinjen senere revideres.
Trafikksikkerhet
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner. Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens
håndbøker. Vi tenker da spesielt på fri sikt i kryss og avkjørsler. Løsninger bør planlegges
slik at store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal tiltenkt lekeplasser bør ikke plasseres i
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tilknytning til manøvreringsarealer for renovasjonskjøretøy eller parkeringsarealer som baserer seg på ryggende kjøretøy.
Avkjørsler
Kryss og avkjørsler bør utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100
Veg- og gateutforming, kapittel E.1. Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel kapittel E.1.1.5 i håndbok N100. Disse tegnes inn (og målsettes) i alle
kryss og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor areal regulert
til vegformål, reguleres som hensynssone (sikringssone H140).
I tillegg bør det tas inn en bestemmelse om at det innenfor sikttrekanten ikke skal være
eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) som er høyere enn 0,5 m
over kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, stolper eller liknende som ikke er sikthindrende, kan stå innenfor sikttrekanten.
Trafikkanalyse
Det bør gjennomføres en trafikkanalyse for å utrede trafikale konsekvenser med tanke på dimensjonering og valg av løsninger. Analysen bør omfatte vurdering av trafikksikkerhet og
trafikkavvikling i kryss og avkjørsler. Trafikkanalysen gir også grunnlag for vurdering av
fremtidige støyforhold.
Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Jan Antonsen
sjefingeniør
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR TØMMERÅSEN GNR. 46 BNR.
51 M.FL. I INDRE ØSTFOLD

1.
Undertegnede er kontaktet av Are Øystein Kvakkestad i anledning mottatt varsel om
oppstart av planarbeid for gnr. 46 bnr. 51 m.fl. av 09.03.2020.
Are 0. Kvakkstad er eier av landbrukseiendommen Tømmerås gnr. 47 bnr. 1 og 3 i
Indre Østfold.
Min klient er kjent med at gnr. 46 bnr. 51 i gjeldende kommuneplans arealdel er utlagt
til byggeområde bolig - fremtidig, og at det areal som ligger syd for bnr. 51 p%
nordsiden av Fv 128 i planen er utlagt til fremtidig næringsområde. Gnr. 47 bnr. 1 og
3 samt nordenforliggende eiendom gnr. 48 bnr. 1 ligger i område som i kommuneplanens arealdel er utlagt til LNFR-formal.

2.
2.1
Are 0. Kvakkestad er i utgangspunktet ikke negativ til at gnr. 46 bnr. 51 blir utviklet
med boligbebyggelse. Han er imidlertid av den oppfatning at det her burde vært
foretatt en konsekvensutredning av innvirkningen på miljø og samfunn i området,
herunder både hva planforslaget med tilrettelegging for øket trafikk nordover langs
eksisterende Vei 1266 vil medføre mht. øket forurensing og hvilke konsekvenser
dette vil kunne ha for opprettholdelse av bl.a. landbruksproduksjonen på dyrka marka
samt bruken av gårdtunet på gnr. 47 bnr. 1 og 3.
Når gnr. 46 bnr. 51 en gang i fremtiden blir bygget ut med boligbebyggelse, er det
etter Are 0. Kvakkestads oppfatning viktig at det i plangrunnlaget er lagt inn føringer
som ivaretar den igangværende stedlige landbruksdriften på naboeiendommen gnr
Telefon:

69 27 85 00

E-post:
Web-side:

advokatene@apj no
www.apj.no

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 8, 1515 Moss
Postadresse:
Cort Adelers gate 8, 1515 Moss

Klientkonto:
Drifts konto:

6118 06 52662
6118 06 52654

Organisasjonsnr:

971510684 MVA

4 7 bnr. 1 og 3, idet boligutbygging tett innpå jord- og skogbruksarealer
erfaringsmessig kan føre til konflikter. Således er det vesentlig at planforslaget
hensyntar, og ikke legger hindringer i veien for, dagens driftsopplegg og en naturlig
fremtidig utvikling i landbruket. Min klient vil derfor understreke at driften av en jordog skogbrukseiendom som gnr. 47 bnr. 1 og 3, innebærer at det på enkelte tider av
året vil være støy utover ordinær arbeidstid. Videre vil gjødsling med husdyrgjødsel
og spredning av slam fra renseanlegg medføre lukt over en påfølgende periode.
Videre må eiere av boligeiendommer tilgrensende gnr. 47 bnr. 1 og 3 være innforstått
med at trær inntil grensen ikke kan kreves fjernet i medhold av nabolovens regler.
Et særskilt moment som etter Are Øystein Kvakkestads oppfatning også må
hensyntas, er at øket trafikk på Vei 1266 -- som går gjennom tunet på Kvakkestads
eiendom - vil medføre økte vansker med å bruke gårdstunet med landbruksmaskiner
på en effektiv og hensiktsmessig måte. Således vil øket trafikk etter hans·oppfatning
kunne medføre vanskeliggjøring av arbeidet på eiendommen.
2.2
Slik Are Ø. Kvakkestad oppfatter varselet, vil det reguleringsplanforslag som varsles
utarbeidet direkte berøre Kvakkestads eiendom gnr. 47 bnr. 1 og 3 idet det opplyses
at planforslaget vil omfatte gang- og sykkelvei nordover til Korsgård skole. Gang- og
sykkelvei vil dermed gå parallelt med eksisterende Vei 1266 -- og det antas at det
forutsettes avstått grunn fra gnr. 47 bnr. 1 og 3 til etablering av ny gang- og sykkelvei.
Idet eksisterende vei over gnr. 47 bnr. 1 og 3 går gjennom tunet og dyrka mark, er
Are Ø. Kvakkestad engstelig for øket forurensing som følge av øket biltrafikk langs
veitraseen.
Are Ø. Kvakkestad ser videre for seg at det vil måtte avstås dyrka mark for å få
etablert gang- og sykkelvei nordover til Korsgård skole, hvilket han i utgangspunktet
ikke anser ønskelig hensett til eiendommens jordbruksressurser og eiendommens
driftsgrunnlag. Etablering av gang- og sykkelvei vil videre kunne påvirke (ødelegge)
eksisterende jordbruksdrenering/grøfting, og et evt. reguleringsforslag som forutsetter
inngrep i min klients eiendom, må således ta opp i seg ivaretakelse av disse
forholdene, herunder også akseptable av- og pakjoringsmulighet til jordene.
Uansett er det Are Øystein Kvakkestads oppfatning at en evt. gang- og sykkevei må
legges utenom tunet på hans eiendom, dvs at gang- og sykkelveien legges på
vestsiden av bebyggelsen på eiendommen, slik at beboerne på gnr. 47 bnr. 1 og 3
slipper de ulemper som en gang- og sykkelsti tvers igjennom tunet vil medføre.

3.
Forutsatt at reguleringsplanforslaget med tilhørende planbestemmelser ivaretar de
nødvendige hensyn til min klients eiendom, vil han som nevnt innledningsvis i
utgangspunktet ikke motsette seg planforslaget hva gjelder gnr. 46 bnr. 51, dog slik
at han som nevnt i pkt. 2 forutsetter at gang- og sykkelvei legges på vestsiden av
bebyggelsen. Han ber videre om at de bemerkninger som for øvrig fremkommer
foran i dette brev, hensyntas.

Are Øystein Kvakkestad forbeholder seg for ordens skyld å komme med ytterligere
bemerkninger/kommentarer/ innsigelser til det planforslag som skal utarbeides når
nærmere detaljer fremkommer.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Pedersen,

Reier & Co AS
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Indre Østfold - innspill til varslet oppstart av detaljregulering for
Tømmeråsen - 46/51
Vi viser til deres oversendelse datert 09.03.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for
Tømmeråsen.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i form av
rekkehus, kjedede eneboliger eller flermannsboliger. Planområdet omfatter eiendommen gbnr
46/51, område B21 i Askim kommunes arealdel 2018-2030. Totalt areal er på 24,3 da.
Fylkesmannens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 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.
Fylkesmannens innspill
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Referat fra oppstartsmøtet viser at kommunen ønsker at gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien,
frem til Korsgård skole skal inngå i reguleringsplanen. Vi støtter kommunens vurdering, og mener
dette bidrar til større trafikksikkerhet i området, samtidig som barn og unge kan sykle til skolen
fremfor å bli kjørt med privatbil. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen vedtatt 1. september 1989 punkt 5a som sikrer at arealer og anlegg som
brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Vi vil også gi et planfaglig råd om at gang- og sykkelvei innarbeides som rekkefølgebestemmelse, for
å sikre oppføring før boligene kan tas i bruk.
Når det gjelder oppføring av gang- og sykkelvei på dyrka mark, ber vi om at gang- og sykkelvei i
minst mulig grad beslaglegger dyrka mark, og at det velges en bredde og standard som minimerer
tapet av dyrka mark.

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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Naturmangfold
Nord for skogen i planområdet ligger en dam (Tømmerås vest) registrert som viktig. Vi forutsetter at
dammen ikke påvirkes negativt i tiltaksperioden og etter at boligområdet er utbygd. Vi minner også
om at det som en del av planarbeidet skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§ 8.12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
Det er registrert flere fremmede arter i området. Flytting av løsmasser er en av de hyppigste
årsakene til spredning av fremmede organismer. Fylkesmannen minner om Forskrift om fremmede
organismer § 24: Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer,
skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som
kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak
for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving,
varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg. Fylkesmannen forutsetter at det i størst mulig
grad benyttes stedegne masser og at eventuelle overskuddsmasser håndteres forsvarlig.
Landskap
Vi ber om at planarbeidet sørger for god terrengtilpasning, da området har en markant plassering i
landskapet. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. Ny
bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende
bebyggelse og landskap.
Barn og unge og medvirkning
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og Rundskriv T-2/08 Om
barn og planlegging må legges til grunn for videre planarbeid. Vi viser spesielt til punkt 5b om at det
må sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. Videre planarbeid må sikre tilgang på
lekearealer med kvalitet. Vi anbefaler at lekearealer reguleres i plankartet, og sikres oppført
gjennom rekkefølgebestemmelser.
Vi oppfordrer kommunen til å ta et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. For å sikre reell medvirkning er det viktig at
disse gruppene blir involvert tidligst mulig i planprosessen. Ny Veileder om barn og unge i plan og
byggesak trekker blant annet frem viktigheten av tidlig involvering.
Overvannshåndtering
Med fremtidig klima og mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til lokal
overvannshåndtering og sikring av byggverk. I Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
og klimatilpasning i kommunene vises det til at det ved planlegging av nye områder for utbygging,
fortetting og transformasjon, skal vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det
bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer
skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig
overvannshåndtering. Vi viser til Miljødirektoratets veileder til tema som viser hvordan
klimatilpasning kan og bør ivaretas på ulike planområder (2019).
ROS-analyse og grunnforhold
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som
følge av planlagt utbygging.
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Det er kjent at det er utfordrende grunnforhold i nærmiljøet når det gjelder ras- og skredfare.
Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet blir derfor en viktig del av videre planarbeid.
Parkering
Det er et mål at veksten i transport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. En restriktiv
parkeringspolitikk er et effektivt middel for å minske bilandelen og øke andelen med miljøvennlige
transportmidler. Vi ber om at det settes en maksgrense for antall parkeringsplasser, jf. § 28 om
parkering i kommuneplanens arealdel.
Boligsosiale hensyn
Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt forebygge
kriminalitet og sosiale forskjeller. Vi viser til § 5-1 om medvirkning og tilrettelegging for grupper og
interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i planprosessen. Kommunen må gjennom
tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging bidra til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte
grupper. Kommunen bør implementere den nasjonale strategien Bolig for velferd (20142020) og
benytte www.veiviseren.no.
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen
Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Karoline Stramrud Bech
rådgiver
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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for boligområde i
Tømmeråsen ved Askim i Indre Østfold kommune
Vi viser til oversendelse av 9.3.2020 fra rådgivende foretak Arkama AS på vegne av
forslagsstiller og grunneier Tømmeråsen bolig AS med varsel om oppstart av planarbeid for
boligområde i Tømmeråsen, gnr. 46, bnr. 51 med flere i Indre Østfold kommune.
I varselet ligger oversiktskart med planavgrensning. Som vedlegg følger referat fra
oppstartsmøte med kommunen 27.2.2020 og planinitiativ (beskrivelse av innledende
planarbeid). Planen har plan-ID 301420200003.
Formål og beskrivelse av tiltak
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge småhusbebyggelse enten som
eneboliger, tomanns- eller flermannsboliger innenfor planområdet. En ønsker å utrede ulike
boligløsninger, om hensiktsmessig også lave boligblokker.
Planområdet
Varslet planområde ligger ved fv. 1266 Tømmeråsveien, rett øst for Askim by. Byggeområdet
er på 24,29 dekar. I planen inngår gang- og sykkelvei sørover til Sekkelstenkrysset og nordover
til kryss med fv. 1270 Korsegårdveien/Eidarengveien. I Kommuneplanens arealdel 2018 –
2030 ligger planområdet i område B21 Sekkelsten med formål fremtidige boliger. Veiledende
antall boenheter er satt til seksti. Disse tillates bygget ut i planperioden.
Vurdering og anbefalinger
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende
myndighet etter vannforskriften. Fylkesplanen «Østfold mot 2050» ligger til grunn for vår
uttalelse. Den finnes i Viken fylkeskommunes nettside:
http://viken.no/tjenester/planlegging/regionale-planer/ under «Regionale planer – Østfold».
Planen gjelder inntil det er vedtatt en felles plan for Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune har følgende merknader til varselet:

PLAN Avdeling for kommunale planer
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Fylkesplan for Østfold
I gjeldende fylkesplan for Østfold er regionale strategier for Indre Østfold beskrevet. Indre
Østfold skal videreutvikles som regionalt tyngdepunkt (med Askim/Mysen som regionby) i en
flerkjernet struktur nær Oslo, med helhetlig tilbud av arbeid og opplevelser. Kommunene i
Indre Østfold ønsker å få til stor befolkningsvekst i regionen. Arealkart i Fylkesplan for Østfold
viser at planområdet ligger innenfor «Langsiktig grense for framtidig bebyggelse» for Askim
byområde. Området «Hoen – Sekkelsten» er skravert landbruk (LNF) og Fremtidig bebyggelse,
2 – Nb.
Selv om planområdet ligger innenfor langsiktig tettstedsgrense i fylkesplanen bør det likevel
vurderes om disse arealreservene bør bygges ut nå. Mulighet for fortetting og ombygging av
allerede ombestemte områder vil være et emne i forestående arbeid med langsiktig
arealstrategi og kommuneplanens arealdel. Det er 2,9 eller 3,5 km fra Tømmeråsen til Askim
bykjerne etter hvilken vei en kjører. Planområdet ligger midt i et jordbrukslandskap og
framtrer som landlig og lite bymessig. I kommuneplanarbeidet skal kommunen velge
rekkefølge for nye utbyggingsområder innenfor langsiktig tettstedsgrense. Dette for å sikre
arealutnyttelse slik at en ikke bruker opp arealreserver. Vi ber kommunen om å vurdere om
en kan avvente videre planarbeid for Tømmeråsen av hensyn til fortettingsmulighet i
sentrumsområdet, landskapshensyn og jordvern. En helhetlig vurdering for nye Indre Østfold
kommune vil kunne gjennomføres i kommende kommuneplanarbeid.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP)
Viken fylkeskommune viser til at et mål i retningslinjene er at utbyggingsmønster og
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, minske
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Konsekvensutredning
Tiltaket er av forslagsstiller og Indre Østfold kommune vurdert etter forskrift om
konsekvensutredninger (KU) til plan- og bygningsloven. Planlagt regulering omfattes ikke av
krav til konsekvensutredning da den overensstemmer med gjeldende kommuneplan og ikke
legger til rette for tiltak omtalt i forskriftens vedlegg 1. Viken fylkeskommune støtter
vurderingen.
Kommuneplanens arealdel
Generelle bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel med vedlegg ble
vedtatt i Askim bystyre i 2018. Selv om planen er i tråd med arealformål, forutsetter
fylkeskommunen at planarbeidet også forholder seg til bestemmelsene i denne forøvrig.
Byggeskikk, utforming av bygg og arealutnyttelse
Planbeskrivelsen må omtale hva slags boliger som planlegges oppført. Det er viktig at bygningene får tiltalende utforming og planlegges med gode løsninger. Materialbruk, fargebruk
og bygningenes størrelse må være gjennomtenkt og tilpasset stedet. Vi viser til «Estetikkveileder for Østfold» som er utarbeidet i forbindelse med fylkesplanen, se
https://viken.no/_f/p1/i25018384-bff3-484d-8ebc-8f1962feacd8/estetikkveileder-for-ostfold.pdf/.
Ved planlegging av boliger i planområdet bør det legges til rette for menneskers ulike behov,
se Fylkesplanens retningslinjer for boligbebyggelse pkt. 1.3.2:
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https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot2050.pdf.
Landskapstilpasning
Det er viktig at utbygger tilpasser nye boliger etter landskapet for at landskapet ikke må tilpasses boligene. Nye byggetiltak bør dermed underordnes landskapet. For god estetisk utforming ved utbygging og utvikling i landskapet bør «Estetikkveileder for Østfold» legges til
grunn, se lenke ovenfor.
Grønnstruktur og klimatilpasning
Flyfoto viser at det vokser skog i planområdet. Vi vil oppfordre til at mest mulig av trær,
vekster og skogbunn bevares under utbygging. Ved store nedbørsmengder vil grønne lommer
fordrøye vannet. Bevaring av grønnstruktur vil i tillegg fremme helse og trivsel. Planforslag og
bestemmelser bør vise hvordan vekster tas vare på under og etter utbygging av planområdet.
Leke- og uteoppholdsområder
Viken fylkeskommune viser til pkt. 1.1.9 i retningslinjer for fylkesplan for Østfold som sier at
det skal stilles krav om gode, varierte og tilstrekkelige lekeområder og uteoppholdsarealer i
boligområder. Vi viser også til rundskriv T-2/08: Om barn og planlegging – Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og til Kommunal og
moderniseringsdepartementets veileder om barn og unge i byggesak.
Uteoppholdsarealer for felles bruk skal være mest mulig sammenhengende, legges der
solforholdene er best, være egnet både sommer og vinter samt være skjermet mot
trafikkfare, støy og forurensing. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som
sikrer ferdigstillelse av lekearealer før eller samtidig med tiltaket.
Utforming av gang- og sykkelvei
Det er gunstig for boligområdet at planarbeidet skal omfatte gang- og sykkelvei langs fylkesvei
1266 Tømmeråsveien. Strekningen er beskrevet som rute 7.3 i planen Hovednett for sykkeltrafikk i Askim. Gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien er også vist på kommuneplankartet.
Ny gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien vil kobles på bestående gang- og sykkelvei langs
fylkesvei 1270 Korsegårdveien i nord og fylkesvei 128 Askimveien i sør.
Utforming av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 1266 Tømmeråsveien gjøres i henhold til
Statens vegvesens håndbok, N100 Veg- og gateutforming og V122 Sykkelhåndboka. Kapittel
D.2.1 og D.2.2 i håndbok N100 omhandler utforming av anlegget og kapittel D.2.3 omhandler
siktkrav.
Gang- og sykkelvei skal bygges med bredde som vist i Tabell D.7 i N100 avhengig av antall
gående og syklende. I tillegg kommer en grusskulder på 0,25 m på hver side, uavhengig av
asfaltert bredde. Antall gående og syklende gjelder for maksimaltimen i et normaldøgn. Gangog sykkelvei med 3 meters bredde dekker minste krav til ferdselsareal på 2,5 m og grusskulder
på 0,25 m på hver side for å muliggjøre maskinell rydding.
Trafikkanalyse
Det må lages en trafikkanalyse som viser følgene av reguleringsplanforslaget for
omkringliggende offentlig veinett. Planområdet vil få adkomst fra fylkesvei 1266
Tømmeråsveien. En trafikkanalyse vil gi innspill til dimensjonering og valg av løsninger for
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gang- og sykkelveien og for kryss og avkjørsler. Trafikkanalysen må derfor også kartlegge
antallet gående og syklende, særlig nordover mot skolen og fylkesvei 1270 Korsegårdveien.
Planavgrensning
Det kan se ut som avsatt planavgrensning er satt i veikant på hver side av fylkesvei 1266
Tømmeråsveien. Vi gjør oppmerksom på at planavgrensningen må fange opp fremtidig vei og
derfor må utvides hvis det skal reguleres gang- og sykkelvei langs veien.
Trafikksikkerhet
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle
trafikantgrupper. Samtidig bør en legge opp til trafikksikkerhet også inne i boligområdet for å
hindre uhell og skader. Dette gjelder også for anleggsperioden. Myke trafikanter må gis et
sikkert tilbud i anleggsfasen og det må sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkter
mellom anleggstrafikk og gående og syklende. Dette kan med fordel sikres i reguleringsbestemmelsene.
Det er flere avkjørsler på strekningen hvor det skal reguleres gang- og sykkelvei og vikeplikt
må tydelig komme frem av teknisk utforming i konfliktområdene. Gjennom planarbeidet bør
det vurderes om det kan være mulig å sanere enkelte avkjørsler, slik at antallet
konfliktpunkter med kryssende trafikk minskes for brukerne av anlegget.
Frisikt i kryss og avkjørsler
Siktlinjer reguleres inn og målsettes i alle kryss og avkjørsler i henhold til Statens vegvesens
håndbok N100 Veg- og gateutforming, V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss og
V122 Sykkelhåndboka. Den del av sikttrekanten som kommer utenfor regulert veiareal,
reguleres som hensynssone. Innen sikttrekanten skal mulige sikthindringer, som for eksempel
vekster eller snø, ikke være høyere enn 0,5 m over hovedveiens kjørebanenivå. Enkeltelement
som trær, stolper eller liknende med et tverrmål mindre enn 0,15 m kan stå innen
sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse.
Rekkefølgekrav for samferdselsanlegg
I henhold til retningslinjene i kommuneplanens arealdel skal følgende kriterier legges til grunn
ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for boliger:
«Områdene skal ha sikker adkomst og gode kommunikasjoner. Ved utforming av planene skal
det avsettes nødvendige arealer til fortau/gang- og sykkelvei, bussholdeplasser,
fotgjengerover/underganger og lekeareal/grønnstruktur. Lokale leke- og oppholdsmuligheter
skal vurderes før arealer til boliger og veier fastsettes.»
Vi støtter kommunens vurdering i vedlagt referat fra oppstartsmøte om at gang- og sykkelvei
fra nytt boligfelt i Tømmeråsen til Korsegård skole må være ferdig bygd før det kan gis
brukstillatelse for første bolig. Dette må tas inn i planen som en rekkefølgebestemmelse.
Viken fylkeskommune skal godkjenne byggeplan og teknisk plan
Det må tas inn en bestemmelse i planen om at Viken fylkeskommune skal godkjenne
byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesvei 1266 Tømmeråsveien før gjennomføring.
Det må også lages en teknisk plan for tiltak på og langs fylkesvei 1266 som godkjennes av
Viken fylkeskommune før endelig planvedtak. Grunnen til dette er at vi ser at det ofte
reguleres anlegg som senere viser seg å ikke ha tilstrekkelig areal for gjennomføring. Statens
vegvesens håndbok R700 Tegningsgrunnlag legges til grunn. Teknisk plan tilpasses prosjektets
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størrelse og vanskelighetsgrad. Den bør i hovedsak inneholde alle tekniske tegninger og
beskrivelser som er nødvendig for å dokumentere at tiltaket er gjennomførbart og at det er
avsatt tilstrekkelig areal til tiltaket i reguleringsplanen.
Byggegrenser
Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten, vedlikeholdet og driften av veien,
arealbehov ved utbedring av veien og omgivelsene langs veien. Reguleringsplanen må angi
byggegrense mot offentlig vei. Vi anmoder om at det reguleres en byggegrense på 15 meter
fra midtlinjen av fylkesvei 1266 i henhold til gjeldende byggegrense. Grensen skal vises på
kartet, men det er gjennom planbestemmelsen grensen får rettsvirkning. Byggegrensen må
derfor både inngå i bestemmelsene til planen og tegnes inn i plankartet.
Tilgjengelighet – universell utforming
Universell utforming (UU), som er tilgjengelighet, er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og
bygningsloven. I § 1-1 står det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for
planlegging og til kravene til det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til
samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom plan- og bygningslovens oppbygning og bestemmelser. Tilgjengelig utforming er en samfunnsverdi med særlig betydning for mennesker med
funksjonsnedsettelse, jf. regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Planarbeidet må derfor redegjøre for hvordan universell utforming av gang- og sykkelveien langs
fylkesvei 1266 Tømmeråsveien ivaretas.
Grunnforhold, risiko og sårbarhet
ROS-analysen må ta hensyn til hvilken risiko anleggsarbeidet og grunnforholdene vil ha for
rasfare ved fylkesvei 1266. Det må utføres grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene
er tilstrekkelige til å gjennomføre reguleringsplanen.
Planarbeidene må også vurdere risiko og sårbarhet ut fra hvilken grunn det er der det bygges.
Forhold som må utredes er fare for overvann og radioaktiv radonutstråling fra grunnfjell.
Støy og luft
Støyforhold bør undersøkes tidlig i planleggingen slik at nødvendige tiltak gjøres i utforming
av bygg og uteplasser. Dette kan være bruk av materialer som demper lyd, utforme bebyggelsen med stilleside og anlegge skjermer av grønne vekster. Boligene som bygges nærmest
Folkestadveien vil bli mest utsatte for veistøy.
Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T
1442/2016, tabell 3) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer fra veinettet må sikres
gjennom bestemmelser til planen.
Gående og syklende
Det er viktig at planområdet tilrettelegges for fotgjengere og syklister, både som gode atkomstløsninger, gjennomgående snarveier og tilpasset sykkelparkering. Planområdet ligger
slik at gang- og sykkelavstand til Askim sentrum er svært lang langs bestående veinett
sammenliknet med luftlinjeavstanden, uansett om man ferdes nordover eller sørover langs
Tømmeråsveien. En snarveier rett mot bykjernen for myke trafikanter bør vurderes i
planarbeidet.
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Planområdet ligger med sykkelavstand til Askim sentrum og mange viktige funksjoner. Vi
anbefaler at det lages planbestemmelser som sikrer boligene sykkelparkering eller
sportsboder tilpasset for oppbevaring og lading av el-sykkel. Det bør også settes inn krav om
minste antall sykkelparkeringsplasser for hver bolig.
Parkering
Det bør tas inn en planbestemmelse som stiller et maksimumskrav til antall parkeringsplasser
for bil. Vi anbefaler også at det lages planbestemmelser som sikrer boligene mulighet for
lading av el-bil. Dersom bilparkering blir samlet på ett sted i planområdet, så vil det kunne
bidra til at trafikksikkerhet i større grad ivaretas innad i området, samt hindre dårlig
arealutnyttelse. Det vil også kunne oppmuntre til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.
Dyrka mark
Gang- og sykkelvei langs Tømmeråsveien og en mulig snarvei mot Askim sentrum vil
beslaglegge fulldyrka mark. Vi viser til retningslinjene i Fylkesplan for Østfold om dyrka mark.
Under kapittel Delmål og strategier, omtales Jordvern: «Den årlige omdisponeringen av dyrka
mark i Østfold skal reduseres til et absolutt minimum». Viken fylkeskommune ber om at dette
utredes nærmere i videre planarbeid.
Arkeologi
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc.,
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune varsles, jf. Lov om kulturminner av
9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
Vi har ikke flere innspill i denne omgang, men ber om å få saken oversendt ved offentlig ettersyn. Kommunen bør også vurdere om det er behov for å melde saken inn til regionalt planforum før offentlig ettersyn for gjennomgang og drøftinger med statlige og regionale myndigheter.
Vennlig hilsen
Per Albert Kierulf
avdelingssjef

Ellen Arntzen
rådgiver

Avdeling Kommunale planer
Viken fylkeskommune
Medvirkende rådgiver fra avdeling Infrastruktur, seksjon for samferdselsplanlegging og
forvaltning, Viken sør: Sigrun Gjølberg
Medvirkende rådgivere fra avdeling for kulturarv, arkeologi: Per Erik Gjesvold
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Direktoratetfor mineralforvaltning
med Bergmesterenfor Svalbard

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

Arkama AS
Ordfører Voldens vei 9
1850 MYSEN

17.04.2020
20/00980-2
3

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Tømmeråsen gbnr 46/51 m.fl. Indre Østfold kommune - plan-ID 301420200003

te

Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON+ 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 9. mars 2020.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

IBAN NO5376940505883
ORG.NR, NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Om planen
Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging. Området er i
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030 (Askim kommune) avsatt til
framtidig boligbebyggelse (felt B21).
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid for
Tømmeråsen.
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen
Dragana Beric Skjostad

lne Cecilie Mork Olsen

seksjonssjef

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: lne Cecilie Mork Olsen

Arkama AS
Ordfører Voldens vei 9
1850 MYSEN

Vår dato: 31.03.2020
Vår ref.: 202003198-2
Arkiv: 323
Deres dato: 09.03.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Susan Solbrå
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for
Tømmeråsen GBnr 46/51 med flere - Indre Østfold kommune, Viken
Vi viser til varsel om oppstart datert 09.03.2020.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.

Side 3

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Susan Tanja Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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