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Dato: 20.04.2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til stede: Indre Østfold kommune: Hilde Brandsrud, Frøydis Kristiansen, 
Ingeborg Langeland, Trude van der Zalm Gjerløw. Statsforvalteren: Torgeir 
Fagerstrand, Carl Henrik Jensen, Monica C. Gåsvatn, Kjell Olaf Richardsen, Ståhle 
Bakstad, SVV: Jan Antonsen, bane NOR: Bernt Skarholt, NVE: Susan Solbrå. 
Direktoratet for mineralforvaltning: Håvard Hammerstad, Forsvarsbygg: Erling K 
Skinderhaug. VFK: Daniel Holm, Amra Kalac, Kari Ottestad 

Referent: Kari Ottestad 

Sendt: Indre Østfold kommune, SFOV, NVE, DMF, SVV, Bane NOR SF, 
Forsvarsbygg 

Nedenunder gjengis innspill gitt i møtet. Siden kommuneplanens arealdel er på høring, og de 
ulike myndighetene svarer med formelle høringsuttalelser er referatet kortfattet. 
Kommunens merknader underveis er referert under innlegget fra hver myndighet: 
 
SFOV: 

• Godt planforslag, med gode koblinger til FNs bærekraftsmål og barnekonvensjonen. 

• Kan være tjenlig å konkretisere og vise viktige sammenhenger knyttet til konvensjonen 

• Positivt med medvirkningsprosesser, særlig er forholdet til barn/unge håndtert bra 

• Folkehelse er viktig tema.  Mennesker med nedsatt funksjonsevne må få avtrykk i 

planen. SFOV kan, om ønskelig, bidra til tydelighet rundt tema 
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• Savner folkehelseperspektiv og koblinger til bærekraftsmål 

• Utfordring i kommunen med dobling av eldre, bør nyanseres noe.  

• Savner referanse til reformen «leve hele livet». Hvordan jobbe for å forankre 

reformen, eller ta inn i handlingsplaner? 

• Bør konkretisere tema «aldersvennlig samfunn» 

• Hva er kompetansebehovet fremover? 

• Folkehelseoversikten etter sammenslutningen. Hvordan svare ut ulike utfordringer? 

• Psykisk helse bør vøre med 

• Innspill til arealstrategi:  

o Positivt at forholdet til VA er tatt med 

o Spørsmål til om utbyggingsreserver er utredet? 5 tidligere kommuner bidrar 

inn, og det bør følge med et arealregnskap, slik at behovet kan dokumenteres. 

o Behov for mer differensiering i fht næringsutvikling? Konkretisere mer. Hvilken 

tilrettelegging i hvilken del av kommunen? 

o Masseuttak og /-deponi viktig tema. SFOV ønsker mer fokus på gjenvinning, og 

at masser som kan gjenbrukes ikke deponeres. Legger planen kun opp til uttak 

og deponi? 

o Monaryggen er tatt ut siden forrige utkast. Hvilken begrunnelse? 

o IØK: Kommunen har jobbet med arealreserver både på bolig og næring. Har 

reserver, og det skal vurderes hvordan disse skal håndteres: ved 

rekkefølgebestemmelser eller tilbakeføring til LNF. 

o IØK: Monaryggen er tatt ut av planen for å sikre jevnt detaljeringsnivå i planen. 

(Ingen nevnt, ingen glemt) 

o IØK: Det er utarbeidet en utredning om omlastning, gjenbruk og reduksjon av 

masser til deponi.   Underlag for arealdelen. 

• Kommunen beskriver spredt næring, som ikke er landbruksbasert og spredt 

boligutvikling.  Hvordan styre? Hvilke kriterier skal ligge til grunn? 

 
 

VFK: 

• Bra kobling til FNs 17 bærekraftsmål.  God struktur i dokumentet og god grafikk som 

tydeliggjør sammenhengene. 

• God innretning på satsningsområder og god kobling til økonomiplanen – rød tråd i 

planverket. 

• Savner hva tydeliggjøring av hva barnekonvensjonen har hatt å si for utformingen av 

planen. 

• Arealstrategien bør fokusere på langsiktig arealbehov og strategier. Er det for tidlig å 

være for konkret på kartet? Er det behov for mer konkret jobbing med konsekvenser 

og mulighet for å nå samfunnsmålene før senterstrukturen spikres på kart? 

• Viktig å gjøre grep i den nye kommunen for å få ned personbilstransporten.   

• VFK har en masseforvaltningsstrategi som skal bidra til å sikre byggeråstoff, 

gjenvinning av masser og minimering av deponier. Fokus på å redusere 
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miljøbelastningen og redusere behov for uttak og deponering. Viktig med 

sirkulærøkonomi. 

SVV: 

• Nullvisjon for nedbygging av dyrket mark kan være utfordrende i fht bygging av vei og 

gang-/sykkelveier. Kan føre til kamper om smalere anlegg. Kan det gis noen føringer / 

prinsipper for hvordan gjennomføre? 

• Det legges til rette for spredt B- og N-utvikling. Må styres. Må lokaliseres. Viktig i fht 

vei, gsv og skolevei. 

• Krav til gsv kan stilles til nye B-områder 

• Det er utarbeidet egne planer for gang og sykkel. Tema kan knyttes til 

folkehelseperspektivet, er ikke bare snakk om transportmiddel. 

• Ring 4 er nevnt. Hvilke veier inngår? 

• I arbeidet som søkte etter muligheter for avlastning av E6 er det konkludert med 

opprusting av Rv 22. 

• IØK:Rv 22 og Fv 120 inngår i Ring 4. 

• IØK: Arbeidet med arealstrategi og B- og N-utvikling er det knyttet mye følelser til, 

særlig i en sammenslåingsprosess. Krever modning. Sterke politiske føringer for tema. 

 
NVE: 

• NVE sine ansvarsområder er dekket på oversiktsnivå 

• Utvikling skal styres vekk fra aktsomhetsområder og fareområder for flom og skred 

• Ved varsel om oppstart gav NVE innspill om sårbare områder for flom og 

overvannsutfordringer rundt utpekte tettsteder. Hvordan har de bidratt til å forme 

planforslaget? 

• Det skal planlegges for å minimere skade forårsaket av klima. Hva betyr det? Beste 

måte å unngå fare er å unngå å bygge i fareområdene. 

• Overvann. Det er utviklet veileder til kommunale planer. Definere sikkerhetsnivå for 

flom/skred i bygg-teknisk forskrift, men ikke for overvann. Hvilket sikkerhetsnivå for 

overvann skal gjelde? Bør inn i overordnet plan.  

• IØK: Planlegger for å minimere skade. Unngå å bygge i farlige områder. Del av 

vurderingene i arealdelen. Skal jobbe for å finne gode løsninger i fht klimaendringer. 

• IØK: Arbeidet med klimaendringsstrategi er igangsatt. Midler fra miljødir. Skal være 

klart som underlag for arealdelen. Overvann viktig tema, men gjenstår mye jobb. 

 
Bane NOR 

• Har ingen vesentlige merknader til arealstrategien, som synes å underbygge by-

/tettstedsutviklingen. 

• Muliggjør bruk av kollektivtransport og bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

• Planoverganger kan være en utfordring. 

• Ønsker tilrettelegging for persontransport og godstrafikk på østre linje og bruk av 

strekningen Mysen – Sarpsborg. 

• Østre linjer har RTMS-anlegg, og det kan kun kjøres materiell som er tilpasset/utrustet 

i fht dette. I dag er det lokaltog. 
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• Spørsmål om tilstrekkelig trafikkgrunnlag og strekningen Rakkestad- Sarpsborg. 

• For økt andel godstransport på bane må det det jobbes opp mot andre instanser enn 

Bane NOR. Viser til avhengighet knyttet til avgreining på Ski. 

• IØK: Stort politisk fokus på persontransporten mot Sarpsborg + strekningene 

Oslo/Stockholm og Oslo/Gøteborg forutsatt stopp vi IØ 

 
Drimin: 

• Støtter tidlige innspill om masseforvaltning. Savner fokus på gjenbruk av masser. 

• Hensyn til miljø og klima: Ambisiøst mål om utslippsreduksjon. Tilgang til byggeråstoff, 

transportavstander og gjenbruk bør kunne gi direkte målbart resultat. 

• Opprettholdelse av uttaksområder nært på utviklingsområder er vesentlig. 

• Arealstrategi ivareta tema, men ønsker at prinsipper for Momarken/Slitu styrkes i 

arealstrategien.  Senere reguleringsplaner nært på uttaksområdet er utfordrende.  Bør 

vurdere ivaretagelse av prinsippene i komdelplanen, slik at masser kan tas ut (i hht 

planen) før det ev bygges ut. 

 
Forsvarsbygg 

• Savner dokumentet oversendt for offentlig ettersyn. 

• Har eiendommer i kommunen i form av gamle forsvarsverk 

• IØK: Oversender planmaterialet for uttalelse. 

 

 

Vennlig hilsen 

Per A. Kierulf Kari Elisabet Ottestad 

Avdelingssjef kommunale planer Seniorrådgiver 

 

 

Kopi til: 

MATTILSYNET LOKASJON YVEN 

 


