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Hva er regionalt planmøte?
I PBL§5-3 gis det en oppfordringtil fylkeskommunen,som regionalplanmyndighetom å ta ansvar
for ledelseog sekretariatfor «Regionaltplanforum».I Østfold har dette fått navnet «Regionalt
planmøte».
Dette er et forum hvor statlige,regionaleog kommunale interesserklarleggesog søkessamordnet
i forbindelsemed arbeidet med regionaleog kommunaleplaner.Hensiktenmed møtet er gjensidig
informasjon,drøftinger og avklaringav planspørsmålog sektorinteressermellom kommuner,
fylket og sektormyndigheter. Regionaltplanmøtekan bidra til bedre samordningav forskjellige
interesserog syn,raskereavklaringog en mer samstemtpraksisi plansakenei fylket.
Regionaltplanmøtehar ingenbesluttendemyndighet,og det har heller ingenformell
meklingsfunksjo
n.
Det skriveskorte, punktvisereferater fra regionalt planmøte.Dissemå lesesog forståsi lys av
møtets rolle og hensikt.

Nedenundergjengiskort trekk fra presentasjoneni møtet:
• Ryggekommunehar mottatt planinitiativ for igangsettingav regulering av resten av felt G i
Halmstad.
• Areal et er på 12 daa,og formålet er i tråd med kommuneplanensarealdelog
kommunedelplanfor Halmstad.
• I kommunedelplanfor Halmstader det krav om rekkefølgepå reguleringen.
• Kommunenmener at rekkefølgekraveti kommunedelplanfor Halmstader oppfylt for dette
initiativet, da BaneNORhar varslet at de vil fremme innsigelsetil videre detaljreguleringav
områderinnenfor Gatu Vårli Solhøyplanenfør eventuelllokaliseringav hensettingsanleggher
er avklart.Felt G er da nesteutbyggingsområde,og det er allerededelvisregulert/utbygd.
• Områdeter dyrket mark, og kommunenlurer på hvordande skalforhold segtil
Fylkesplanens
retningslinjer,og da særligpkt 1.1.11og pkt 1.1.19.
• Kommunenvil ha tilbakemeldingpå hva dette betyr for dette planarbeidet.

•

•
•
•

Kommunenmener jordet er lite, delvisutbyggetog inneklemt.Kommunenhar startet på
arbeidet med å vurdere hvilke fremtidige arealermed dyrket mark som ev skaltas ut i ny
kommuneplan.Det er først og fremst de stor/sammenhengendeområdenesom vurderes
tatt ut.
Kommunenønskerogsåå diskutereegnet boligtypeog boligtetthet innenfor området.
Kommuneninformerte om at de ogsåmottatt initiativ for felt D og I. Dette skalnå opp til
politisk behandlingda administrasjonenikke har kunnet anbefaleigangsetting.
Fremdrift for ny kommuneplanfor nye Mosskommune:Samfunnsdel
-utkast klart i januar.
Høringsamfunnsdel/arealdeljuni. Mål om vedtatt plan før 01.01.2020.

Nedenundergjengiskort trekk fra innspill gitt i møtet:
• Regionaltplanmøteer enig i kommunensvurderingav forholdet til
rekkefølgebestemmelsene
i kommunedelplanenfor Halmstad.
• ØFKmener at det å ta stilling til utbyggingeller ikke utbyggingav dette feltet burde vært en
kommuneplanvurdering,i hht retningslinje1.1.19.Det er uheldigå ta dette feltet til
utbyggingnå før det er gjort en helhetligvurderingsammenmed Mosskommune.Det er et
politisk ønskeregionaltat alle utbyggingsområdermed dyrket mark vurderespå nytt i
kommunesammenslåingsprosessene.
Det er derfor et sterkt fagligråd at dette arealet
avventestil dennevurderingener gjort.
• Bør kunnedokumenterebehov for å ta området til utbyggingog visetil de vurderingersom
er gjort i kommuneplanarbeidetmed å sortere hvilke områdersom skalvidereføresog hvilke
som skal tas ut pga jordvernehensyn, samt hvilke kriterier som kommunenleggertil grunn.
• Det er lagt til grunn en relativt lav tetthet. Når dyrket mark tas til utbyggingbør arealet
nyttes mer effektivt enn 2 boliger/daa.
• Det er gravfelt på andre sidenav Fv118, og det må tas hensyntil dette i utforming av
utbyggingsfeltet.Det bør væreen vissåpenhet i dennedelen av feltet. Unngåfor høy
bebyggelsei denne delen.
• Viktig at matjorda tas vare på som en ressurs.
o Kommunenredegjordefor at dette vil bli gjort.
• Støyskjerminger viktig langsveien.Behovetfor variasjonmå vurderes.Må tenke kvalitet og
estetikk.Bruk av vegetasjoni tillegg til støyskjermingkan væreviktig element.
• Summenav støy er viktig for et område.I et områdemed potensiell fremtidig (mer) flystøy
blir skjermingmot vegstøyekstraviktig.
• Områdeter ikke registrert fra før i fht kulturminner. Høyt potensialefor arkeologiskefunn i
området, selvom det på nabotomten ikke ble gjort funn. Kravtil registreringer.
• Det liggeren bygning(smie)fra ca 1850 i planområdet. Det er positi vt at dennesøkesbevart,
da den gir kvalitet og identitet til området, langsSmed Grønvoldsvei.
o Kommuneneredegjordefor at intensjonener å ta vare på denne bygningen,som står
tom i dag.
• Adkomster ikke vurdert. Dette blir et tema som tas opp med SVVpå senderestadium.

Innspillfra NVE v /Torleiv Myre i forkant av møtet:
•

Området har sannsynligvishelning< 1:20 (dvs.utenfor skredfarligterreng). Dette må uansett
sjekkesut og dokumenteresav tiltakshaver,for områet ligger i utgangspunktetinnenfor
aktsomhetsområdefor kvikkleire(jf. NGUsmulighetskartfor marin leire nedenfor).

•
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•
•

•
•

•

•

I alle områdermed marin leire kan det finneskvikkleire.LangsE6er det for eksempel
påtruffet kvikkleireflere steder i dette området.
Områdetbestårav randmoreneog tykke strandavsetninger, og det kan værelommer med
kvikkleiere.

Skråningshelningen
kan enkelt sjekkesut på www.hoydedata.no. Pkt. 4.5 i NVEsveileder
7/2014 – sikkerhetmot kvikkleireskred
, angir en prosedyrefor identifisering og avgrensning
av kvikkleireområdermed potensiellskredfare,der pkt. 1-5 går på avgrensningav
aktsomhetsområder.NVEhar hatt flere planer i dette området der faren for kvikkleireskred
har vært dårlig dokumentert,så dette er kommunenkjent med.
Avklaringav områdeskredmå gjørespå et så tidlig stadiumsom mulig. NVEvil vurdere
innsigelse om hensyntil områdeskred ikke er avklart på reguleringsplannivå.
Sikkerhetskravene
i byggtekniskforskrift (TEK17)kap.7 er førendefor arealplanlegging,jf.
DiBKsveileder– Utbyggingi fareområder(https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt
tilsyn/temaveiledninger/utbygging-i-fareomrader-bokmal).
I veilederenfremgårdet videre at et områdekan ikke regulerestil bebyggelsehvisden
påfølgendeutbyggingenikke kan oppfylle kravenetil sikkerheti TEK17.Enarealplansom ikke
har lagt kravenetil sikkerhettil grunn, vil ikke kunnegjennomføresmed utbygging.Det må
derfor avklarespå planstadietom utbyggingsområdettilfredsstiller kravenetil sikkerhet,
eventuelt om sikringstiltakkan bidra til å oppnå tilstrekkeligsikkerhet.Dersomkravenetil
sikkerhetmot naturpåkjenningeri TEK17vurderesførst i den konkrete byggesaken,kan det
hende at det ikke er mulig å byggei henholdtil vedtatt plan. Dette ville vært svært uheldig.
Viserellers til NVEsretningslinjer2/2017 - Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen
NVEssaksområderi arealplanlegging.Veilederenshovedformåler å klargjørehva som anses

som nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserknyttet til NVEssaksområderi arealplanlegging,og hva som skaltil for at disseinteresseneskal være tilstrekkeligivaretatt i planer
etter plan- og bygningsloven(pbl). Veilederenbestår av en innledendebeskrivelseav NVEs
oppgaverog saksområder,og to tabeller som gir en oversiktover hvordannasjonaleog
vesentligeregionaleinteresserinnen NVEssaksområderbør ivaretaspå kommuneplan- og
reguleringsplannivå,slik at en unngårinnsigelse.NVEsveilederefinnespå
www.nve.no/arealplan.

Ref KariOttestad

