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Det innkalles med dette til møte
i

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel
 
7. oktober 2020 kl. 16.00 – 21.00
 
Sted: 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 84/2020       Godkjenne innkalling
 
Sak 85/2020       Godkjenne referat fra 16. september
 
Sak 86/2020       Hensynsoner. Spesielt hensynsone kulturmiljøer blir diskutert og dokumentet
som helhet vedtas.
                               Dokumentene er utsendt tidligere
 
Sak 87/2020       Reguleringsplaner – rangordning
                               Dokumentene er utsendt tidligere
 
Sak 88/2020       Bestemmelser (dokumentet sendt ut tidligere)
                               Dokumentene er utsendt tidligere
 
Sak 89/2020       Behandling av tilbakemeldinger
                               Dokumentene er utsendt tidligere
 
Sak 90/2020       Fremdriftsplan/Møteplan/Hva som gjenstår
 
Hengesaker:
Sak /2020       Revidert innspill Knardalsåsen
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Referat



Fra 



styringsgruppa for kommuneplanens arealdel



16. september 2020 kl. 17.00 – 21.00



Sted: Formannskapssalen



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



Fra Administrasjonen: Espen Sørås, Kristine Schneede, Bernt Henrik Hansen, Morten Høvik



Ingen på teams



Saksliste



Sak 82/2020	Godkjenne innkalling



Behandling	Ble enstemmig vedtatt



Sak 83/2020   	Godkjenne referat fra 10. september



Behandling	Ble enstemmig vedtatt



Sak 84/2020	Hensynsoner. Spørsmål ang Erte blir belyst og diskusjon ang adkomst Solli Gravlund 		tas opp.



Behandling	Diskuterte hensynsone H530 Friluftsliv

		Det var ikke ønskelig å legge inn hensynsonen friluftsliv slik kartleggingen viser. Vil ha 		mere informasjon om utvalgskriteriene for kartleggingen.



		Vedtak: følgende friluftsområder legges inn i planen:

		Hensynsone friluft

		 

		 



		Badeplasser Femsjøen/Erte/Kruseter

		Legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Ertevannet med Kruseter og Fremre Erte

		Vannflaten legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Vadet

		Legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Høyåsmarka Kategori 1

		Legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Ertmarka Kategori 1

		Legges inn som hensynsone

		enstemmig







		Øvrige områder utsettes behandling til neste møte 7. oktober



		Hensynsone for lokalt viktige kulturmiljøer (H 570 bevaring Kulturmiljø) fra Asplan 		Viak-rapporten ble diskutert. Verdiklassifisering 1 ble gjennomgått og behandlet.



		H 570 Viktige kulturmiljøer

		 

		 



		Likollveien

		legges inn som hensynsone

		4 (Mdg, Ap, Sv, H) mot 1 (H)



		Busterudkleiva

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Dyrendal

		Legges ikke inn

		enstemmig



		Meiseveien

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Oskleva (Osveien)

		Legges ikke inn

		enstemmig



		Kjærlighetstien

		legges inn som hensynsone

		3 (Mdg, Ap, Sv) mot 2 (H, H)



		Asakveien 90 - 94

		legges inn som hensynsone

		3 (Mdg, Ap, Sv) mot 2 (H, H)



		Stubberudveien

		Legges ikke inn

		enstemmig



		Spinneriet

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Karl XII vei

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Kokkhaugen

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Veden

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Marienlyst

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Knardal

		legges inn som hensynsone

		enstemmig



		Eskeviken

		legges inn som hensynsone

		enstemmig







		Verdiklassifisering 2 utsettes til neste møte 7. oktober.



		Adkomst til Solli – gravlund (Fra Klepperveien) ble diskutert og vedtatt at dette skal 		omtales i planbeskrivelsen og markeres i kartet.



Sak 81/2020       Reguleringsplaner – rangordning



Behandling	Ble ikke behandlet - utsettes



Sak 82/2020       Revidert innspill Knardalsåsen



Behandling	Ble ikke behandlet - utsettes



Sak 83/2020       Status for fremtidig område Sponvika



Behandling	Ble ikke behandlet – utsettes



Møtet avsluttet 21.00



Neste møte er 7. oktober 2020



Referent Espen Sørås



 
Sak /2020       Status for fremtidig område Sponvika
 
 
 
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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