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Oppdatering
Området ved Kamperhaug gård som ble skissert i forrige styringsgruppemøte er vedlagt. Område
som er KU-utredet er merket. Utvidelse vil kreve utvidet KU.
 

 Det innkalles med dette til møte
i

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel
 
18. november 2020 kl. 16.30 – 21.00
 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen
 
Møtet er innkalt i tråd med de tilbakemeldinger som er gitt fra utvalgets medlemmer på at
møtet kan holdes i rådhuset. Administrasjonen vil bli kalt opp på teams evt være til stede i salen,
slik at disse kan delta på spørsmål og utdype sakene.
 
 

Saksliste
 
 
Sak 129/2020    Godkjenne innkalling
 
Sak 130/2020     Godkjenne referat fra 11. november
 
Sak 131/2020     Reguleringsplaner – foran/bak
                               Utkast utsendt tidligere
 
Sak 132 /2020   Rekkefølgebestemmelser til planen.
                               Underlag blir ettersendt
                              
Sak 133/2020     Oppdatert dokument bestemmelser og retningslinjer
                               Vi tar opp diskusjonen ang utnyttelsesgrad og «1939 – regelen»
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Referat fra møte

i

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel



11 november 2020 kl. 16.30 – 21.00



Formannskapssalen

 

Til stede: Øivind Holt, Gunn-Mona Ekornes, Helge Bergseth Bangsmoen, Ragnhild Løchen, Håvard Tafjord. 



Fra Administrasjonen: Espen Sørås, Kristine Schneede, Anneli Nesbakken, Bernt Henrik Hansen 

 

Saksliste

 

Sak 122/2020 	Godkjenne innkalling



Behandling	Enstemmig vedtatt

 

Sak 123/2020 	Godkjenne referat fra 4. november



Behandling	Enstemmig vedtatt

                                               

Sak 124/2020 	Nye innspill – næring



Behandling	Avgrensning av regionalt næringsområde mellom ny og gammel E6 

		Holt refererte fra møte med forslagsstiller på arealer vest for E6 til masseuttak.

		Styringsgruppa diskuterte og det ble ikke besluttet endring på tidligere vedtak.

		

              		Terminal NSB – styringsgruppen ble informert om arbeid med terminal i området 		rundt Berg Stasjon. Dette blir håndtert i planbeskrivelsen da arealer ikke er definert. 		Må tas som kommunedelplan eller områderegulering.



   		Rokke – Utsatt da KU ikke var ferdig enda.



		Norske skog Saugbrugs – styringsgruppen diskuterte Håndtering av innspillet, 			kommunedirektørens anbefaling og KU. Det ble enstemmig besluttet at området 		legges inn i planforslaget. Adm kommer med forslag til bestemmelser for området.



		Avklaring tidligere innspill

		189 Svalerødmyra redusert til 50 da. Jfr vedtak i sak 118/2020 – Utsatt da KU ikke er 		ferdig enda

		2 områder fra innspill 210 Isebakke – Enstemmig bestemt at områdene legges til LNF 		som anbefalt.	

		

		Innspill 193 Lerdalen. – Avklart tidligere. Gjort vedtak 22. februar 2019 behandles 		ikke nå.

		Tafjord (H) og Løchen (H) ønsket å behandle dette innspillet på nytt. Ved avstemming 		falt dette mot tre stemmer (MDG, SV, AP mot å behandle og 2H for). Blir ikke 			behandlet.



		Innspill 210 Hofgårdløkka – enstemmig avsatt til grøntstruktur som område mot 		nord/øst.



		Innspill 336 Sykehusgata – ikke behandlet. Adm ser nærmere på juridiske sider ved å 		utvide sentrumsformålet.



		Innspill 431 Hyttefelt Botjern – enstemmig bestemt å legge inn i planen. Forutsetter 		regulering av feltet til spredt hyttebebyggelse.

		Innspill boliger i landskapsvernområdet blir utsatt behandling av.



		Avgrensning av Kaperhaug gård (LNF – n) avgrensning foreslått i møte- Adm legger 		frem kart til vedtak.

	

 

Sak 125 /2020	Ser på typologi boliger og arealbehov i forhold til dette i områder som er og skal inn i 		planen.

                               Saken er en start på rekkefølgebestemmelser til planen.



Behandling	Tas opp i neste møte. Kommunedirektøren kommer med forslag til utbyggings-			rekkefølge.

                               

Sak 126/2020     Oppdatert dokument bestemmelser og retningslinjer

                               Vi tar opp diskusjonen ang utnyttelsesgrad og «1939 – regelen»

                               Oppdatert dokument sendes ut mandag.



Beslutning	Utsettes til neste møte.

 

Sak 127/2020     Mulig hensynsone Brødløs

                               Viser avgrensing og mulig håndtering.



Behandling	Adm viste forslag til områdeavgrensning for en bestemmelse/retningslinjer for felles 		planlegging. Diskusjon rundt hensiktsmessighet og hva en ønsker å oppnå. 

		Enstemmig beslutning om at det lages avgrensing på planområde som forutsettes 		felles strategi på utvikling.

 

Sak 128/2020     Arealregnskap

                               Påbegynner arbeidet med arealregnskapet.



Behandling	Ble orientert om arealer inn/ut og påvirkning dette har for arealregnskapet.

 

Underlag for friluftskartleggingen utsendt som orientering.         

Link til naturbasen: https://kart.naturbase.no/
 

Neste møte med styringsgruppa er 18. november 2020, kl 16.30 





Referent

Espen Sørås


		









		Underlag for diskusjon til Rekkefølgebestemmelse 

for nye arealer i 

kommuneplanens arealdel:







		



		16 november







Av Espen Sørås










Rekkefølgebestemmelser



I forbindelse med kommuneplanen skal man vurdere om det skal innføres rekkefølgebestemmelser på utbygging av nye arealer i kommuneplanen.



Fra samfunnsplanen:



Dette vil si at ved utlegging av nye boområder skal skolekapasitet som første kriterium for utbygging.

Ved gjennomgang av skolekapasiteten må en se utviklingen for skolene i planperioden. På grunn av lav tilflytting vil dette i mindre grad påvirke skolekapasiteten. Fødselsratene sammen med internflytting vil være de største påvirkningsfaktorene for til/fra-gang i elevgrunnlag. Antall barn som blir født følger i hovedsak SSbs framskrivninger. I Halden er dette tallet nedadgående og vil fortsatt være de i planperioden. En må forvente at elevgrunnlaget samlet vil gå ned. Internflyttingen er derimot svært vanskelig å forutsi da det påvirkes veldig mye av boligmarkedet og store nye utbyggingsområder.

		ÅR

		2020

		2025

		2030

		2035

		2040

		2045

		2050



		0 år

		256

		264

		281

		299

		301

		289

		277



		1-5 år

		1543

		1413

		1440

		1524

		1592

		1565

		1500



		6-12 år

		2554

		2360

		2148

		2139

		2241

		2336

		2324



		13-15 år

		1117

		1143

		1055

		947

		949

		992

		1037







Vi har brukt en metodikk som baserer seg på hvem som bor innenfor hver enkelt skolekrets på et gitt tidspunkt (1. november 2020) og med hvilket fødselsår. Disse vil ha mest sannsynlighet for å begynne på skole i skolekretsen. 



Ser en på denne statistikken vil en se at for skolene vil det være Kongeveien og Risum ungdomsskole som har det største trykket i årene fremover, og minst kapasitet til å ta nye utbyggingsområder innenfor inntaksområdet. Risum har ved skoleåret 2021/2022 to klasser for mye enn hva skolen er bygd for. Vedvarer dette og det blir en økning, vil skolen måtte bygges ut. Kongeveien har ved skoleåret 2021/2022 fullt belegg på klasserommene og det vil være slik i planperioden hvis det ikke gjøres grep med inntaksområdet.. 



Ved alle andre skoler vil elevtallet synke i årene framover slik at skolene vil ha kapasitet i årene framover, men ved store feltutbygginger kan en få kapasitetsproblemer slik som en gjorde på Hjortsberg ved utbygging av Brekkerød I og II. 

På denne skolen utviklet elevtallet seg fra å være stabilt på om lag 40 elever på kullet til over 80 elever. Dette skapte problemer for skolekapasiteten og skolen måtte bygges ut. I dag er tallet på siste kull om lag tilbake på 40 elever. I de nærmeste årene regner man med at elevtallet vil falle med om lag 150 elever.

Områdene Brødløs, Risum og Tistedalen er de områdene som skal videreutvikles som bydelssentra i planperioden. Dette vil medføre at oppbygging rundt disse sentraene bør ha prioritet.

I og med at Halden skal ta sin del av ansvaret for klimamål bør utbygging gjenspeile dette.

En forsiktig analyse av områder som i dag er under utbygging og ikke tilhører fortettingsområdene, viser at tomtereserven er som følger:



		Regulerte områder som ikke er bebygd innenfor tettstedsgrensen



		Arealer 

		Remmen

		Sollihøgda

		Grimsrødhøgda

		Grinda

		Oreid

		Brattås

		Brattskott

		Hovsveien

		Eskeviken

		SUM



		Eneboligtomter

		47

		7

		6

		0

		0

		6

		0

		0

		1

		67



		Arealer tett over 30% Bya m2

		45786

		0

		14873

		16500

		10200

		29263

		13000

		13000

		13657

		156279



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		60 b i reg

		 

		 



		Antall boenheter med 300 m2 arealgrense

		153

		0

		50

		55

		34

		98

		43

		43

		46

		521







Ser en på boligbyggingen og behovet er det som følger i årene framover:



I dag er dette stipulert med 1/3 hver i kategoriene småhus, leilighet og enebolig. 

Sentrumsplanen legger opp til at leilighetsboligbyggingen fortrinnsvis skal bygges i sentrumsområdet. 

Legger en dette til grunn vil behovet være på om lag 100 enheter i året som ligger utenfor dette området kommuneplanen skal legge til rette for.



Oversikten viser at behovet for eneboligtomter er størst de første årene. Dette bør planen ta hensyn til i forhold til rekkefølger.

Forenklet kan en si at det er behov for eneboligtomter i skolekretser nord for elva. Sør for elva vil det være dekt med tomteareal i første planperiode. Det mest ønskelige for skolekapasiteten hadde vært å styre allerede regulerte områder slik at utbygging der ikke påvirker kapasiteten. 

Dette ser kommunedirektøren det er vanskelig å gjennomføre, men det anbefales ikke å legge inn områder tidlig i planperioden.



Kommunedirektøren har sett på planperiodene og delt de inn som følger:

1 (2021/29)	2(2030/38)	3(2039/46)



Boligtyper er reguleres til eneboliger (e), småhus (sm) og leiligheter (l)





De boligområdene som styringsgruppen har bestemt skal inn/blir liggende i planen er:









Nord for elva:					Forslag bolig		Forslag periode

· Stenerød/Ulvås					e			2

· Grimsrødhøgda					sm			1

· B8 Hollenderen					l			2/3		

· B32 Brekkerød					e			1	

· B6 Strupe					e/sm			3

· B7 Strupe					e			3

· B5 Remmen					e			1

Sør for elva

· Brønnhøyden					e			1

· Hovsveien 37-39				e			2

· Måstad						e			1

· Vold skog					e			3		

· Hovsveien 35-37				e			2

· Øberg skole								3

· Folkvang skole					sm			2

· B12 Tistedal					l			1

· B20 Hovsveien Nord				e/sm			1

· B22 Eskeviken					sm			2

· B23 Eskeviken					sm			2

· B15 – Oreid avventes	

· B16 Oreid					l			1/2		

Sponvika

· B1						e			1

· Utvidelse B1					e			2/3



Øvrige bolig-områder følger av LNF- dokumentet da de ligger utenfor tettstedet.



Når det gjelder barnehager og dekning er det ingen føringer for behandling av dette i kommuneplanen med tanke på rekkefølge for boligbygging. Barnehageplan vil vurdere ny utbygging i forhold til kommuneplanen.
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Innspill_inn pr 6.11.20

		Innspill, vedtatt inn i ny kommuneplan

		pr03_06_20		OMRNAVN		Areal i m2		Nytt arealformål SOSI		Nytt arealformål navn		Tidl. Arealformål				Merknad

		Inn 7.5.20		3		22,541		5210		LNF spredt boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn3.6.20		23		2,938		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn3.6.20		31		5,473		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn3.6.20		34		11,835		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn 7.5.20		53		845		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad				Ca 1/3 av det total arealet til innspill 53 ligger i 5001 LNF. Ca 2/3 av arealet ligger i 5210, LNF spredt boligbebyggelse

		Inn 7.5.20		53		1,756		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad

		Inn 7.5.20		53		27,058		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad

		Inn 7.5.20		53		932		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad

		Inn 7.5.20		53		3,193		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad

		Inn 7.5.20		53		3,193		1120		Fritidsbebyggelse		se merknad

		Inn 5.2.19		60		166,729		1200		Råstoffutvinning		5001		LNF

		Inn 5.2.19		62		8,682		1200		Råstoffutvinning		5001		LNF

		Inn 7.5.20		79		31,710		1300		Næringsbebyggelse		5001		LNF

		Inn 7.5.20		96B		6,254		6230		Småbåthavn		6001		Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

		Inn 7.5.20		109		1,609		1300		Næringsbebyggelse		1001		Bebyggelse og anlegg

		Inn3.6.20		114		9,643		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn 7.5.20		144		35,664		1130		Sentrumsformål		1300		Næringsbebyggelse

		Inn 7.5.20		146		7,323		6230		Småbåthavn		6001		Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

		Inn 7.5.20		166		9,617		1120		Fritidsbebyggelse		5001		LNF

		Inn3.6.20		194		61,352		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn 7.5.20		196		35,694		5230		Spredt næringsbebyggelse		5210		LNF spredt boligbebyggelse

		Inn 7.5.20		207		1,799		2010		Veg		5001		LNF

		Inn3.6.20		210		14,257		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

		Inn3.6.20		210		12,207		1110		Boligbebyggelse		1160		Offentlig eller privat tjenesteyting

		Inn3.6.20		210		10,403		1110		Boligbebyggelse		1160		Offentlig eller privat tjenesteyting

		Inn3.6.20		286		6,365		1110		Boligbebyggelse		3001		Grønnstruktur

		inn,se7.5		287		38,918		1120		Fritidsbebyggelse		5001		LNF

		Inn 7.5.20		289		80,269		1170		Fritids- og turistformål		5001 og 6001

		Inn 5.2.19		338		13,702		1200		Råstoffutvinning		5001		LNF

		Inn 5.2.19		340		48,150		1200		Råstoffutvinning		5001		LNF

		Inn 5.2.19		342		115,415		1200		Råstoffutvinning		5001		LNF

		Inn 7.5.20		384		5,211		1170		Fritids- og turistformål		5210		LNF spredt boligbebyggelse

		Inn 4.3.20		331A		22,115		6230		Småbåthavn		6001		Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

		Inn 7.5.20		Næringsformål, Tistedal sentrum		3,813		1300		Næringsbebyggelse		1130		Sentrumsformål

		Inn3.6.20		Vold skog, Brattås nord		60,381		1110		Boligbebyggelse		5001		LNF

						887,046

		Ren boligbebyggelse tettsted				133,503

		Uavklarte innspill under

		justeres, skal bli ca 50 daa?		189		183,893		1110						LNF		Framtidig bolig Sponvika, slås sammen med B1

		Uavklart		210		5,821		3001								Isebakke, forslag at Bebyggelse og anlegg blir LNF eller grønnstruktur

		Uavklart		210		6,938		3001								Isebakke, forslag at Bebyggelse og anlegg blir LNF eller grønnstruktur

		Uavklart		210		2,090		3001								Nederst i grøntdrag mellom Atomveien, Løkkeveien og Furoboveien.

		Uavklart		193		17,123		1001								TDM barnehager

		Uavklart		336		4,068		1130								Sykehusgata, sentrumsformål

		Avventer		431		99,425		1001								Berby, langs elva

		Avventer		431		284,657		1120								Hytteområde ved Glemmemosen og Bordtjern

						604,015

		Behandles i LNF-dokumentet

		I LNF-dok		39		181,812		5230

		I LNF-dok		329		16,320		5210

		I LNF-dok		329		2,797		5210

		I LNF-dok		329		581		5210

		I LNF-dok		329		236		5210

		I LNF-dok		329		1,389		5210

		I LNF-dok		329		708		5210

		I LNF-dok		329		3,944		5210

		I LNF-dok		329		1,401		5210

		I LNF-dok		329		2,380		5210

						211,569





Areal ut pr 6.11.20

		ID		Vedtak jun20		Tidl arealformål		Tidl arealformål		Nytt arealformål		Nytt arealformål		Areal m2		Påvirkes arealregnskap for tettstedet?		Merknad

		F2		Ut		1120		Fritidsbebyggelse				LNF		91,726		Ikke AR

		N1		Ut		1300		Næringsbebyggelse				LNF		44,093		Ikke AR

		B10		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		7,735

		B31		Ut		1110		Boligbebyggelse				Grønnstruktur		3,859

		B30		Ut		1110		Boligbebyggelse				Grønnstruktur		6,141

		B28		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		2,866

		B26		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		16,808		Ikke AR

		B24		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		33,621

		F4		Ut		1120		Fritidsbebyggelse				LNF		91,412		Ikke AR

		OP2		Ut		1160		Offentlig eller privat tjenesteyting				LNF		57,510

		B18		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF/grønnstruktur		32,520				Usikkert om arealregnskap påvirkes. Påvirkes trolig, i alle fall deler av arealet (LNF).

		OP1		Ut		1160		Offentlig eller privat tjenesteyting				LNF		32,304

		BA1		Ut		1001		Bebyggelse og anlegg				LNF		21,131

		B4		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		69,284		Ikke AR

		N2		Ut		1300		Næringsbebyggelse				LNF		35,093		Ikke AR

		B2		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		23,851		Ikke AR

		B3		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		122,176		Ikke AR

		B15		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		81,735				I kolonne areal viser antall daa som foreslås tatt ut. Øvrige deler av B15 videreføres med boligformål.

		B13		Ut		1110		Boligbebyggelse				Grønnstruktur		85,121

		B11		Ut		1110		Boligbebyggelse				LNF		41,872

												SUM		900,858

								Påvirker arealregnskapet						406,415

								Påvirker ikke arealregnskapet						494,443








Område ved Oreid 2 
Gnr./bnr.: 146/1  


 
Kartskisse – vurdert området er markert med rødt.  


 
 


 


Dagens formål: Området er avsatt til 
«LNF-formål» i 
kommuneplanen, i 
nord berøres også 
faresone «høyspent».  
Området er regulert til 
«jord- og skogbruk» og 
«grustak» i 
«Reguleringsplan for 
Oreid grustakområde 
m.m.» (G-179). Denne 
planen gjelder foran 
kommuneplanen ved 
motstrid. I dette er 
ingen logikk for 
reguleringsformålet 
«grustak», og ved  
gjennomgangen av 
reguleringsplaner er 
kommuneplanen her 
foreslått å skulle gjelde 
foran regulerings-
planen.   


Foreslått 
formål: 


Bolig 


Arealstørrelse: 22 daa 
Forslagsstiller:   
Beskrivelse:  
Området ligger inn mot og nord for 
Oreid grustaksområde. I nord grenser 
det inn mot felt B15, et område avsatt 
til «fremtidig bolig», i gjeldende KPA.    
Området og tilliggende areal i syd er 
avsatt til LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan.  
 
Området er et skogkledt areal med 
flere stier gjennom. Det utgjør søndre 
del av den kolle.  


 
Utsnittet  av gjeldende reguleringsplaner. 
Formålet grustak har lilla farge.   


 







Tema Konsekvens Kunnskapsgrunnlag/vurdering 
Naturmangfold  Planområdet berører et område hvor det  i kommunens 


naturtyperegistrering fra 2010 er registret en 
Erstatningsbiotop, B-område (viktig). Her forekommer 
sjeldne sandlevende insekter. En biologisk kartlegging, 
gjort i forbindelse med oppstartet reguleringsarbeid, 
viser at det vil være mulig å ivareta insektene i 
tilstrekkelig grad, samtidig med at adkomstvei til område 
B15 føres fram.    


Kulturminner, kulturmiljø 
og kulturlandskap 


 Berører ikke fornminner, vernede eller fredede bygninger 
eller kulturmiljø. Omfatter et utmarkskulturminne (grop) 
som ikke er fredet.   


Friluftsliv og grønnstruktur  Innspillsområdet utgjør en begrenset del av et stort 
område som er registrert som svært viktig friluftsområde 
i kommunens kartlegging. Det går flere stier gjennom den 
konkrete delen og det er tydelige spor av bruk og av 
barns lek.  
 
Innspillsområdet omfatter søndre del av en av de få 
ubebygde topper i området.  Deler av området er  
eksponert fra syd og vest og fjernvirkning må vurderes 
nærmere ved en evt. regulering.   


Forurensning  Adkomsten til feltet vil gå gjennom et allerede etablert 
boligfelt og vil belaste dette med økt trafikk og støy. 
Ulempen vil avhenge av antall nye boliger som tillates. 
Tilliggende område (Oreid Vest) er planlagt for å tåle økt 
trafikkstøy fra Oreid 2.  
 
Skal det tillates deponi i søndre deler av grustaksområdet 
må støyforholdene  vurderes og evt. nødvendige 
støydempende tiltak iverksettes.   
 
Ingen andre kjente forurensningskilder.  


Vassdrag  Ikke nær vassdrag.   
Strandsone ved sjø  Ligger ikke i strandsonen.  
Jord- og skogbruk  Omfatter ca. 16 daa skogsmark med høy bonitet og 8 daa 


registrert som dyrkbar jord. Noe av disse områdene 
omfatter  «Erstatningsbiotopen», et område  hvor det 
også er viktig med soleksponering.  


Sosial infrastruktur  Området sokner til Kongeveien skole og Risum 
ungdomsskole. Samlet belastning blir avgjørende.   


Teknisk infrastruktur  
 
 


 Ligger inntil fylkesvei med kapasitet. Gang/sykkelvei eller 
fortau til barneskole og ungdomsskole. Krysningspunkt 
over Iddeveien trenger utbedring.      
Ikke i konflikt med jernbane. 


Transportbehov, 
energibruk og 
energiløsninger 


 Ca. 2,5 km til barne- og ungdomsskole (Kongeveien og 
Risum). Ca 1,8 km til Risumlokalsenter og 1,7 km  til 
Tistedal lokalsenter og ca. 1,3 km (via turvei mot nord) til 
Tistedal, ca. 3,9 km til Halden stasjon via festningen. 


Fylkesplanens 
tettstedsgrense 


 Området ligger utenfor, men inntil tettstedsgrensen.   







ABC-prinsippet  Ikke aktuelt 
Barn- og unges 
oppvekstvilkår 


 En utbygging vil ødelegge deler av et eksisterende 
nærturområde/naturlig lekeområde for beboere i 
nærområdet. Området utgjør imidlertid en begrenset del 
av et stort område som benyttes til friluftsliv.  


Virkning over landegrensen  Ingen virkning. 
Samfunnssikkerhet, 
beredskap – fareområder 


 Ligger under marin grense. Området består av hav- og 
fjordavsetning, strandavsetning med tynt dekke og bart 
fjell, noe breelvavsetning og marin strandavsetning. En 
foreløpig geoteknisk vurdering konkluderer med at det 
ikke er skredfare i området. Ikke flomfare eller annen 
registrert naturfare. 420 kV høyspentlinje krysser 
området i nord. Denne må hensyntas ved evt. videre 
planlegging.    


Samlet vurdering  Folkehelse: 
Noe lang avstand til områdesenter (Risum og Tistedal 1,7 
– 1,8 km) og skoler (2,4 km), langs avstand til Halden 
sentrum 3,6 km – m. sentrale samfunnsfunksjoner. Ingen 
problematikk i forhold til luftkvalitet eller støy, men 
eksisterende boligfelt Oreid Vest vil få 
gjennomgangstrafikk. Adkomstveien blir relativt bratt, 
med stigningsforhold opp mot 1:10.  
 
Skal det tillates deponi i søndre deler av grustaksområdet 
må støyforholdene  vurderes og evt. nødvendige 
støydempende tiltak iverksettes.   
 
Innspillsområdet benyttes som rekreasjonsområde i dag, 
men området utgjør kun en del av et større 
friluftsområde. Friluftsinteressene i det totale området er 
store, og konsekvensene av en utbygging vil avhenge av 
og må sees i sammenheng med tilliggende områder. 
F.eks. hva som vil bli tillatt utbygget innenfor felt B15 
(gjeldende kommuneplan).  
 
Samlet vurdering:  
Selve området har potensiale til å bli et godt boområde.  
 
Naturverdier i området kan ivaretas ved riktig planlegging 
og skjøtsel.  
 
Området har verdi som friluftsområde og lekeområde.  
Friluftsinteressene i det totale friluftsområdet er store, 
og konsekvensene av en utbygging innenfor 
innspillsområdet vil avhenge av og må sees i 
sammenheng med hva som skjer i tilliggende områder. 
F.eks. hva som vil bli tillatt utbygget innenfor felt B15 
(gjeldende kommuneplan). Området utgjør sammen med 
deler av B15 en av de siste koller som er ubebygde i 
nærområdet, og er et attraktivt sted i friluftsområdet.      
 







De totale negative konsekvensene ved omgjøring til 
boligformål vurderes å være store, hovedsakelig ut fra 
områdets verdi i rekreasjonssammenheng. Avstanden til 
skole og lokalsenter er også noe lang, og det er lang vei til 
Halden sentrum. 


 


 









Sak 134/2020     Arealregnskap
                             Fortsetter arbeidet med arealregnskapet – ser på tettstedsgrensen jfr. Arealer
som skal inn/ut.
 
Sak 135/2020     Innspill – KU
                               Rokke   - ettersendes
                               Oreid     - gjelder området som ikke ligger i eksisterende plan men følger av
forslag til reguleringsplan. Ettersendes
 
Sak 136/2020     Planen sett opp mot krav til bærekraft/klimaplanen.
                               Vurdering sendt ut tidligere (til møtet 11. november)
 
 
 Mulig flere saker settes opp mandag. Vedlegg til sakslisten vil følge fortløpende.
 
Neste møte med styringsgruppa er 2. desember 2020 kl 16.30 – Møtet 25. november utgår.
 
 
På vegne av Øivind Holt/s
 
 
Espen Sørås
Spesialrådgiver
Avdeling for samfunnsutvikling
Halden kommune
 
Espen.Soras@halden.kommune.no
Tlf. (+47) 93 24 32 41
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