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Det innkalles med dette til møte

i
styringsgruppa for kommuneplanens arealdel

15. Mars kl 16.30

Sted: Kommunestyresalen
De som ønsker å følge som tilhørere melder det inn, og jeg legger de til på den
elektroniske Teams innkallingen.
Møtet er innkalt i tråd med de tilbakemeldinger som er gitt fra utvalgets
medlemmer på at møtet kan holdes i kommunestyresalen som et fysisk møte.

Saksliste

Sak 168/2021   Godkjenne innkalling
Sak 169/2021   Godkjenne referat fra 1 mars 2021
Sak 170/2021     Oppdatert masserapport
Sak 171/2021     Samlet KU – gjennomgang av dokumentet
Sak 172/2021   Planbeskrivelse

Går gjennom planbeskrivelsen
Rekkefølgebestemmelsen er lagt inn i planbeskrivelsen og

bestemmelsesdokumentet.
Forslag til bestemmelse vil bli justert i etterkant av gjennomgangen.

 
Sak 173/2021   Gjennomgang av forslag til plankart.
 
                               Link til kartet https://kommunekart.com/klient/halden/k-
plan_under_arbeid
                               Trenger du veiledning til bruk av kartløsningen gi Espen Sørås
beskjed og det vil bli satt opp et teamsmøte for deg.
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Mål for arbeidet 
De viktigste målsetningene for 
arbeidet med masseforvaltning 
i kommuneplansammenheng 
har vært:


1. Å sikre at kommunen 
har tilstrekkelig tilgang på 
byggråstoff i et langsiktig 
perspektiv.


2. Å sikre at kommunen dekker 
behovet for deponering av rene 
gravemasser.
Kommunen har pr. i dag ingen 
slike deponier, noe som er 
svært uheldig for både bransje 
og samfunn.


Det presiseres at arbeidet 
med masseforvaltning i 
kommuneplanen ikke i seg 
selv vil være fullstendig 
avklarende for ovenfornevnte 
punkter. Arbeidet i denne 
sammenheng legger opp 
til å gjøre de planmessige 
tilretteleggelser som er 
nødvendige for å føre arbeidet 
videre. Både deponering av 
rene gravemasser og fremtidig 
uttak av masser i nye områder 
vil kreve detaljregulering 
og konsesjoner som må 
drives frem av den enkelte 
initiativtaker. Drift av deponier 
og masseuttak knytter seg til 
et bredere sett av lovverk enn 
Plan- og Bygningsloven.


1.1 


Berørte lovverk:


-  Plan og Bygningsloven med tilhørende forskrift (Forskrift om 
 konsekvensutredning)


-  Mineralloven (med veileder)


-  Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og til  
 hørende forskrifter (Forurensingsforskriften og avfallsforskriften)


-  Sektorlovverk (Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Friluftsloven,    
 Markaloven, Jordloven, Vannressursloven, Folkehelseloven, Vegloven,    
 Matloven med aktuelle forskrifter)


Oppdatering fra Miljødirektoratet, oktober 2019:
Miljødirektoratet har startet arbeidet med en forskriftsregulering av disponering av 
overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset, og som ikke gjenvinnes. 
Dette skal gi mer forutsigbarhet for tiltakshavere og begrense behovet for enkeltsøknader 
etter forurensningsloven § 32.
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Hva kreves for å ta ut masser?


For å starte et masseuttak er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for 
området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3. 
For alle uttak av naturstein kreves driftskonsesjon, uansett størrelse.


Meldepliktige uttak (uttak over 500 m3)
For uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til Direktoratet For 
Mineralforvaltning (DMF). Meldingen skal sendes inn til DMF minst 30 dager før 
oppstart av drift.


Konsesjonspliktige uttak (uttak over 10.000 m3)
For uttak på mer enn 10 000 m3 masse er det krav om driftskonsesjon fra DMF. Alt 
uttak av naturstein krever driftskonsesjon, uavhengig av størrelse.


Driftskonsesjon skal være gitt før driften igangsettes. 
Driftskonsesjon kan kun gis til den som har utvinningsrett (utvinner). 


Krav om reguleringsplan
En reguleringsplan vil bidra til at uttaket skjer forsvarlig, og at hensynet til miljø 
og samfunn er vurdert og håndtert. Regulering gir kommunen anledning til å 
eksempelvis stille krav til skjerming og sikring, terrengutforming og istandsetting 
etter at uttaket er avslutta. Det vil i mange tilfelle være nødvendig å avklare 
adkomsten til masseuttaket. Dette er viktig blant annet fordi et masseuttak kan gi 
trafikkbelastning på veinettet og for nærmiljøet.


DMF behandler søknader om driftskonsesjon etter mineralloven. Ved behandling av 
en konsesjonssøknad er det en fordel at området for masseuttak har en godkjent 
reguleringsplan. 
Halden kommune stiller som hovedregel krav om reguleringsplan for uttak 
av masser. Mindre uttak som utgjør del av et større tiltak kan behandles som 
byggesak med vesentlig terrengendring. I slike tilfeller er det forutsatt at massene 
skal benyttes på stedet, i forbindelse med tiltaket. Eksempler på dette kan være 
arrondering av terreng i forbindelse med en utbygging.


Direktoratet har gitt følgende konsesjoner i Halden kommune:
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Begrepsavklaring, fylling av masser


Masseoppfylling   
Brukes i denne veilederen om alle mottak for rene masser. Dette inkluderer rene 
massetipper, områder som skal fylles igjen etter uttak av mineralressurser og 
landbruksområder der rene masser benyttes for bakkeplanering.  


Deponi/massetipp  
Område hvor massene lagres permanent. Etter plan- og bygningsloven er et tiltak 
midlertidig hvis det varer mindre enn to år. Plassering av masser i 2 år eller mer 
behandles som permanente tiltak.  


Rene masser   
Naturlige masser fra områder der det ikke er eller har vært forurensende 
virksomhet. Rene masser består av stein, grus, sand, leire og myr med forskjellig 
innhold av organisk materiale. Rene masser må tilfredsstille grenseverdiene fra 
forurensningsforskriften kapittel 2 og være tilpasset lokalt bakgrunnsnivå.   
Miljødirektoratets faktaark M-813/2017, Grunnforurensning - Bransjer og stoffer.  


Forurensede masser   
Masser som overskrider grenseverdiene. Jordmasser som kommer fra byområdet 
er som regel forurenset over grenseverdier og kan ikke deponeres som rene masser. 
Masser med forurensning over grenseverdiene for rene masser, og avfall, skal 
deponeres på godkjent deponi for slike masser.


Inerte masser 
Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk 
omdanning. Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk 
eller kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det 
kommer i kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller 
være til skade for menneskers helse. Betong, glass og teglstein kan være eksempler 
på inerte masser, og klassifiseres ikke som rene masser.


Avfall   
Løsgjenstander eller stoffer som skal kasseres. Plast, betong, asfalt, jern og glass er 
eksempler på avfall, og klassifiseres ikke som rene masser.  


Næringsavfall  
Avfall som oppstår i næringsvirksomhet, både forbruksavfall og produksjonsavfall.
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Oversikt 
For å svare på målsetning nr. 1 
i forrige kapittel må man legge 
noen antagelser til grunn. 


Østfold Fylkeskommune fikk i 
2016 utarbeidet fagrapporten 
”Råstoffuttak og masser 
i Østfold”. For å beregne 
fremtidig behov for byggråstoff i 
form av grus og pukk legger den 
et forbruk på 12 tonn/capita 
årlig til grunn. 


Dersom man kobler dette 
forbruket med SSB`s 
befolkningsprognoser for 
Halden samt de lokale 
leverandørenes produksjonstall, 
gir det følgende bilde:


Dette er en høyst 
teoretisk øvelse som gir 
et svært forenklet bilde av 
ressurstilgangen i kommunen. 
Det er imidlertid et bilde på at 
befolkningsvekst nødvendigvis 
medfører et behov for 
byggråstoff. 


Det er ikke tatt høyde for større 
utbyggingsprosjketer, som for 
eksempel IC-utbygging o.l., i 
beregningen.


1.2 
lokalt behov


2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Brække (eksport) 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000


Rokke 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000


Skriverøya 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650


Svingen 450000 450000 450000 450000 450000 450000


Sum/år 450650 500650 500650 500650 500650 500650 50650 50650 50650 50650 50650 50650 50650


Befolkning 31168 31168 31439,6 31711,2 31982,8 32254,4 32526 32797,6 33069,2 33340,8 33612,4 33884 34155,6


Vekst i antall 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6 271,6


Massebehov (12 tonn/capita/år) 374016 374016 377275,2 380534,4 383793,6 387052,8 390312 393571,2 396830,4 400089,6 403348,8 406608 409867,2


Overskudd 76634 126634 123374,8 120115,6 116856,4 113597,2 ‐339662 ‐342921,2 ‐346180,4 ‐349439,6 ‐352698,8 ‐355958 ‐359217,2
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Dekningskapasitet i henhold til uttaksområder i dagens kommuneplan
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Bransjens innspill


Innkomne generelle innspill:


Bransjens behov


Ønske om miljøpark


Maskinentreprenørenes  Forbund påpeker brans-
jens behov for masseuttak og -mottak og forbedret 
tilrettelegging for etablering av slike anlegg. 


Skolt Pukk og Masser har, sammen med Park 
& Anlegg AS, spilt inn behovet for en miljøpark 
som fungerer som mellomlagringsplass og 
sorteringsområde for masser for å optimalisere 
gjenbruk.


MEF


Skolt 
Pukk og 
Masser


Bransjens behov
Direktoratet for mineralforvaltning peker på 
Regjeringens forventninger på temaet, samt egne 
forventninger til metodikk og tema i arbeidet. 


Dir. for 
Mineral- 
forvaltn.


Den 30. oktober 2018 ble det 
avholdt et dialogmøte med 
representanter fra næringen. 
Kommunen fikk i møtet 
bekreftet at behovet for 
deponier av rene masser er det 
mest presserende behovet for 
bransjen. 


Det ble i møtet varslet at 
kommunen ønsket innspill på 
temaet, og fristen for innspill 
ble satt til 20. november 
2018. Invitasjon til å komme 
med innspill ble i tillegg 
varslet i annonseform og 
på kommunens nettsider i 
etterkant av møtet.


Kommunen har mottatt 7 
innspill på temaet, hvorav 5 er 
å regne som konkrete forslag 


til virksomhet på geografisk 
definerte områder.
Geografisk definerte områder 
er merket med oransje farge, 
mens innspill av kke stedsfestet 
karaktér er merket med blå 
farge. 


Innspillene er senere i 
dette dokumentet vurdert 
individuelt i henhold til 
vurderingskriteriene som ble 
fremlagt for styringsgruppa 
ved forrige orientering. Etter en 
grovsiling vie kriteriene er noen 
av innspillene tatt videre til 
konsekvensutredning.


Avslutningsvis i dette 
dokumentet gir Rådmannen sin 
anbefaling.


Foto: NorStone AS


2.1 
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Eksisterende deponi


Uttak/mulig deponi


Det tidligere masseuttaket på Bjørnstad i Tistedal har fungert 
som deponi for rene masser siden etterkrigstiden. Eier øns-
ker å formalisere virksomheten i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen.


NorStone på Svingen har konsesjon til å ta ut masser til kote 
-27. Etterbruk av anlegget er allerede planlagt som deponi. 
NorStone ønsker å utvide areal for uttak, og vurderer mu-
ligheter for å endre driftsplanen for å kunne motta masser 
tidligere.


NorStone


Nytt uttak
NorStone ønsker, i tillegg til å utvide på Svingen, å etablere 
et nytt uttak Ved Bjørndalen, rett nord for tollstasjonen ved 
Svinesund. Dette i samarbeid med grunneier.


NorStone


Nytt deponi


Nytt deponi


Norske Skog Saugbrugs AS har ansvar for å følge opp sitt 
tidligere deponi på Øberg frem til 2039. Deler av arealene er 
spilt inn som mulig renmassedeponi.


Brække stenbrudd ligger inne i gjeldende arealdel som et 
råstoffutvinningsområde på ca 110 dekar. Det er fremmet 
forslag om utvidelse på ca 170 dekar av råstoffområdet samt 
deponi i den delen av stenbruddet der uttak er ferdig.


Øivind 
Brække


Norske 
Skog AS


Nytt deponi


Bislingen Maskin har spilt inn ønske om å benytte området 
ved Tolvehaugen som renmassedeponi ved tidligere 
kommuneplanrulleringer, og spiller inn et noe redusert areal 
ved denne rulleringen.


Bislingen
Maskin 


AS
1


3


5


6


8


9


Innkomne stedsspesifikke innspill:


Nytt deponi
Erling Grimsrud AS i samarbeid med grunneier foreslår 
deponi for rene masser på Hjelmungen. Arealet har 
begrenset størrelse, og ligger på et høydedrag. 


Erling 
Grimsrud 


AS
4


Uttak / nytt deponi


Halden kommune v/ Teknisk ønsker å ta ut steinmasser i 
tilknytning til Rokke avfallsanlegg for å forberede det for 
avfallsdeponering i tråd med reguleringsplan. Samtidig 
er arealet ønsket brukt til mellomlagring/sortering for å 
optimalisere driften på anlegget som helhet. 


Halden 
kommune2


Nytt uttak


Næringsområdet på Haug har ikke kommet som formelt 
innspill i forbindelse med kommuneplanrulleringen, men det 
er grunn til å tro at opparbeidelse av næringsarealer vil bety 
store mengder overskuddsmasser.


7


Store
Bjørnstad


AS
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


I forkant av dialogmøte med 
bransjen og innspillsrunde ble 
det satt opp et sett kriterier 
for vurdering av innspill. 
Kriteriene er i stor grad basert 
på Østfold Fylkeskommunes 
Fagrapport for Råstoffuttak 
og masser i Østfold. Kriteriene 
er satt opp som en liste med 
temaer som skal belyses 
i vurderingen. Positive og 
negative utslag anmerkes med 
henholdsvis grønn, gul og 
rød farge. Eksempler på hva 
som vil gi positive og negative 
utslag er fylt inn i skjemaet på 


neste side.  Fargekodingen vil 
svare til anmerkningstypene 
som vanligvis benyttes i 
konsekvensutredninger og 
ROS-sammenheng, og er tenkt 
å inngå i integreres i arbeidet 
med helhetlig KU/ROS-arbeid 
for kommuneplanen.
Alle foreslåtte arealer til 
masseuttak og deponier 
vurderes etter denne listen 
av kriterier. Dette verktøyet 
vil gi objektive vurderinger og 
bidra til enklere «grovsiling» av 
foreslåtte arealer på et tidlig 
stadium. 


Vurderings-
kriterier


2.2 


grovsiling av innspill







VURDERINGSKRITERIER/ 


Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


forringer helhet


reduserer dyrkbar m.


negativ effekt


>20km


dupliserer


dårlig


i stor grad


liten


type A, B


nasj. og reg. verdi


høy bonitet


fare for avrenning


høy-middels fare


nasj. og reg. verdi


nær befolkn. kons.


høy bruksverdi


NEGATIV                  NØYTRAL/LITE NEGATIV                  POSITIV


 


 
tilpasset behov
 


 


 


middels


Type C


lokal verdi


lav bonitet


liten fare


liten fare 


lokal verdi


reparasjon


øker  dyrkbar m.


positiv effekt


<5km


dekker behov


god


i liten grad


stor
 
ikke nærhet


ikke nærhet


ingen konflikt


ikke nærhet


ingen fare


ingen konflikt


isolert rute


liten bruksverdi
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Innspillet omfatter del av 
eiendommen gnr 103 bnr 14 
i Halden. Grunneier ønsker at 
Tolvehaugen skal disponeres til 
massedeponi for rene masser. 
Det er tidligere søkt om mas-
sedeponi i samme område i år 
2013 og tidligere. Saksdoku-
menter vedrørende denne 


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneier


Drift


150.000-160.000 m3


LNF / H550 - Hensyn Landskap


Hilde og Thomas Bislingen


Bislingen Maskin AS


søknaden besittes av Halden 
kommune, så vi kommer i den-
ne omgang bare med litt tille-
ggsinformasjon og endringer i 
forhold til det som ble søkt om 
den gangen. Innspillet bygger 
på argument om utvidelse av 
jortdbruksareal og at en oppfy-
lling av dalsøkket vil bidra til å 
støtte opp Fv 22.


Tolvhaugen
deponi - rene masser


Arealet ligger i en ravinedal 
tett på Fv 22,. Transport 


til området påvirker i liten 
grad boligområder.


Forslaget har potensiale 
til å dekke tettbygde 


strøk nord for 
sentrumsområdene og 


store deler av Rokke. 







VURDERING    / 


5 km


fra Sentrum


fra Rokke







/   VURDERING


Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Ligger i ravinedal


Utvider jordbruksareal


Ny virksomhet


Ligger gunstig til for Brekkerød-området


Halden kommune har ingen slike deponier pr. i dag


God, via Fv 22


Påvirker ikke boligområder


Middels


Ligger i ravinedal


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Liten konflikt langs transportruter


Uavklart


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Ligger i ravinedal


Utvider jordbruksareal


Ny virksomhet


Ligger gunstig til for Brekkerød-området


Halden kommune har ingen slike deponier pr. i dag


God, via Fv 22


Påvirker ikke boligområder


Middels


Ligger i ravinedal


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Uavklart


Liten konflikt langs transportruter


Uavklart


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE


Området har potensiale for å 
betjene et stort omland som 
inkluderer sentrum nord, blant 
annet utbyggingsområder på 
Brekkerød. Transportrute til 
området er gunstig da den går 
via hovedveinett, men man 
skal være oppmerksom på 
at rute fra sentrum passerer 
Hjortsberg skole. En gjenfylling 
av ravinedalen vil være i direkte 
konflikt med ivaretagelse av 
landskapsverdier og verdifulle 
naturtyper. 


Naturtypen ravinedal (geotop) 
ble vurdert som en rødlistet 
naturtype på rødlisten for 
naturtyper i 2011. Naturtypen 
er vurdert som sårbar (VU), og 
det anslås at ravinelengden 
i Østfold har blitt redusert 
med 60-80% mellom 1960-
2000. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling har ansvar 
for oppfølgning av ravinedaler.
Med bakgrunn i konflikt med 
naturverdier anbefales det å 
ikke gå videre med innspillet.


Oppsummert vurdering







/   VURDERING


Innspillet omfatter del av 
eiendommen gnr 100 bnr 2, med 
beliggenhet rett sør for Rokke 
avfallsanlegg. Arealet  dag avsatt 
til LNF-formål. Halden kommune 
v/ Teknisk har nylig kjøpt og 
regulert et areal nord for det 
aktuelle området, med tanke på 
utvidelse av avfallsanlkegget. 
For å forberede utvidelsen er 
det gitt konsesjon for å ta ut 
steinmasser på arealet. Arealet 
som nå spilles inn ønskes brukt 
til mellomlagring/sortering for av 
de massene man skal ta ut, for å 
optimalisere driften på anlegget 
som helhet, samtidig som det 
vil gi mulighet for ekspansjon av 
renovasjonsanlegget i fremtiden. 
Et areal for mellomlagring og 
sortering av massene som 


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneier


Drift


130.000 tonn/år


Reguleringsplan: Renovasjonsanlegg / Vegetasjonsskjerm
Kommuneplan: LNF


Frode/Marie Mjølnerød


Halden kommune


sprenges ut vil være nødvendig for 
å få gjenbrukt massene, og sikrer 
effektiv transport av masser, da 
byggebransjen ved levering av 
masser samtidig kan ta med stein 
og pukk tilbake til eget anlegg. I 
etterkant av opprinnelig innspill 
har det kommet et tilleggsinnspill 
om tilrettelegging for deponi av 
lett forurensede masser. Arealet 
som ble fremmet ligger vest for 
dagens renovasjonsanlegg. Arealet 
har vært brukt til deponering og 
er tilbakeført til jodbruk. Etter 
drøfting med planavdelingen 
er det valgt å spille inn ett areal 
til, øst for renovasjonsanlegget. 
Hvilket areal som er best egnet for 
å motta masser vil avklares i en 
påfølgende prosess.


Rokke
uttak / deponi 


Arealet for utvidelse ligger 
i den søndre forlengelsen 


av Rokke avfallsanlegg 
og sees i sammenheng 


med dette. Arealer 
båndlegges med tanke på 


fremtidig tilrettelegging 
for deponering av lett 


forurensede masser.


Forslaget har potensiale til 
å sikre et tilbud av masser 


i tettbygde strøk nord for 
sentrumsområdene og 


store deler av Rokke. 







VURDERING    / 


5 km


ferdig regulert område


areal spilt inn som  mellomlagring/
sorteringsområde


båndlegges
båndlegges







/   VURDERING


Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Ligger i ravinedal


Ingen konflikt


Offentlig aktør


Ikke nærhet (Brekkerød innenfor 5km)


Private aktører leverer tilsvarende produkt


God


Påvirker ikke boligområder


Middels


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Bekk, men liten betydning


Liten


Ingen konflikt


Liten konflikt langs transportruter


Uavklart


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Ligger i ravinedal


Ingen konflikt


Offentlig aktør


Ikke nærhet (Brekkerød innenfor 5km)


Private aktører leverer tilsvarende produkt


God


Påvirker ikke boligområder


Middels


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Bekk, men liten betydning


Liten


Ingen konflikt


Liten konflikt langs transportruter


Uavklart


Området nord for det aktuelle 
arealet er allerede regulert, 
som tilsier at mange av 
konfliktavklaringene allerede 
er håndtert. Massene i området 
i nord for arealet skal uansett 
tas ut, og å benytte arealet til 
mellomlagring og sortering av 
masser ansees å være nyttig 
i forhold til å optimalisere 
gjenbruk og sortering av 
massene. I tillegg gir det god 
transporteffektivitet at bilene 
kan ta med rene masser tilbake 
til eksempelvis byggeplass 
etter å ha deponert masser 
på Rokke.  En helhetlig 
vurdering av allerede regulert 
areal samt utvidelsen tilsier 
at tiltaket gir rammer for 
god ressursforvaltning om 
transporteffektivitet. 


Formål i kommuneplanen 
foreslås endret fra “offentlig 
privat tjenesteyting” til 
Bebyggelse og anlegg - 
renovasjon”. Tilleggsareal i 
sørøst konsekvensutredes 
og inkluderes i formålet. 
Formålsavgrensning 
oppdateres til også å 
inkludere gjeldende 
reguleringsplan.


Arealene vest og øst for 
dagens renovasjonsanlegg 
anbefales markert med 
hensynssone «båndlegging i 
påvente av vedtak etter pbl.», 
med hjemmel § 11-8., d.
Hensikten er å avsette 
areal til deponering av lett 
forurensede masser, som 
vil avgrenses nærmere i 
påfølgende planprosess. Disse 
arealene utgjør derfor ikke del 
av konsekvensutredning nå. 


Oppsummert vurderingTEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Innspillet omfatter del av 
eiendommen gnr. 143, bnr. 33, 
syd for Aremarkveien. Innspillet 
utgjør et areal på ca 107 daa 
slik dette fremgår av figur 1. Det 
aktuelle arealet er avsatt som 
LNF med hensynssone landskap 
i gjeldende kommuneplan. 
Området ligger umiddelbart 
utenfor tettstedsgrensen 
i gjeldende fylkesplan for 
Østfold. Arealet er foreslått 
omdisponert til område for 
råstoffutvinning - (sosi 1200) 
eller annet dekkende formål for 
tiltaket (massedeponi).
Massedeponiet har vært i 


drift i flere tiår og benyttes 
hovedsakelig av lokale 
entreprenører og Halden 
kommune. Området ble tatt 
i bruk som grustak tidlig 
på 1940-tallet og har etter 
endt uttak fungert som 
massedeponi. Tilbakefylling 
antas å ha startet på 1990-tallet. 
Innspillet er å betrakte som 
et ønske om formalisering av 
dagens virksomhet.


Området er utpekt som 
“fremtidig uttaksområde av 
lokal betydning” av NGU.


Store Bjørnstad
deponi - rene masser


Området har god adkomst 
via Fv 21, men må passere 


Tistedal sentrum. Området 
er skjermet fra bebyggelse 


med skogbelte.


Innspillet har potensiale til 
å betjenede østre delene 


av byområdet  og  Aremark.


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneier


Drift


1-2 mill. m3


LNF / H550 - Hensyn Landskap


Carl Håkon (Bobo) Garder


Store Bjørnstad AS







VURDERING    / 


5 km
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Restaurerer landskap


Potensiale til tilbakeføring


Potensiale for økt virksomhet


Betjener østre del av byområdet


Tilbudet eksisterer allerede, dog ikke formelt


God fremkommelighet


Skjermet fra boligområder


Stor


Ikke nærhet til sjeldne naturtyper


Observasjoner av Sandsvale


Ingen konflikt


Ikke nærhet


Stabil grunn


Ingen konflikt


Transportrute går gjennom Tistedal sentrum


Ikke nærhet til arealer av betydning for friluftsliv


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Eksisterende deponi på 
Bjørnstad ligger gunstig til 
for å betjene de sydlige og 
østliger delene av byområdet. 
En utfylling av arealet er å anse 
som restaurering av landskapet 
etter tidligere tiders uttak av 
masser. Verdien av å restaurere 
landskapet må gis betydelig 
vekt med tanke på at området 
ligger i Hensynssone Landskap 
(H-550) i dagens kommuneplan.  
Arealet er godt tilgjengelig 
for tung transport med 
avkjøring fra Fv 21, og ligger 
skjermet fra bebyggelse med 
vegetasjonsbelte. 


Deponiet er godt etablert 
og kjent, og utgjør derfor 
ingen potensiell ny konflikt 
med beboere i området 
eller naturverdier. Med 
bakgrunn i det man er kjent 
med pr. i dag anbefales det 
å gå videre med innspillet 
og jobbe for formalisering 
av deponiet gjennom 
kommuneplanprosessen. 


Forslaget konsekvensutredes.
Arealformålet foreslås 
endret fra LNF til Bebyggelse 
og anlegg med angivelsen 
“deponi” i kart, for å presisere 
arealbruken ytterligere.


Oppsummert vurderingTEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Innspillet omfatter del av 
eiendommen gnr. 24, bnr. 1, 
rett syd for Gjellestadhaugen.  
Arealet er foreslått endret fra 
LNF til deponi for rene masser. 
Arealet utgjør ca. 35 daa., og 
ligger i en forsenking mellom to 
høydedrag. Innspillet vektlegger 
at endelig volum for fyllingen 
vil tilpasse seg eksisterende 
landskap, men med en 
gjennomsnittlig oppfylling 
på 2-2,5 meter vil det kunne 
fylles ca. 80 000 m³ masser. 
Atkomsten til deponiet vil være 


fra fv.118, via avkjørselen til 
Hjelmungen gård.


Arealet er i fylkesplanen 
definert som Kulturmiljø, og 
i gjeldende kommuneplan er 
definert som hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø (H570).
I innspillet er det bemerket 
at det er registrert noen 
naturtyper i artsdatabasen, og 
innspillet vektlegger at både 
naturtypene og kulturmiljøet 
må hensyntas både i driftsfase 
og etter ferdigstillelse.


Hjelmungen
deponi - rene masser


Området har god adkomst viaRv118, men 
må passere gårdstun med mindre veien 


legges om. Arealet ligger tett på funnstedet 
for Gjellestadskipet og ligger i hensynssone 


for bevaring av kulturmiljø.


Innspillet har potensiale til 
å betjenede de vestre de-


lene av kommunen, men i 
liten grad byområdene.


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneier


Drift


80.000 m3


LNF / H570 - Hensyn evaring kulturlandskap


Andreas Aas


Erling Grimsrud AS







VURDERING    / 


5 km
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Ligger på høydedrag eksponert fra Rv118 


Potensiale til utvidelse


Potensiale for ny virksomhet


Ikke nærhet til kjente utbyggingsområder


Vil dekke tilbud som ikke finnes i dag


God fremkommelighet, men går gjennom gårdstun


Skjermet fra vesentlige boligområder


Middels


Naturtyper er identifisert


Uavklart


Ingen konflikt


Uavklart


Uavklart


Direkte konflikt med hensynssone


Transportrutegår gjennom gårdstun


Uavklart
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Foreslått deponi for rene 
masser på hjelmungen vil 
ligge midt i en hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø. 
Området er også definert 
som kulturmiljø i Fylkesplan 
for Østfold. Det er nylig gjort 
betydelige arkeologiske funn 
ca. 500 meter fra området, 
og funnene peker mot at 
det har vært bosetninger av 
betydelig størrelse i området. 
Det foreslåtte området 


ligger på en forsenkning i 
et høydedrag i landskapet, 
og kan bli eksponert fra E6 
i driftsperioden. Arealet har 
begrenset kapasitet, og vil ikke 
evne å absorbere masser av 
samfunnsmessig betydning. 
Kombinasjonen av den 
begrensede kapasitet og den 
høye risikoen for forringelse 
av kulturmiljø, naturverdier og 
landskapsverdier gjør at det 
foreslås å ikke ta initiativet 
videre.


Oppsummert vurderingTEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Innspillet kommer fra NorStone, 
og er todelt:


1. Utvidelse av masseuttak
Omfatter del av eiendommene 
gnr. 12, bnr. 19 og gnr. 12, bnr. 
1, og ligger i tilknytning til 
eksisterende masseuttak på 
svingen. Foreløpige beregninger 
viser at volumet er ca 550.000 
kubikkmeter.  Det utgjør opp 
mot 1,5 mill tonn som tilsvarer 
ca 4 års drift.  Den foreslåtte 
utvidelsen vil øke kapasiteten 
tilsvarende for fremtidig mottak 
av masser (oppfylling av 
uttaksområdet).  Det opplyses 
i innspillet om at denne 
utvidelsen er relativt 


liten i forhold til gjeldende 
reguleringsplan, og derfor ikke 
vil forsinke oppstart av planlagt 
massemottak.


2. Forsering av deponi
I dialog med NorStone har 
det fremkommet at de vil 
studere sin driftsplan for å 
søke å forsere deponi for rene 
gravemasser. Eksisterende uttak 
er planlagt som deponi  når 
uttak er ferdig. NorStone mener 
imidlertid at det kan være mulig 
å starte deponering samtidig 
som man tar ut masser.


Svingen
uttak / forsering av deponi - rene masser 


Området har god adkomst og er 
allerede etablert som uttak. Arealet 


som er spilt inn går imidlertid på 
bekostning av vegetasjonsskjerm 


og landskapsform som i dag gjør at 
uttaket er svært lite synlig. 


Innspillet har potensiale 
til å betjenede de vestre 


delene av byområdet .


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


uttak (ekspansjon):   550.000 m3 
deponi: 1-2 mill. m3


reguleringsplan: Jord- og skogbruk
kommuneplan: LNF


Halden kommune
Ole Jørgen Unneberg


NorStone AS







VURDERING    / 


5 km
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Vegetasjonsskjerm blir redusert


Behovet for vegetasjonsskjerm utfordrer j.br. areal


Stordriftsfordeler


Betjener vestre del av byområdet


Utvidelse av uttak muliggjør mottak


God fremkommelighet


Liten påvirkning


Muliggjør kapasitet for deponering


Registrert hul eik


Ingen konflikt


Ingen drift i dag


Ikke nærhet 


Liten risiko


Ingen kjent konflikt


Passerer skolevei til Berg skole, men ikke kritisk


Ingen konflikt
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Med dagens etterspørsel 
vil eksisterende uttak ha 
kapasitet til å levere masser 
3-4 år fremover. Den foreslåtte 
utvidelsen vil kunne strekke 
driftstiden med ca 4 år. Den 
foreslåtte utvidelsen har også 
sammenheng med muligheten 
for forsering av deponi. 
Behovet for renmassedeponier 
er betydelig. En eventuell 
ekspansjon vil imidlertid gå på 
bekostning av de anstrengelser 
som er gjort for å skjerme 
dagens uttak. Skjermingen 
er i dag svært vellykket, og 
en eventuell utvidelse bør 
forutsette at reguleringsplan 
sikrer tilsvarende kvalitet på 
skjermingen. 


Behovet for byggeråstoff i 
kommunen er økende, og 
uttaket på Svingen har gått 
tomt tidligere enn prognosert. 
Planmessig tilrettelegging for 
nye uttak vil kreve tid, da det 
stilles krav om reguleringsplan 
og konsesjon, som vil følge etter 
kommuneplanen. Utvidelse 
av eksisterende anlegg ansees 
som gunstigere enn å importere 
stein fra nabokommuner, både 
av hensyn til transportøkonomi 
(miljø), og næringsutvikling. 
Sett i sammenheng med 
muligheten for å påbegynne 
landskapsrestaurering tidligere 
enn planlagt, sikre tilgang på 
byggeråstoff lokalt og samtidig 
få etablert et lovlig mottak for 
rene gravemasser på Berg-siden 
av byen, tas initativet videre 
til konsekvensutredning.


Oppsummert vurderingTEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE
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Innspillet omfatter 
eiendommene gnr. 12, bnr. 
4 og gnr. 13, bnr. 1, og kom 
opprinnelig fra NorStone i 
samarbeid med grunneier Ole 
Jørgen Unneberg. Områdene 
ligger rett vest for E6 ved 
tagens tollstasjon. Det er spilt 
inn to arealer, som i denne 
sammenheng vil omtales 
som Bjørndalen sør (BS) og 
Bjørndalen Nord (BN). Intiativet 
begrunnes med at topografi 
og adkomstforhold taler for 
tiltaket. For begge områdeneer 
det foreslått  ta ut  volumer ned 
til kote 55, fra dagens topp-
punkt på kote 95.  


Samlet sett er det beregnet 
at det kan tas ut ca 5 mill 
kubikkmeter stein.  Det tilsvarer 
ca 13 mill tonn. Innspillet peker 
på at mulighetene for etterbruk 
vil være mange.


Innspillet har blitt oppdatert i 
løpet av høsten 2020, da som et 
samarbeid mellom grunneier 
og Skanska. Skanska driver i 
dag asfaltverk på Svingen, og 
har erfaring med langsiktig 
utnyttelse av sine verk, med 
næringsutvikling som etterbruk.


Bjørndalen
nytt masseuttak


Området har god adkomst. Arealet  inn-
enfor BS ligger i hensynssone for bevaring  


kulturmiljo (H570),. Begge arealene an-
sees å ha store landskapsverdier og ligger 


synlig langs hovedinnfartsåren til Norge.


Innspillet har potensiale 
til å betjenede de vestre 


delene av byområdet .


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


13 mill. tonn


BS: LNF - Hensynssone bevaring kulturmiljø
BN: LNF


Ole Jørgen Unneberg


NorStone AS







VURDERING    / 


5 km


E6 NORDGÅENDE


E6 SØRGÅENDE


TOLLSTASJON


MOT SPONVIKA


BS


BN
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Eksponert mot E6


Ingen konflikt


Ekspansivt tiltak


Betjener vestre del av byområdet


Tilbud finnes pr. i dag, men svinner raskt


God fremkommelighet


Negativ påvirkning på leiren-området


Stor


Noe forekomst av molter 


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Ligger på begge sider av bekkefar


Ingen risiko


Flere fredete kulturminner, BS i konflikt m/hensynssone 


Passerer Leiren-området


Noe brukt, middels potensial


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







VURDERING    / 


Del av det foreslåtte området 
ligger innenfor hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø og 
er definert som kulturmiljø i 
Fylkesplan for Østfold. Begge 
delområdene ligger eksponert 
mot E6. Samtidig finnes det 
allerede et eksisterende tilbud 
av steinmasser i nærområdet. 
Den totale kapasiteten til å 


levere masser i kommunen er 
foreløpig ikke kartlagt, men 
vil bli det videre arbeidet 
med masseuttak og deponier 
i kommuneplanen. Det 
anbefales å ikke gå videre 
med forslaget om masseuttak 
i Bjørndalen med mindre 
området blir aktuelt som 
næringsområde.


Oppsummert vurderingTEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







/   VURDERING


Innspillet omfatter 
eiendommene gnr. 35, bnr. 1 og 
gnr. 35, bnr. 2, og kommer fra 
NorStone, som har hatt dialog 
med grunneier Jon Olav Hauge. 
Innspillet har kommet i februar 
2021, som følge av at uttaket 
på Svingen har gått tomt før 
antatt. Innspillet er ment 
som en løsning for å kunne 
opprettholde leveringskapasitet 
i Berg-området, og driver vil 
sannsynligvis fortsette å knuse, 
produsere betong og ha utsalg 
på Svingen, med tilkjørt råstoff 
fra Tobruåsen. 
Området ligger rett nord for 
Halden fengsel. Det er spilt 
inn et større areal, som vil 


avgrenses i en påfølgende 
planprosess. Området er 
spilt inn etter at det er gjort 
sonderinger etter arealer med 
lavt konfliktnivå, særlig med 
hensyn til landskapsverdier og 
kulturminner. Det er tatt prøver 
av steinmassene, og kvaliteten 
har vist seg å være god nok.


Søndre del av arealet tangerer 
kulturmiljøet Gjellestad/
Viksletta (Fylkesplan for 
Østfold) og Pilgrimsleden. 
Pilgrimsleden er etablert i 
nyere tid, og kan legges i en 
alternativ rute. Kulturmiljøet er 
en soneavgrensning, og ikke et 
automatisk fredet kulturminne.


Tobruåsen
nytt masseuttak


Området har god adkomst, og ligger 
i nærhet til eksisterende pukkverk på 


Svingen. Det vil være god anledening til 
å skjerme området mot innsyn, slik at 


landskapsverdier ivaretas.


Innspillet har potensiale 
til å betjenede de vestre 


delene av byområdet .


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


20 mill. tonn


LNF


Jon Olav Hauge


NorStone AS







VURDERING    / 


5 km
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Lite eksponert, ingen hensynssoner


Ingen konflikt


Sikrer videreføring av eksisterende tilbud


Betjener vestre del av byområdet


Tilbud finnes pr. i dag, men svinner raskt


God fremkommelighet


I svært liten grad


Stor


Funn av meldråpelav i 2000


Registrert bjørkefink i 2012


Liten konflikt; drives, men middels/lav bonitet


Ligger et stykke vest for Unnebergbekken


Ingen risiko


Ingen direkte berørte fredete kulturminner 


Passerer ett gårdstun


Noe brukt, middels potensial


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







VURDERING    / 


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE


Det foreslåtte området er ett 
av de mindre konfliktfylte 
arealene i Berg- området for 
hva gjelder kulturminner og 
landskapshensyn. Svingen 
pukkverk har vært en viktig 
leverandør i området, og har 
gått tomt tidligere enn antatt. 
Forslaget vurderes til å kunne 
opprettholde tilbudet i den 
vestre delen av kommunen, 
uten store konflikter. 


Opprettholdelse av et 
råstofftilbud i denne delen 
av kommunen vurderes som 
svært viktig. Alternativet 
vil sannsynligvis være å 
imortere byggeråstoff fra 
nabokommuner, som vil gi 
betydelig lengre transportvei, 
med negative konsekvenser 
for miljø og økte kostnader for 
næringa.


Det anbefales å opprettholde 
formålet LNF, men med 
hensynssone «fremtidig 
råstoffutvinning», med 
hjemmel i pbl. § 11-8, - 
hensynssone for sikring av 
mineralressurser. 


Hensikten med denne er å 
«synliggjøre mineralressurser 
som kan være aktuelle 
for fremtidig utvinning, 
og gi retningslinjer om 
begrensninger av virksomhet 
og vilkår for tiltak for å ivareta 
denne interessen. Hensikten 
er å unngå utbygging eller 
tiltak som kan vanskeliggjøre 
senere utvinning av 
mineralske ressurser.»


Forslaget konsekvensutredes 
ikke i forbindelse med 
kommuneplanen, men i 
forbindelse med eventuelt 
påfølgende planarbeid.


Oppsummert vurdering







/   VURDERING


Halden kommune har vært i 
kontakt med driver og grunneier 
med spørsmål om hvilke planer 
man har for fremtidig drift. 
Anlegget er et eksisterende 
uttak  (pukkverk), og ble anlagt 
tidlig på 1900-tallet. Dette har 
skjedd etter gammelt lovverk. 
Kommuneplanen har til hensikt 
å avklare fremtidig bruk. 


Halden kommune har som mål 
å sikre tilgang på byggeråstoff, 
og det vil i noen tilfeller være 
hensiktsmessig å opprettholde 
drift på arealer som allerede 
er tatt i bruk, fremfor å avsette 
nye arealer. Området har 
potensiale for uttak av noe 
mere naturstein til knusing, og 
det er forekomster av anseelige 
mengder rundstein som ligger i 
dagen. Volum er ikke nærmere 
anslått.


Nordtorp
eksisterende masseuttak - videre drift


Området har god adkomst, og ligger i 
nordvestre del av kommunen, tett på 


Rokkeveien og kommunegrensa.


Innspillet har potensiale 
til å betjenede de vestre 


delene av byområdet .


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


- ikke anslått -


LNF


Thormod Bukholm


Høvik Grus & Anlegg AS







VURDERING    / 


5 km
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Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


Lite eksponert, ingen hensynssoner


Ingen konflikt


Sikrer videreføring av eksisterende tilbud


Relativt stor transportavstand


Vil være supplerende - ikke dekkende


God fremkommelighet


I svært liten grad


Liten


Ingen registrert


Ingen registrert


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Ingen risiko


Ingen fredete kulturminner 


Passerer ett gårdstun


Ikke registrert friluftsområde


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







VURDERING    / 


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE


Området er et lite konfliktfylt, 
delvis fordi arealet allerede har 
vært brukt som uttaksområde 
i over ett århundre. Uttaket 
har et visst potensiale for 
videre drift, men kapasiteten 
er ikke tilstrekkelig til at det 
alene vil dekke etterspørselen. 
Grunneier og driver er usikre 
på hensiktsmessigheten 
av å ekspandere og drive 
anlegget videre. Kommunen 
har utfordringer med å 
dekke etterspørselen etter 
byggeråstoff, og vurderer 
området som interessant 
som supplerende til øvrige 
tilbud. Dette begrunnes blant 


annet med at det er mere 
hensiktsmessig å tømme 
råstoffforekomstene på et 
allerede etablert areal, fremfor 
å avsette nye. 
Det anbefales å opprettholde 
formålet LNF, men med 
hensynssone «fremtidig 
råstoffutvinning». 
Hensynssonen vil være 
hjemlet i pbl. § 11-8, 
hensynssone for sikring av 
mineralressurser. Forslaget 
konsekvensutredes da ikke 
i kommuneplanen, men i 
forbindelse med eventuelt 
påfølgende planarbeid.


Oppsummert vurdering
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Området har ikke blitt 
spilt inn i forbindelse med 
kommuneplanarbeidet, 
men har vært diskutert 
tidligere, og bør tas med i 
den totalvurderingen som nå 
gjøres. Arealet ble i forbindelse 
med mekling av forrige 
kommuneplan lagt inn som 
fremtidig næringsareal. Arealet 
skal områdereguleres i regi av 
Halden kommune. Når området 
skal forberedes for bruk vil 
det etter all sannsynlighet bli 
nødvendig å ta ut betydelige 
masser. Det vil etterstrebes 
å oppnå massebalanse 
innenfor området av hensyn 
til næringsetablering. 


Overskuddsmasser kan 
imidlertid selges som 
byggeråstoff. Dette fordrer 
sannsynligvis transport til 
nærliggende knuseverk, 
eksempelvis på Svingen.


Området ligger i nærhet til 
nyetablerte boligområder, og 
knusing av masser på stedet 
vurderes som uhensiktsmessig 
både av hensyn til støy, 
transport og fremdrift.


Det er ikke foretatt vurderinger 
av massepotensialet i dette 
området, men det legges opp til 
vurderinger i forbindelse med 
områderegulering av området.


Haug
nytt masseuttak


Området har god adkomstog er av 
betydelig størrelse. Det er grunn til 
å tro at forberedelse av område til 


næringsvirksomhet vil bety uttak av store 
mengder masser.


Et masseuttak på Haug vil kunne 
betjene de vestre delene av kommu-


nen og ligger gunstig til i forhold til 
regional transport


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


Uavklart


LNF


Ole Jørgen Unneberg
Anita Elisabeth Unneberg
Bjørn Arild Sørlie
Odd Gunnar Mosen


Uavklart







VURDERING    / 


5 km
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Innspillet omfatter deler av 
det tidligere masseuttaket 
på Øberg. Området har også 
vært benyttet som deponi 
frem til 2009. Norske Skog 
Saugbrugs AS har ansvar for 
oppfølgning av dette deponiet 
frem til 2039, blant annet 
med sigevannsprøver og 
setningsmålinger. Innspillet 
peker på at ett område innenfor 
det tidligere deponiet er klarert 
for deponering av rene masser, 
og at dette ikke vil påvirke 
deponiet som følges opp 
videre. Norske Skog Saugbrugs 
i samråd med grunneier spiller 
inn at arealet settes av som 
deponi for rene masser for 
egen virksomhet, altså ikke et 


kommersielt mottak. Dette vil 
bety begrenset tiltransportering.


Vinteren 2020/2021, i etterkant 
av opprinnelig innspill, har 
det vært avholdt møte med 
Saugbrugs, og innspillets 
omfang har blitt presisert: 
Saugbrugs har ikke behov for 
et deponi av så stort omfang, 
men har fått forespørsler fra 
andre aktører om mulighet 
for deponering. Saugbrugs 
motsetter seg ikke dette, så 
lenge det ikke kompromitterer 
sikkerheten i deres avsluttede 
deponi. Saugbrugs selv har ikke 
planer om regulering og drift av 
et større deponi.


Øberg
deponi - rene masser


Området har tidligere blitt brukt som 
masseuttak, og etterfylling av rene masser 


vil restaurere landskapet. Området ligger 
tett  på boligområder.


Innspillet har potensiale 
til å betjenede de vestre 


delene av byområdet .


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


Uavklart


Reguleringsplan: Særskilt anlegg
Kommuneplan: LNF


John Solberg


Norske Skog Saugbrugs AS







VURDERING    / 


5 km
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Restaurering av landskap


Ingen konflikt


Ekspansivt tiltak


Betjener østre og sentrale del av byområdet


Tilbud finnes ikke fra før


God fremkommelighet


Negativ påvirkning på ærliggende boligområder


Stor


Liten grad av konflikt


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Ingen konflikt


Gode grunnforhold, men bratte partier


Ingen konflikt 


Passerer boligområder


Kartlagt som del av friluftslivområde


Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Kapasitet


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







VURDERING    / 


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE


Del av det foreslåtte området 
ar tidligere vært brukt som 
masseuttak, og en etterfylling 
av rene masser ansees å kunne 
være gunstig med tanke på 
restaurering av landskapet. Det 
er gitt tillatelse til deponering 
av rene masser for deler av 
arealet, som byggesak med 
vesentlig terrengendring. 
Ytterligere oppfylling klan gi 
området økt verdi som f.eks 
rekreasjonsområde. Arealet 
ligger imidlertid tett på 
boligbebyggelse. Deponering i 
seg selv trenger ikke å påvirke 
bebyggelsen negativt, men 
tungtransport inn og ut av 
området vil påvirke negativt 
i den grad frekvensen er høy. 
Ytterligere oppfylling må 
også ta særskilte hensyn til 
eksisterende nedlagte deponi, 
slik at tiltak ikke gir økt fare 
spredning av eksisterende, 
forurensede masser. En 
gradvis oppfylling som flere, 
enkeltstående tillatelser  
vil ikke gi den nødvendige 
forutsigbarheten for hensynene 
som skal ivaretas. 


Det anbefales å opprettholde 
formålet LNF med 
hensynssone som stiller krav 
til felles planlegging, med 
hjemmel i pbl. § 11-8. c og e. 
Hensikten med plankravet er 
å stenge for at det trinnvis gis 
tillatelser (som enkeltstående 
byggesaker) som i sum utgjør 
noe som burde vært regulert. 


Reguleringsplan skal:


- gi anledning til å fylle rene, 
inerte masser som ledd i 
landskapsrestaurering;


- ta særskilte hensyn til 
eksisterende nedlagte deponi, 
slik at tiltak ikke gir økt fare 
spredning av eksisterende, 
forurensede masser;


- sikre transportruter som 
i minst mulig grad har 
negative konsekvenser for 
eksisterende bebyggelse og 
friluftsinteresser.


- ta særskilte hensyn til 
landskapsrestaurering og 
friluftsinteresser.


Oppsummert vurdering
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Brække stenbrudd ligger inne 
i gjeldende arealdel som et 
råstoffutvinningsområde på 
ca 110 dekar. Det er fremmet 
forslag fra grunneier om at det 
legges inn en utvidelse på ca 
170 dekar av råstoffområdet 
i rullert kommuneplan for 
Halden. Brække stenbrudd 
(og pukkverk) er i NGUs 
pukkdatabase den eneste 
forekomsten i Halden 


kommune som er registrert 
som klasse Nasjonalt viktig 
(viktigste klasse). Grunneier 
foreslår deponi i den delen 
av stenbruddet der uttak er 
ferdig, og tilbakefylling kan 
skje fortløpende. Det gjøres 
oppmerksom på at man 
er avhengig av å få utvidet 
området for å kunne etablere 
slikt mottak/ deponi.


Brække
masseuttak / deponi - rene masser


Området fungerer i dag som uttak for 
masser av nasjonal betydning. Forslaget 
legger opp til ekspansjon samtidig som 


man begynner å etterfulle ferdig uttak 
med rene masser.


Innspillet ligger langt syd i kom-
munen, med lite tett bebyggelse i 
nærheten, men vil kunne betjene 


områder på iddesiden.


Anslått kapasitet


Planstatus


Grunneiere


Drift


Uavklart


Råstoffutvinning


Øivind Brække


Uavklart







VURDERING    / 


5 km


ØNSKET UTVIDELSE


ØNSKET DEPONI
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Restaurering av landskap/forringelse av nytt areal


Ingen konflikt


Ekspansivt tiltak


Betjener østre eler av kommunen


Unik kvalitet/nytt tilbud


Fv 22 er ikke ideell for tungtransport


Ingen konflikt


Uavklart


Ingen konflikt


Ingen registrerte forekomster


Noen arealer med skog av høy bonitet, ingen drift


Ingen konflikt


Ingen risiko


Ingen konflikt


Passerer boligområder


Ingen konflikt


Landskapsverdier


Jordbruksareal


Næringsutvikling


Nærhet til utbyggingsområder


Forhold til eksisterende tilbud


Fremkommelighet


Påvirker boligområder / ferdselsårer


Volum tilpasset behov


Nærhet til naturtyper 


Nærhet til viltforekomster


Konflikt med skogbruk


Nærhet til elv/vassdrag


Grunnforhold, risiko


Kulturminner, direkte berørt


Transportruter, grad av påvirkning


Friluftsliv, konflikt


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE







VURDERING    / 


TEMA                 VURDERING                BEGRUNNELSE


Del av det foreslåtte området 
fungerer i dag som uttak, og 
gitt den spesielle kvaliteten på 
massene er det grunn til å legge 
opp til utvidelse av uttaket. 
En etterfylling av rene masser 
ansees å være en restaurering 
av landskapet, men vil samtidig 
generere mere trafikk på Fv22, 
som ikke er egnet for stort 


volum av tungtransport. Store 
deler av massene som tas ut 
i dag blir transportert videre 
med båt fra Liholt, og genererer 
derfor ikke transport på samme 
måte som et deponi vil gjøre. 


Forslaget konsekvensutredes.


Oppsummert vurdering
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Konsekvens-
utredning


2.4 


Etter grovsiling er følgende tiltak konsekvensutredet:


- Rokke avfallsanlegg   Mellomlager for masser
- Store Bjørnstad  Deponi for rene gravemasser
- Svingen Pukkverk  Deponi for rene gravemasser
- Brække Pukkverk  Deponi for rene gravemasser + utvidelse av uttak
- Øberg    Deponi for rene gravemasser 


Følgende føringer ligger til grunn for konsekvensutredningen:


1. Svingen og Brække har bestemmelser i reguleringsplan som legger opp til mottak 
av rene masser for å restaurere landskapet etter avsluttet uttak. Bestemmelsene er en 
forutsetning for dagens konsesjon og vil ikke etterprøves i konsekvensutredning.


2. Samtlige tiltak som blir inkludert i kommuneplanens arealdel må detaljreguleres. 


Disse forutsetningene tilsier at virksomhetene som det allerede foreligger konsesjon 
for blir konsekvensutredet “sett samlet” med de øvrige konsekvensutredede tiltakene, 
men ikke som “enkeltstående tiltak”. De øvrige tiltakene (Store Bjørnstad, utvidelse 
av Brække, utvidelse av Svingen og deponi på Øberg (ledd i landskapsrestaurering 
- LNF) konsekvensutredes både som “enkeltstående tiltak” og “tiltakene sett 
samlet”. Tiltakene må vurderes iht. forskrift om konsekvensutredning også i 
detaljreguleringsfasen.


Metode 
Metoden som er brukt for konsekvensutredning er direkte overført fra metodikken 
brukt for kommuneplanen forøvrig, men med visse tilpasninger for å treffe tematikken 
bedre.







KONSEKVENSUTREDNING   /


Konsekvens-
utredning


Foto: jogra.no
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Naturmangfold Ingen registrerte arter av forvaltningsinteresse eller 
naturtyper av interesse.


Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap


Ingen hensynssoner.


Friluftsliv og grønnstruktur Arealet ligger ikke i områder med lokal eller regional 
verdi for friluftsliv.


Forurensning Arealet er ikke registrert som mulig forurenset i 
kommunale eller nasjonale kartbaser.


Vassdrag En bekk passerer området, men passerer gjennom rokke 
avfallsanlegg, som tilsier at utvidelse ikke har økt negativ 
konsekvens.


Strandsone ved sjø Ikke relevant


Jord- og skogbruk Ikke relevant


Sosial infrastruktur Ikke relevant


Teknisk infrastruktur Arealet ligger tett på Nordbyveien, veieanlegg ved 
innfart.


Transportbehov, energiløsn. Gunstig med tanke på å etterstrebe fulle biler til/fra 
anlegget.


Fylkesplanens tettstedsgrense Ikke relevant


ABC-prinsippet Ikke relevant


Barn- og unges oppvekstvilkår Ingen konflikt med boligområder, skolevei eller 
lekearealer.


Virkning over landegrensen Ikke relevant


Samfunnssikkerhet Ikke relevant


Rokke
mellomlager/utvidelse av renovasjonsanlegg


TEMA KONS. KUNNSKAPSGRUNNLAG







KONSEKVENSUTREDNING   /


TILTAK


Ingen avbøtende tiltak nødvendige
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Naturmangfold Flere registreringer av Sandsvale (Riparia riparia) i 
reproduktiv aktivitet, samt insektet Apalus bimaculatus. 
Begge er rødlistet og definert som arter av stor 
forvaltningsinteresse.


Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap


Landskapsverdier som er trukket frem både i lokale, re-
gionale og nasjonale planer. Deponering av rene masser 
vil bidra til å restaurere landskapet snarere enn å forringe 
det.


Friluftsliv og grønnstruktur Arealet ligger ikke i områder med lokal eller regional 
verdi for friluftsliv. En restaurering av landskapet 
kan imidlertid ha ositiv verdi ift. sammenkobling av 
ertemarka og vassdraget.


Forurensning Arealet er ikke registrert som mulig forurenset i 
kommunale eller nasjonale kartbaser, men det er 
grunn til å tro at tidligere virksomhet kan ha forurenset 
grunnen.


Vassdrag Ikke relevant


Strandsone ved sjø Ikke relevant


Jord- og skogbruk Ikke relevant


Sosial infrastruktur Ikke relevant


Teknisk infrastruktur Arealet ligger tett på Fylkesvei 21 med adkomst via 
Bjørnstadgata. Jernbane passerer inntil arealet.


Transportbehov, energiløsn. Må sees i sammenheng med de øvrige deponiene for 
rene masser i kommunen. Et deopni i Tistedalsområdet 
er ønskelig for å minimere transportavstander.


Fylkesplanens tettstedsgrense Innenfor men ikke relevant


ABC-prinsippet Ikke relevant


Barn- og unges oppvekstvilkår Ingen konflikt med boligområder, skolevei eller 
lekearealer.


Virkning over landegrensen Ikke relevant


Samfunnssikkerhet Deler av området ligger tett på jernbanelinje.


Store Bjørnstad
deponi - rene masser


TEMA KONS. KUNNSKAPSGRUNNLAG
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TILTAK


Etterprøvelse og bekreftelse på rødlistede arters tilstedeværelse avklares i påfølgende 
regulering av arealet. Dersom artens tilstedeværelse bekreftes, samt at den ikke 
finnes i andre nærliggende områder, settes det av en hensynssone innenfor området. 
Innenfor eventuell hensynssone tilrettelegges det i størst mulig grad for artens trivsel.


Prøvetagning og analyse av grunn i forbindelse med regulering vil være 
hensiktsmessig både for eventuell opprydning og som referansegrunnlag for 
fremtidige prøver.


Eventuell aktivitet i nærhet til jernbanelinje vil kreve aktsomhet og tiltak. Dette må 
avklares i reguleringsplan.


Må vurdere konflikt med jernbanen, da dette ligger ca. 15 fra spor-midt på det 
nærmeste. Må særlig vurdere jernbanestabilitet. Bane NOR vil kreve dokumentasjon. I 
hht til Jernbanelovens §10 må det søkes om tillatelse for tiltak innenfor 30 m avstand. 
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Naturmangfold Ingen registrerte skjeldne arter eller naturtyper


Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap


Området er registrert som ”Kulturmiljø” i fylkesplanen, 
grunnet stenhoggervirksomheten som har pågått 
i området. Utvidelse av uttaket ansees som en 
videreføring av denne historiske aktiviteten.


Friluftsliv og grønnstruktur Arealet tangerer område som er markert som ”svært 
viktig frilufts-og rekreasjonsområde” i fylkesplanen. 
Rekreasjonsområdet er knyttet til fjorden, og omfatter 
ikke arealet.


Forurensning Arealet er ikke registrert som mulig forurenset i 
kommunale eller nasjonale kartbaser, og følges opp 
gjennom dagens konsesjon og aktivitet. Dagens drift 
genererer noe støy og støvforurensing for bebyggelsen 
på Bakke/Liholt. 


Vassdrag Ikke relevant


Strandsone ved sjø Nærhet, men utenfor strandsonen.


Jord- og skogbruk Ikke relevant


Sosial infrastruktur Ikke relevant


Teknisk infrastruktur Arealet ligger tett på Fylkesvei 22 og benytter i dag Bakke 
brygge som utskipningshavn.


Transportbehov, energiløsn. Uttaket ligger langt fra byen og nye byggeområder. 
Dagens drift med transport sjøveien er gunstig. Eventuelt 
fremtidig lokalt salg av stein vil sannsynligvis generere 
mye bilbasert transport. Uttak og deponering på samme 
sted bidrar positivt da bilene kan gå fulle begge veier.


Fylkesplanens tettstedsgrense Utenfor men ikke relevant


ABC-prinsippet Ikke relevant


Barn- og unges oppvekstvilkår Dersom deponi og uttak skal betjene et lokalt marked 
framfor dagens eksportrettede virke, så vil det generere 
mye tung transport på Fv 22. Veien er smal og har 
holdeplass for skolebuss på skulder.


Virkning over landegrensen Strømstad kommune har reagert på visuell/lyd/støv-
forurensing. Dette har tidligere vist seg å være innenfor 
grenseelverdier.


Samfunnssikkerhet Ikke relevant


Brække 
deponi, rene masser / utvidelse av uttak


TEMA KONS. KUNNSKAPSGRUNNLAG







KONSEKVENSUTREDNING   /


Fremtidig uttak bør i størst mulig grad legge opp til uttransportering sjøveien som i 
dag. 


Reguleringsplan for utvidelse av uttaksområdet underlegges rekkefølgebestemmelse 
der den ikke er gyldig uten at reguleringsplan for utskipningshavn på Bakke er vedtatt 
og iltakene i reguleringsplan gjennomført.


TILTAK


Fremtidig uttak bør i størst mulig grad legge opp til uttransportering sjøveien som i 
dag. Alternativt bør sikkerhetstiltak langs Fv 22 utføres.


Reguleringsplan for utvidelse av området skal legge støy-og støvmålinger til grunn 
og  ta hensyn til svenske grenseverdier i tillegg til norske. Reguleringsplanforslag skal 
inneholde visualiseringer fra øyehøyde på relevante punkter på svensk side. Det skal 
gjøres tiltak for at uttaket i minst mulig grad er til visuell sjenanse.
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Naturmangfold Registreringer av planten Nikkesmelle (Silene nutans) i 
nærhet, men ikke i området.


Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap


Ingen konflikt ift kartbaser. Området kan tenkes å ha 
verdi for nærområdet, men denne vil ha større potensiale 
etter en evt. landskapsreastaurering gjennom oppfylling.


Friluftsliv og grønnstruktur Arealet er del av et større område med lokal høy verdi 
for friluftsliv. Det er imidlertid grunn til å tro at dette 
spesifikke arealet er av mindre verdi på grunn av 
det bratte terrenget som følger av tidligere uttak. En 
restaurering av landskapet kan imidlertid ha ositiv verdi 
ift. sammenkobling av ertemarka og vassdraget.


Forurensning Arealet er registrert som mulig forurenset i kommunens 
eller nasjonale kartbaser. Saugbrugs følger opp deponi 
på nordsiden med sigevannsprøver, og vil ved nytt 
deponi kunne avklare og utbedre.


Vassdrag Ikke relevant


Strandsone ved sjø Ikke relevant


Jord- og skogbruk Ikke relevant


Sosial infrastruktur Ikke relevant


Teknisk infrastruktur Arealet ligger tett på Øbergveien, som har god kapasitet.


Transportbehov, energiløsn. Må sees i sammenheng med de øvrige deponiene for 
rene masser i kommunen. Deponiet er fra tiltakshavers 
side tenkt å kun betjene Saugbrugs, men et kommersielt 
deopni an være hensiktsmessig for å minimere 
transportavstander.


Fylkesplanens tettstedsgrense Utenfor men ikke relevant


ABC-prinsippet Ikke relevant


Barn- og unges oppvekstvilkår Kan komme i konflikt med boligområder og skolevei 
dersom tilkjøringsfrekvens blir høy. 


Virkning over landegrensen Ikke relevant


Samfunnssikkerhet Deler av området er bratt og grenser til boligområder. 
Oppfylling er i utgangspunktet gunstig som avbøtende 
tiltak, men intern masseforflytning må ta hensyn til fare 
for utglidning.


Øberg
deponi - rene masser
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TILTAK


Etterprøvelse og bekreftelse på rødlistede arters tilstedeværelse avklares i påfølgende 
regulering av arealet. Dersom artens tilstedeværelse bekreftes, samt at den ikke 
finnes i andre nærliggende områder, settes det av en hensynssone innenfor området. 
Innenfor eventuell hensynssone tilrettelegges det i størst mulig grad for artens trivsel.


Prøvetagning og analyse av grunn i forbindelse med regulering vil være 
hensiktsmessig både for eventuell opprydning og som referansegrunnlag for 
fremtidige prøver.


Tillatt tilkjøringsfrekvens og tidspunkt avklares med bestemmelser i reguleringsplan.


Tillatte skjæringer avklares med bestemmelser i reguleringsplan.
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Naturmangfold Registreringer av hul Eik.


Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap


Ingen konflikt ift kartbaser. Området kan tenkes å ha 
verdi for nærområdet, men denne vil ha større potensiale 
etter en evt. landskapsreastaurering gjennom oppfylling.


Friluftsliv og grønnstruktur Arealet er ikke attraktivt som friluftsområde i dag. Det 
aktuelle arealet utgjør imidlertid en grøntstruktursom 
har stor betydning for visuell skjerming  av dagens uttak. 


Forurensning Arealet er ikke registrert som mulig forurenset i 
kommunens kartbase.


Vassdrag Ikke relevant


Strandsone ved sjø Ikke relevant


Jord- og skogbruk Arealet som er spilt inn påvirker ikke skog-eller jord-
bruksareal, men forskyvelse av vegetasjonsskjerm vil gå 
utover jordbruksareal.


Sosial infrastruktur Ikke relevant


Teknisk infrastruktur Arealet ligger tett på E6, Fv21 og jernbane.


Transportbehov, energiløsn. Langsiktig uttak på området vil være gunstig for 
transporteffektivitet all den tid det kan foregå samtidig 
uttak og deponering.


Fylkesplanens tettstedsgrense Innenfor men ikke relevant


ABC-prinsippet Ikke relevant


Barn- og unges oppvekstvilkår Ingen konflikt 


Virkning over landegrensen Ikke relevant


Samfunnssikkerhet Ingen betydning


Svingen
KU omhandler kun utvidelse av uttak


TEMA KONS. KUNNSKAPSGRUNNLAG


Obs!
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KU omhandler kun utvidelse av uttak


TILTAK


Etterprøvelse og bekreftelse av registreringen avklares i påfølgende regulering av 
arealet. Dersom tilstedeværelse bekreftes, settes det av en hensynssone innenfor 
området. Innenfor eventuell hensynssone tilrettelegges det i størst mulig grad for 
artens trivsel.


Fortrengelse av vegetasjonsskjerm for å utvide uttaksområdet er mulig og vil bli en 
forutsetning i regulering av det utvidede arealet. Forskyvning av vegetasjonsskjerm 
må i minst mulig grad gå utover fulldyrket jordbruksareal.


Opprettholdelse av vegetasjonsskjerm for å utvide uttaksområdet er mulig og vil bli 
en forutsetning i regulering av det utvidede arealet. Vegetasjonsskjerm skal ikke gå 
utover fulldyrket jordbruksareal.
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Konsekvens-
utredning
tiltakene sett samlet


Vurderingen av tiltakene sett 
samlet handler i første rekke om 
transporteffektivitet. 


Det vil være svært 
hensiktsmessig å tilrettelegge 
for at transportkjøretøyene er 
fylt opp både på vei til og fra 
anleggene. Samlokalisering 
av deponi og uttak er 
derfor spesielt gunstig 
transportøkonomisk - samtidig 
får man påbegynt restaurering 
av landskap tidlig. For å oppnå 
god transportøkonomi vil det ha 
betydning at masser fra Rokke 
knuses og selges på Rokke, 
snarere enn å transporteres 
vekk for knusing og salg. 
Distribusjonen av deponier 
er tilsynelatende svært godt 
distribuert på kommunekartet 
(t.h.). Det er imidlertid verdt å 
merke seg at anleggene tilbyr 
forskjellige tjenester, og at 
det derfor ikke er geografisk 
nærhet alene som styrer hvor 
masser blir kjørt. Dersom 
anlegget på Store Bjørnstad 
kunne tilbudt byggråstoff i 
tillegg til å operere som deponi 
for rene masser ville bildet sett 


betydelig bedre ut. En samlet 
mottak/uttaksløsning vil også 
gi muligheter for gjenbruk av 
overskuddsmasser.


Uttaket på Brække har i dag 
liten konsekvens for det lokale 
transportnettet da mesteparten 
av massene eksporteres. Dette 
kan endres i fremtiden, men 
anleggets beliggenhet tilsier 
at transport vannveien er mest 
hensiktsmessig. Uttaket på 
Brække består av råstoff av 
nasjonal betydning.


Halden har ikke store 
reserver av byggråstoff i de 
konsesjonene som finnes i 
dag. Import av byggråstoff fra 
utenfor kommunegrensa vil 
ha negativ konsekvens både 
for miljø, byggenæringen og 
kommuneøkonomi. Utvidelse 
av uttaket på Svingen fremstår 
som gunstig for å opprettholde 
et lokalt tilbud av byggråstoff 
samtidig som man oppnår 
målet om tilgang på deponi for 
rene gravemasser på vestsiden 
av byen. 
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Anbefaling


Det legges opp til at behovet 
for byggråstoff i form av grus og 
pukk i størst mulig grad ivaretas 
gjennom gjenbruk av masser, da 
særlig i forbindelse med klargjøring 
av større utbyggingsområder 
(Eksempelvis næringsområde 
på Haug). Det legges opp til stor 
grad av gjenbruk av masser 
gjennom foreslåtte bestemmelser 
til kommuneplanen. Dette vil 
imidlertid ikke være tilstrekkelig for 
å imøtekomme etterspørselen etter 
byggeråstoff i kommunen. 


Det er særlig behov for uttak på 
Berg-siden av byen, til erstatning for 
Svingen pukkverk, som har gått tom 
raskere enn forventet. Da det ikke 
har vært mulig å avklare arealbruk 
for dette i tilstrekkelig grad gjennom 
kommuneplanprosessen, er det 
benyttet hensynssone


Det legges videre opp til at deponi 
på Øberg kan gjennomføres som 
ledd i landskapsrestaurering i tråd 


med formålet LNF, forutsatt at det 
utarbeides en felles reguleringsplan 
for området. Dette for å unngå 
“trinnvis” oppfylling av området, 
som i sum kan bli av en størrelse 
som bør reguleres.


Det legges opp til deponier for rene 
gravemasser på Store Bjørnstad og 
Svingen pukkverk. Mottak for rene 
gravemasser på Svingen anbefales 
som forutseting for utvidelse av 
uttaksområde.  Arealformål på 
Store Bjørnstad endres fra “LNF”  
til “Bebyggelse og anlegg” med 
nærmere angivelse av formålet; 
“deponi” på kart. Dette vil være i 
tråd med dagens bruk.


Utvidelse på Rokke avfallsanlegg 
anbefales, samt at det legges opp 
til utvidelse av uttak på Brække da 
dette utgjør en eksportrettet ressurs 
av nasjonal interesse samt at det 
representerer en lokal reserve for 
byggråstoff. 


Anbefalingene er presisert punktvis i påfølgende sider.
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Anbefaling
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1.
Innspilt areal på Store Bjørnstad avsettes til følgende formål:


Planområdet avsettes til følgende arealformål:
- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
  - Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
    - Massedeponi/masseuttak


Omfanget vil utløse krav om reguleringsplan


Avbøtende tiltak oppsummert av konsekvensutredning i dette   
dokumentet legges til grunn for reguleringsplanen.
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2.
Innspilt areal på Øberg avsettes til følgende formål:


Formålet LNF opprettholdes med hensynssone som stiller krav til 
felles planlegging, med hjemmel i pbl. § 11-8, e. 
Hensikten med plankravet er å stenge for at det trinnvis gis tillatelser 
(som enkeltstående byggesaker) som i sum utgjør noe som burde 
vært regulert. 


Reguleringsplan skal:


- gi anledning til å fylle rene, inerte masser som ledd i   
 landskapsrestaurering;


- ta særskilte hensyn til eksisterende nedlagte deponi, slik at  
 tiltak ikke gir økt fare spredning av eksisterende, forurensede  
 masser;


- sikre transportruter som i minst mulig grad har negative   
 konsekvenser for eksisterende bebyggelse og friluftsinteresser.


- ta særskilte hensyn til landskapsrestaurering og    
 friluftsinteresser.
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3.
Innspilt areal på Svingen pukkverk avsettes til følgende formål:


- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
  - Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
    - Råstoffutvinning


Eventuell utvidelse av uttaksområdet vil kreve ny reguleringsplan. Avbøtende 
tiltak oppsummert av konsekvensutredning i dette dokumentet legges til grunn 
for reguleringsplanen.
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4.
Innspilt utvidelse på Brække avsettes til følgende formål:


- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
  - Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
    - Råstoffutvinning


Eventuell utvidelse av uttaksområdet vil kreve ny reguleringsplan. 
Reguleringsplanområde bør inkludere dagens uttak og tilrettelegge 
dette for fremtidig deponi rene gravemasser.


Gitt at transport skal foregå fra Bakke brygge bør det foreligge  
reguleringsplan for uskipningshavn før/samtidig som reguleringsplan 
for utvidelse av uttak på Brække.


Reguleringsplan for utvidelse av uttaket skal legge støy-og 
støvmålinger både på svensk og norsk side til grunn og   
ta hensyn til svenske grenseverdier på svensk side, i tillegg   
til hensynet til norske grenseverdier på norsk side.    
Reguleringsplanforslag skal inneholde visualiseringer fra    
øyehøyde på relevante punkter på svensk side. Det skal gjøres   
tiltak for at uttaket i minst mulig grad er til visuell sjenanse.
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5.
Innspilt areal på Rokke avfallsanlegg avsettes til følgende formål:


- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
  - Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
    - Renovasjonsanlegg


Areal for deponering av lett forurensede masser avklares i påfølgende   
planprosess, og avsettes foreløpig som hensynssone “båndlegging i   
påvente av vedtak etter pbl.». 
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6.
For å sikre tilgang på byggeråstoff i kommunen, legges det 
hensynssoner for hensynssone «fremtidig råstoffutvinning» på 
følgende arealer:


- Tobruåsen
- Nordtorp


Hensynssonene vil være hjemlet i pbl. § 11-8, c
- hensynssone for sikring av mineralressurser










Referat fra møte

i

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel



1. mars 2021 kl. 16.30 – 20.00



På teams og i kommunestyresalen

 

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



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





Saksliste



Sak 163/2021   	Godkjenne innkalling

 Behandling 	Enstemmig vedtatt

Sak 164/2021   Godkjenne referat fra 16. februar 2021

Behandling	Referatet ble gjennomgått og enstemmig vedtatt

Sak 165/2021    Avgrensing Svalerødmyra

Behandling	Avgrensing og KU ble lagt fram for styringsgruppa og enstemmig bestemt lagt inn i planen

 Sak 166/2021   KU Sauøya

Behandling	KU for Sauøya ble gjennomgått og kommentert.

Styringsgruppa vedtok med 3 (H,H, Ap) stemmer for og 2 (SV, MdG) stemmer mot å legge arealet inn i kommuneplanen. Arealet blir lagt inn.

Sak 167/2021	Planbeskrivelse

Behandling	Planbeskrivelse ble gjennomgått kapittel for kapittel og det kom innspill. Dokumentet blir oppdatert i forhold til innspill og merknader som framkom i møtet. På bakgrunn av dette legges et oppdatert dokument fram for styringsgruppa i neste møte.

	Rekkefølgebestemmelser:

	Ble diskutert og blir lagt inn i planbestemmelsen og behandlet når samlet planbeskrivelse blir lagt fram.

	Det framlagte forslaget ble:

Tabell 5 Utbyggingsrekkefølge for boligområder 

		PERIODE/GRUPPE

		OMRÅDE

		TYPE BEBYGGELSE

		Størrelse



		Gruppe 1: 2021-2025 

188 da

		Grimsrødhøgda (B 11)

		Småhusbebyggelse

		6 daa



		

		Brekkerød (B14)

		Eneboliger

		76 daa



		

		Brønnhøyden (B 6)

		Eneboliger

		3 daa



		

		Tistedal (Ba44)

		Leiligheter

		4 daa



		

		Folkvang skole (B 3)

		Leiligheter 

		10 daa



		

		Oreid (B25)

		Småhusbebyggelse/Leiligheter

		7 daa



		

		Remmen (B16)

		Eneboliger

		45 daa



		

		Måstad (B 8)

		Eneboliger

		12 daa



		

		Hovsveien 35-39 (B7, B10)

Hovsveien (B12)

		Eneboliger

		B 7        5 daa

B10       11daa

B 12      9 daa



		1123Gruppe 2: 2031-2040

579 daa

		Hollenderen (Sentrumsplan) 

		Leiligheter

		28 daa



		

		Strupe (B17 og B18) 

		Eneboliger/småhusbebyggelse

		511 daa



		

		Øberg skole (B 13)

		Leiligheter

		12 daa



		

		Oreid (B23)

		

		28 daa



		Gruppe 3: Etter 2040

63 daa

		Vold skog (B 5)

		Eneboliger

		49 daa



		

		Eskeviken (B19 og B26)

		Småhusbebyggelse

		14 daa



		Gruppe 4: Hele perioden

80 daa

		Sponvika (B1 + Utvidelse)

		Eneboliger

		B1       30 daa

B 1+    50 daa









Sak 168/2021   Gjennomgang av forslag til plankart - blir gjennomført når vi kan møtes fysisk.

Behandling	Plankartet ble gjennomgått og vist. Link til plankartet var gitt på mail. Ny link sendes til neste møte.



Neste møte 15. mars kl 16.30. Et ønske om at dette blir et fysisk møte i eks. kommunestyresalen hvis mulig.

 

Referent

Espen Sørås
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Bakgrunn 
Halden kommune har 312 gjeldende reguleringsplaner som er vedtatt i perioden 
1918 - 2020. Krav til kvalitet, detaljering og utarbeiding av reguleringsplaner har 
endret seg mye i løpet av de siste 100 årene. I nyere planer stilles det mange 
detaljerte krav og begrensninger i reguleringsbestemmelsen. 


Alle reguleringsplaner gjelder til de blir opphevet, omregulert eller til en ny 
reguleringsplan blir vedtatt for samme område.  


Reguleringsplaner er mer detaljerte enn og utfyllende til kommuneplanens arealdel. 
Nyere vedtatt kommuneplan opphever ikke eldre reguleringsplaner, men vil gjelde 
foran ved motstrid dersom ikke kommuneplanbestemmelsene sier noe annet. I 
gjeldende kommuneplan vedtatt i 2011 har man valgt å la alle reguleringsplaner 
gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Det kan ofte være uheldig spesielt for de 
eldste reguleringsplanene. 


Mange av de eldre reguleringsplanene har lavere utnyttelsesgrad og/eller lavere 
høyde-bestemmelser en de generelle bestemmelsene i en nyere kommuneplan. Det 
vil derfor være hensiktsmessig å la de detaljerte og stedsspesifikke bestemmelsene i 
reguleringsplanene for en del av de ferdige utbygde boligfeltene gjelde foran 
kommuneplanen. En plutselig økning av tillatt utnyttelsesgrad og/eller byggehøyder 
vil kunne føre til utilsiktede og uønsket utvikling i etablerte og ensartede byggefelt. 


De fleste nærings- og industriområdene har høyere utnyttelsesgrad i 
reguleringsplanene enn det kommuneplanen gir rom for. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å la disse planene gjelde foran kommuneplanen. 


Svakheter med de eldre planene kan være: 


• Manglende eller mangelfulle bestemmelser (spesielt utnyttelsesgrad og 


byggehøyder) 


• Dårlig kartkvalitet (Utydelig eller uleselig) 


• Lite detaljering i både kart og bestemmelser 


• Lav utnyttelsesgrad i forhold til dagens standard 


• Ofte i strid med kommuneplanen 


• Ofte utbygd i strid med reguleringsplanen 


 
Mange av reguleringsplanene er derfor vanskelig å styre etter i dag. Det blir ofte 
utfordrende byggesaksbehandling og mange dispensasjonssøknader. 


 


  







4 
 


Mål for arbeidet 
Det er stor forskjell på kvaliteten på reguleringsplanene. Det er derfor utfordrede og 
ofte nesten umulig å styre etter mange av dem. I realiteten må man derfor bruke 
kommuneplanen som styringsverktøy selv om den sier at reguleringsplanene skal 
gjelde ved motstrid. Målet er derfor å: 


 Sortere reguleringsplanene etter kvalitet  


 Gi planene ”riktig” status i forhold til kommuneplanen 
• Planer som skal gjelde foran KPL 
• Planer som skal gjelde etter KPL ved motstrid 
• Planer som bør vurderes opphevet 


 


 Utarbeide kommuneplanbestemmelser som skal utfylle 
reguleringsplanenes manglende eller mangelfulle bestemmelser 


 
 
 


Kriterier for gjennomgang av reguleringsplanene 


For vurdering av kvaliteten på reguleringsplanene er det tatt utgangspunkt i 
reguleringsplanenes juridiske styringsdokumenter (Plankart og Planbestemmelser). 


For plankart og bestemmelser skal det gjøres en vurdering av dokumentenes 
lesbarhet, detaljeringsgrad og kvalitet i forhold til dagens krav til behandling av 
søknad om tiltak (byggesaker). Det er spesielt viktig at utnyttelsesgrad og 
byggehøyder (gesims- og mønehøyde) er oppgitt, at planområdet og formålsgrensene 
er klart og entydig avgrenset og at kart og tegnforklaring er entydige og lesbare. Det 
skal også vurderes i hvilken grad området er utbygd, og om det er utbygd i henhold til 
reguleringsplan. 


 


Forholdet til Sentrumsplanen 


Sentrumsplan for Halden ble vedtatt 9.3.2017 og skal gjelde foran kommuneplanen. 
Innenfor sentrumsplanområdet er det 59 reguleringsplaner. I følge sentrumsplanens 
bestemmelser §1.1 er det bare en av disse reguleringsplanene som skal gjelde foran 
sentrumsplanen. Det vil si at 58 reguleringsplaner har fått status ”Sentrumsplanen 
gjelder ved motstrid” uavhengig av kvaliteten på planens kart og bestemmelser. 
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Gjennomgang av reguleringsplanene 


Generelle funn ved gjennomgang av plankart og bestemmelser: 


• De fleste plankartene fra perioden 1970 – 2020 er godt leselige og har bra 
kvalitet. 


• Av de eldre plankartene fra 1918 til ca.1970 er det en betydelig større andel 
med dårlig kvalitet. 


• De fleste planbestemmelsene fra perioden 1990 – 2020 har god kvalitet og 
inneholder bestemmelser som er viktige for å kunne behandle byggesøknader 
i henhold til dagens krav. 


• I en stor del av de eldre planene er det mangelfulle eller ingen 
planbestemmelser. 


• De fleste planområdene er ferdig utbygd i henhold til reguleringsplanene. 


 


Plankart: 


Kvaliteten på plankartene var forholdsvis enkelt å fastsette. Merknadene til 
plankartene er derfor kortfattede (Ok – mangelfullt – dårlig).  


Plankart og tegnforklaring som er godt lesbare og hvor planområdet og 
formålsgrensene er klart og entydig avgrenset er merket som «Ok». Ved varierende 
grad av mangler er de merket «Mangelfullt» eller «Dårlig». 


Ved sammenligning av plankart, flyfoto og matrikkeldata i det digitale kartgrunnlaget 
er det gjort en vurdering av i hvilken grad planområdene er utbygd, og om 
utbyggingen er i henhold til reguleringen. 


 


Planbestemmelser: 


Kvaliteten på planbestemmelsene er vurdert ut fra i hvilken grad utnyttelsesgrad og 
byggehøyder er klare og entydige. Merknadene er kortfattede (Ok – mangelfullt – 
dårlig). 


Planbestemmelser som er godt leselige og har utnyttelsesgrad og byggehøyder som 
er klare og entydige er merket som «Ok». Ved varierende grad av mangler er de 
merket «Mangelfulle» eller «Dårlig». 


I de eldste planene er det lav eller ingen utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgraden har i 
hovedsak blitt høyere med årene. I nyere planer er byggehøyden bestemt med 
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gesims- og mønehøyde. I eldre planer er byggehøyden ofte bestemt av antall etasjer 
og takvinkel.  


 


Reguleringsplanene: 


Hver enkelt plan er gjennomgått etter de gitte kriteriene og plassert i kategoriene: 


1. Reguleringsplaner som skal gjelde fullt ut (før KPL) 
2. Reguleringsplaner som skal gjelde fullt ut, men hvor KPL skal gjelde for 


byggegrense mot sjø. 
3. Reguleringsplaner som skal gjelde etter KPL eller Sentrumsplan ved motstrid. 


En del av planene i kategori 3 ble vurdert til så dårlige, uhensiktsmessige eller 
utdaterte at det bør vurderes om noen av dem bør oppheves. De har i tillegg til å 
være i kategori 3 blitt plassert i en egen kategori: 


4. Reguleringsplaner som bør vurderes opphevet. 


For oppheving av reguleringsplaner gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeidelse av ny reguleringsplanplan. Det vil si at opphevingen må varsles, 
1.gangsbehandles i hovedutvalget, sendes på høring og offentlig ettersyn, 
2.gangsbehandles i hovedutvalget og endelig vedtas i kommunestyret. 


Dette er en lang og resurskrevende prosess. Ved vurdering av oppheving av planer 
bør derfor fordelene ved oppheving veies opp mot ulemper og kostnader. Det er 
mulig at man kan effektivisere opphevingsprosessen ved å behandle flere planer 
samtidig. 


 


Resultat 


De 312 planene har etter gitte kriterier blitt fordelt slik 


Kategori 1 142 reguleringsplaner 


Kategori 2   16 reguleringsplaner 


Kategori 3 154 reguleringsplaner 


Kategori 4   34 reguleringsplaner 
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Liste med planer i de forskjellige kategoriene følger som vedlegg 


Forklaring av fargekodene i kategoriene: 


Grønn: Reguleringsplaner med god kvalitet som bør gjelde foran kommuneplan 
og Sentrumsplan. 


Orange: Reguleringsplaner med noe varierende kvalitet i områder som i 
hovedsak er utbygd. De har noen kvaliteter (plankart og/eller 
planbestemmelser) som er mer detaljerte, men ikke i strid med 
Kommuneplanen. Planene bør derfor fortsatt gjelde, men 
kommuneplanen bør gjelde foran ved motstrid. 


Gul: Reguleringsplaner i sentrumsområdet som skal gjelde etter 
Sentrumsplanen ved motstrid. 


Rosa:  Eldre reguleringsplaner som er så dårlige, uhensiktsmessige og/eller 
utdaterte at det bør vurderes om noen av dem bør oppheves. 


Rød:  Reguleringsplaner som mangler i planarkivet, og områder som er 
omregulert ved nyere planer. Det bør vurderes om noen av disse 
planene bør oppheves. 


 


 


Områder med behov for nærmere gjennomgang 


Kystsonen 


I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 er alle tiltak i 100m-sonen langs sjø og 
vassdrag forbudt dersom ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens 
arealdel eller reguleringsplan. 


Langs kysten fra grensen mot Sarpsborg i Røsneskilen til svenskegrensen innerst i 
Iddefjorden er det mange reguleringsplaner i 100m-sonen langs sjøen. Mange av 
disse reguleringsplanene har byggeområder uten byggegrense mot sjøen. Det vil si at 
alle tiltak i disse områdene er forbudt, og at det må søkes om dispensasjon fra 
byggeforbudet for alle tiltak. Det fører til mye «unødvendig» merarbeid for søkerne 
og kommunens byggesaksavdeling. Det har ikke vært intensjonen når 
reguleringsplanene ble behandlet og vedtatt. 


Reguleringsplanene har blitt gjennomgått, og ny byggegrense mot sjø er tatt inn i 
kommuneplanens arealplankart. Alle de aktuelle reguleringsplanene er tatt inn i 
kategori 2 (KPL skal gjelde for byggegrense mot sjø) eller kategori 3 
(Reguleringsplaner som skal gjelde etter KPL eller Sentrumsplan ved motstrid) 
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Dyrket mark 


Det er en noen jordbruksområder (dyrket eller dyrkbar mark) som i lang tid har vært 
regulert til utbyggingsformål, men som ikke er utbygd. Dyrket og dyrkbar mark er en 
viktig resurs som vi i størst mulig grad bør unngå å bygge ned. Det bør i gjøres en 
vurdering av hvor viktige disse utbyggingsområdene er med tanke på å ta vare på 
dyrket mark. De mest aktuelle områdene er: 


G-014 Leieren  42 daa LNF i KPL En del av et stort 
sammenhengende jorde. 
Er ivaretatt dersom KPL gjelder 
foran. 


G-087 Del av Sommerro  26 daa Næring i KPL Et sammenhengende jorde 
mellom boliger og industri. 
Bør vurderes tilbakeført til LNF 


G-363 Gjernes Gård  26 daa Campingplass i KPL Midterste del av et stort 
sammenhengende jorde. 
Bør vurderes tilbakeført til LNF 


G-567 Grimsrød gård 50 daa Tjenesteyting og 
Bebyggelse/anlegg i KPL 


En del av et stort 
sammenhengende jorde. 
Bør vurderes tilbakeført til LNF 


G-583 Halden vgs. Risum 62 daa Tjenesteyting i KPL Et stort sammenhengende 
jorde. 
Bør vurderes tilbakeført til LNF 


G-620 Leiren 12 daa Næring i KPL Små jorder inneklemt mellom 
eksisterende bebyggelse og 
veier. 


G-674 Eskeviken 13 daa Bolig i KPL 2 små jorder inneklemt mellom 
eksisterende bebyggelse. 


 


Dersom disse områdene tilbakeføres til LNF-formål i KPL må KPL gjelde foran G-014, 
G-087, G-363, G-567 og G-583. 
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Sørlifeltet 


På Sørlifeltet på begge sider av riksvei 204 og jernbanen er det store områder som er 
regulert til industri, lager m.v. I reguleringsbestemmelsene er det presisert at det ikke 
tillates rene detaljhandelsforretninger, men det kan tillates detaljhandel i begrenset 
omfang så lenge det er en naturlig del av virksomheten. 


I all hovedsak er det reguleringsplan for Sørligfeltet (G-257) som gjelder for dette 
området, men også deler av reguleringsplanene Sørli-E6 (G-280), Del av Sørli (G-275) 
og Isebakke Fange (G-104). 


Sørlifeltet som industriområde var nok mer aktuelt på 1980-tallet enn nå. Det har 
gjennom årene utviklet seg til et område med mer blandet aktivitet med mindre 
industrivirksomhet og mer forretninger og kontorbygg. Store deler av eksisterende 
virksomhet i området er i strid med gjeldende reguleringsplaner, og det er økt pågang 
av aktører som ønsker å utvikle eiendommer i strid med gjeldende planer. Området 
har i lang tid vært og er fortsatt i en utvikling som er i strid med gjeldende plan. Det 
vil si at det for svært mye av utviklingen i området er behov for å søke om 
dispensasjon, eller blir krav om regulering før det kan gis tillatelse til nye tiltak. 


Det er uhensiktsmessig å omregulere små områder for hvert enkelt prosjekt som 
planlegges i området. Det er nok vært mer hensiktsmessig å se hele området under 
et i en områderegulering eller kommunedelplan.  


 


Flateby næringsområde 


Reguleringsplanene for Flateby industriområde (G-312), Del av Flateby 
industriområde (G-312A) og Flatebyveien 4B og 6 (G-631) gjelder for dette området. 


Hele området er i kommuneplanen avsatt til næringsvirksomhet.  


Hele området er regulert til industri bortsett fra en liten del sentralt i området som er 
regulert til barnehage. 


Det har vært henvendelse fra aktører som ønsker å utvikle eiendommer i dette 
området i strid med gjeldende planer. Dersom det er ønskelig å slippe opp for en slik 
utvikling i området er det behov for å søke om dispensasjon, eller omregulere hele 
eller deler av området. 


Det er uhensiktsmessig å omregulere små områder for hvert enkelt prosjekt som 
planlegges i området. Det er nok vært mer hensiktsmessig å se hele området under 
et i en større detalj- eller områderegulering.  
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Vedlegg:   


Liste med alle planer i kategori 1, 2, 3 og 4 







Reguleringsplaner som skal gjelde foran KPL ved motstrid (KPL gjelder der reguleringsplanen er taus)


Reguleringsplan G-Ident Godkent Forslag til status 


Vedtatt Planlov Fortettingspotensiale
Kvalitet Kvalitet U-grad Høyde


Måstad G-122 21.10.1977 1965 Ok Ja ihht. plan u-grad = 0,15
Møne 8 og 10m. 
Maks 2 etg. Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Et areal av Augustaborg G-124 10.02.1967 1965 Ok ja ihht. plan Nei (KPL) 1 etasje Ensartet eneboligbebyggelse
Små tomter - ikke rom for  
fortetting Gjelder foran KPL


Sommerro G-168 11.10.1978 1965 Ok Delvis Delvis u-grad 0,15-0,50
Takvinkel 22-45     
1-1,5 etg. 


Utbygd delvis i tråd med 
planen. Lav bebyggelse. 
Eneboliger isteden for blokk og 
rekkehus i felt B og F. Krav om 
detaljregulering


Det meste av felt A (7,8daa) er 
ikke utbygd. Det er regulert til 
rekke-/kjedehus med u-grad 
0,3. Gjelder foran KPL


Solli G-180 29.10.1979 1965 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA


Gesims 2,7m 
Takvinkel 18-27 
1,5 etg.


Utbygd delvis i tråd med 
planen. Lav bebyggelse.


tett utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Eklund G-181 29.10.1979 1965 Ok Ja ihht. plan Ok
20%BYA ekskl. 
garasje. 


Gesims/Takvinke
l     1 etasje


Boligområdene utbygd ihht 
planen. Lav bebyggelse. 
Jordbruksområdene omregulert 
til bolig i G-360.


Begrenset rom for fortetting 
pga terreng, adkomst og 
høyspent. Gjelder foran KPL


Del av Folkvang G-189 26.03.1980 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfult u-grad 0,15  1 Etasje
Enhetlig ferdig utbygd. Lav 
utnyttelse og høyde


Tett utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Del av gnr.165 bnr.25, Øberg II G-229 16.12.1983 1965 Ok Ja ihht. plan Ok
u-grad 0,09 / 
0,12 Møne 4m 2 plankart: Øberg og Øberg II


     
for fortetting på bebygde 
tomter. Gjelder foran KPL


Bekkensten G-258 04.03.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA 
Gesims 3,5-4,5m 
Møne 7-8m Ensartet eneboligbebyggelse


Små tomter - ikke rom for  
fortetting Gjelder foran KPL


Nordre Karrestad G-266 20.02.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA 
Gesims 3,5-4,5m 
Møne 7-8m


Området er ferdig utbygd med 
eneboliger. I hovedsak ikke rom 
for fortetting. 1 stor tomt med 
begrenset fortettingsmulighet. Gjelder foran KPL


Del av Leiret, Nybo G-267 06.05.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Gesims/Møne 
3,5/7-8 Ensartet eneboligbebyggelse


Små tomter - ikke rom for  
fortetting Gjelder foran KPL


Bittebo, 60/176 G-268 02.09.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30 og 50%BYA
Gesims/Møne 
5,5/7


Stor gjennværende tomt 
(4,8daa) med eksisterende hus i 
midten har potensiale for 
fortetting Gjelder foran KPL


Felt E, Stenrød vest G-269 28.04.1986 1985 Ok Ja ihht. Plan Ok 30%BYA
Gesims/Møne 
3,5/7 (4,5/8)


Små ferdig utbygde 
eneboligtomter. Ikke rom for 
fortetting. Gjelder foran KPL


Felt M, Stenrød vest G-273 02.09.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Gesims/Møne 
3,5/7 (4,5/8)


Små ferdig utbygde 
eneboligtomter. Ikke rom for 
fortetting. Gjelder foran KPL


Busterudkleiva 56, gnr 141 bnr 90 G-287 27.10.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfult u-grad 0,25 1-1,5 etg. Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL
Bebyggelsesplan for Stangeløkka G-290 14.11.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Ok u-grad 0,35 2-4 etg. Omsorgsboliger Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Viks Risum G-291 28.04.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA
Gesims/Møne       
3,5-4,4/7-8


 Offentlig- og boligformål. 
Mindre endring i 1990 og 1992


1 ubebygd tomt. Pga terreng og 
tomtestørrelser er det 
begrenset rom for fortetting på 
bebygde tomter. Gjelder foran KPL


Del av Risum skog / 
Slavekirkegården G-294 24.11.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA


Gesims/Møne        
3,5-4,5/7-8 Boligbebyggelse


Ferdig utbygde boligtomter. 
Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Del av gnr.165 bnr.25 - Øberg G-299 09.03.1976 1985 Ok Ja ihht. plan Ok u-grad 0,07 Møne 4m
Lav utnyttelsesgrad og høyde, 
men ferdig utbygd => Bør gjelde Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Merknader


Kart Bestemmelser
Utbygd?







Lilja G-303 18.02.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne        
3,5-4,5/7-8 bolitomter


Pga terreng og tomtestørrelser 
er det ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Stenrød nord III G-309 22.06.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle 25%BYA 1,5 etg.
Ferdig utbygde boligtomter. 
Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Del av Flateby industriområde G-312A 20.06.2002 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 55%BYA Byggehøyde 9,5 Industri Gjelder foran KPL


Lilja / Tossehullet G-319 09.03.1989 1985 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne
Felt B, C, D, og E er omregulert i 
plan G-581, 601 og 689.


1 ubebygd tomt. Pga terreng og 
tomtestørrelser er det ikke rom 
for fortetting på bebygde 
tomter Gjelder foran KPL


Harekas G-321 09.03.1989 1985 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne Gjelder foran KPL
Strupe Idrettsanlegg G-325 28.09.1989 1985 Ok Ja ihht. plan Ok nei Gesims/Møne Idrettsanlegg Gjelder foran KPL


Bjørklund II G-343 14.02.1991 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 35%TU
Takvinkel 22-37 
og 2 etg. Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Bergheim G-348 16.06.1994 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 20-25%BYA
Møne/Takvinkel 
5-7/22-30


Område for Bergheim 
demenssenter er omregulert i G-
711


boligtomtene er utbygd. Ikke 
rom for fortetting. Gjelder foran KPL


Fredriksten golfpark G-349 19.12.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok Golfbane Gjelder foran KPL


Schulzedalen nord G-351 08.09.1994 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 20% TU 2 etg.
boligtomtene er utbygd. Svært 
begrenset fortettingspotensiale Gjelder foran KPL


Næridsrød nord G-352 28.06.2000 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%TU
Takvinkel 22-38 
og 1 etg.


enebolig, kjede- og 
småhusbebyggelse.


boligtomtene er utbygd. Ikke 
rom for fortetting. Gjelder foran KPL


Elgåfossen, Enningdalen G-353 09.03.1995 1985 Ok Ok
Rasteplass, parkering og 
friluftsområde Gjelder foran KPL


Buerskogen camping G-354 09.03.1995 1985


Liten 
målestokk, 
men Ok Ja ihht. plan Ok 35m2 BRA 1 etg. Campingplass Gjelder foran KPL


Del av Eklund G-360 11.10.1996 1985 Ok Ja ihht. Plan Ok 20%BYA
Møne 8m, 
Takvinkel 22-45


Jordbruk fra G-181 omregulert 
til bolig


g yg     
fortetting i boligfeltet. Det 
gamle gårdstunet (ca4,7daa) 
kan fortettes ved 
transformasjon. Gjelder foran KPL


Hyttefelt Sponvika G-362 14.11.1995 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA Møne 6m 1.etg Fritidsboliger Gjelder foran KPL


Løvås boligområde G-366 16.06.1994 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA


   
og takvinkel 22-
45


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting. Gjelder foran KPL


Brønnhøyden G-372 01.03.2007 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25-30%BYA
Takvinkel 27-37   
og 2 etg.


eneboliger og konsentrert 
småhusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Fagerholt G-378 25.03.1999 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 20%BYA
Gesims/Møne 
6/9 Eneboliger


Ferdig utbygd. Ikke rom for  
fortrtting. Gjelder foran KPL


Brattøya G-383 02.03.2000 1985 Ok Ok Verneplan Gjelder foran KPL


Gang-og sykkel vei langs BRAvn. G-387 22.11.2001 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA Møne 7m, 1 etg.
Veiplan med sideareal, og 2 
boligtomter


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Grimsrødhøgda, Fv 921; gang, og 
sykkel vei G-389 06.03.2002 1985 Ok Ja ?ihht. plan Ok 20%BYA 1,5 etg.


Veiplan med krav om 
detaljregulering av 
boligområdet. Gjelder foran KPL


Rødsveien-Nini RollAnkers vei Rv 
104-fortau G-390 30.05.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 20%BYA


Møne 7m, 1,5 
etg. Dårlig kopi av plankart


Vei- og fortausplan inkludert 5 
boligtomter (1 ubebygd) Form, 
terreng og avstand til vei => 
ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Halden fengsel G-391 27.02.2003 1985 Ok Ja ihht. plan Ok nei Byggehøyde Fengsel Gjelder foran KPL


Fjellknattveien 9B G-393 27.05.2004 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne 
4/6,5 Industri/bolig


Ca 2,6 daa. Rom for fortetting 
ved transformasjon til bare 
bolig. Gjelder foran KPL


Karrestad G-514 05.02.1973 1965 Ok Ja
Delvis ihht. 
plan Ok 20%BYA


1,5 etasje 
Gesims/Møne


Ferdig utbygd med lav 
eneboligbebyggelse, blokker og 
rekkehus


Små bebygde eneboligtomter, 
blokk-  og offentlig bebyggelse. 
Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL







Pinsemenigheten Salen, 
Prestebakke G-540 26.06.2001 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 20%TU


Gesims/Møne 
4/9 Forsamlingslokale Gjelder foran KPL


Veden G-541 22.06.2000 1985 Ok Ok


Friluftsliv, Naturvern og 
bevaring. Nordre del av planen 
er omregulert i G-616 Gjelder foran KPL


Kringsjå terrasse G-542 24.06.1998 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25-35%BYA
Møne,Takvinkel 
og etg. eneboliger


tett eneboligbebuggelse. Ikke 
rom for fortetting. Gjelder foran KPL


Del av Høstbakken G-544 26.06.2001 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne       
4,5/8 eneboliger Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Del av Rv. 104 v/Svingen G-545 26.06.2001 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne        
5-9/8-11 industri/forretning og lager Gjelder foran KPL


Løvås II G-546 26.04.2001 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 22%BYA
2 etg. Takvinkel 
maks 45


Ferdig utbygd. Begrenset rom 
for fortetting Gjelder foran KPL


Knardalåsen G-547 25.05.2000 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA 2 etg. eneboliger
1 ubebygd tomt. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Gimle skole G-552 14.09.2000 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 15-33%BYA


Byggehøyde 7-
15 Takvinkel 
maks 15


Område B(barnehage) er ikke 
utbygd. Bør vurderes. Større 
høyde og utnyttelse enn i KPL Gjelder foran KPL


Solbakken boligfelt G-555 31.05.2001 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 22%BYA
Takvinkel 22-37,      
1 etg.


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Eks.E6, delområde Sponvikveien-
Svingenskogen G-560 03.10.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 35-40%BYA


byggehøyder         
10-15m


Forretning, kontor, industri og 
overnatting. Kb3 og Kb4 er 
omregulert i G-701 Gjelder foran KPL


Høyskoleområdet Remmen G-562 30.05.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA 3-4 etg.
Boligområdet er omregulert i G-
679 og G-723 Gjelder foran KPL


Oskleiva 40-42B G-563 08.12.2003 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 35%BYA Etasje/Møne Terrasseblokker 
Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Høstbakken II G-564 12.06.2003 1985 ? Ok Ja
delvis ihht. 
plan Ok 20%BYA


Gesims/Møne   
4,5 /8


Plankart uten farger. Regulert til 
boliger.


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Stenrød nord IV G-565 03.04.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Møne 8m. 1 etg. 
+ inredet loft


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Brekkerød del 1 G-568 16.12.2004 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 22-28%BYA
Takvinkel 22-37 
og 2 etg. enebolig, rekke- og kjedehus


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Bru over jernbane ved Buer G-570 20.06.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok Gjelder foran KPL


Knardalåsen, del 2 G-571 20.11.2003 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 30%BYA
Takvinkel 27-37   
og 2 etg.


Ferdig utbygde eneboligtomter. 
Ikke rom for fortetting. 3 
ubebygd tomter. Gjelder foran KPL


Bukteløkka G-573 17.06.2004 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Takvinkel 27-37   
og 2 etg. Bolig og fritidsbolig


1 ubebygd boligtomt, og 1 
ubebygd hyttetomt Gjelder foran KPL


Omregulering for del av 
Augustaborg II G-574 26.02.2004 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 20-35%BYA Gesims/Møne


ca 5,8daa ubebygd areal med 
25%BYA Gjelder foran KPL


Lille Edet G-575 30.09.2004 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 32%BYA Møne 8,5m Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL
Klepper grustak G-576 16.06.2005 1985 Ok Ok Grustak Gjelder foran KPL


Løvåsen G-577 01.04.1981 1965 Ok Ja ihht. plan
Enkle, men 
ok U-grad = 0,15 1,5 etg.


lavere høyde og utnyttelse enn i 
KPL. Enhetlig utbygd. 3 ubebygde tomter Gjelder foran KPL


Solheim G-579 29.09.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 26-32%BYA
Gesims/Møne 6-
8/9


enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Grinda G-581 29.09.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne 
4,5/8-8,5 Boliger


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Frydenlund I G-582 29.09.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA Møne 6m, 1 etg.
Mangler gesims, men er ferdig 
utbygd og "strengere" enn KPL


Ferdig utbygde eneboligtomter. 
Ikke rom for fortetting. 1 
ubebygd tomt. Gjelder foran KPL


G/s-vei langs Rv 21 
Svinesundsveien G-584 16.02.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok G/S-vei langs RV21 Gjelder foran KPL


Del av Rokkeveien (Rv 22) G-585 03.11.2005 1985
Dårlig kopi 
av plankart Ja ihht. plan Ok Fortau langs RV 22 Gjelder foran KPL







Del av Isebakke G-586 16.02.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30-40%BYA Møne 8m, 2 etg.
Felt A omregulert til barnehage 
14.2.2008.


Enebolig- og barnehageområdet 
er ferdig utbygd. Ledig tomt for  
4 rekkehusboliger Gjelder foran KPL


HIØ Remmen, tilleggsareal G-587 03.11.2005 1985 Ok Nei Ok 30%BYA Gesims 10m Offentlig (Høgskole) Gjelder foran KPL


Iddeveien næringsområde G-588 03.11.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 40%BYA
Gesims/Møne 
5/8m


Forretning/kontor og 
offentlig/industri Gjelder foran KPL


Busterudkleiva 54 G-590 29.09.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 45%BYA nei
Forretning/kontor. Ferdig 
utbygd. Gjelder foran KPL


Stenrød øst 2 G-591 15.12.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA


  
Takvinkel maks 
37


Ferdig utbygde eneboligtomter. 
Ikke rom for fortetting. Gjelder foran KPL


Skansen boligområde G-594 23.11.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30-40%BYA
Gesims/Møne       
6-6,5/8,5-9 Boligområde


Ferdig utbygde. Ikke rom for 
fortetting. Gjelder foran KPL


Asakåsen G-596 23.11.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Gesims/Møne 
4,5/8


ferdig utbygd , trange tomter. 
Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Flatebyåsen G-598 15.06.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 15%BYA Møne 8m enebolig
Kan muligens fortettes med 1 
boligtomt Gjelder foran KPL


Del av Lilja / Tossehullet G-601 15.12.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 40%BYA
Gesims/Møne 
6/12


Barnehage og menighetshus. 
Område B2 boliger er 
omregulert i G 689. Gjelder foran KPL


Fuglesangen boligfelt G-602 14.02.2008 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA
Gesims/Møne 
5,5/8,5


7 ledige tomter. Ikke rom for 
fortetting på de bebygde 
tomtene. Gjelder foran KPL


Brekkerød II G-603 15.04.2008 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 22-30%BYA
Gesims 4,5-6m 
Møne 8,5


enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Grimsrødhøgda boligfelt G-605 23.11.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 25-30%BYA


Gesims 6m 
Takvinkel maks 
37


enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse


5 ledige eneboligtomter, og ca 
15,7daa ledig for konsentrert 
småhusbebyggelse. Gjelder foran KPL


Svalerødkilen G-606 23.11.2006 1985 Ok Ok Regulert friluftsområde Gjelder foran KPL
Brekkerød / Strupe boligområde G-607 14.02.2008 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA Møne 6,5m Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Sofienberg, Ystehede G-609 19.10.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 20-30%BYA
Gesims/Møne       
5-?/7,5-8,8 7 ubebygde boligtomter Gjelder foran KPL


Aspedammen nord G-610 09.04.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 15%BYA Møne 5,5 -8m
3 ubebygde boligtomter, og 4 
ubebygde hyttetomter. Gjelder foran KPL


Hovsfjellet G-613 29.09.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 25-35%BYA
Gesims/Møne 
4,5/8


Enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse


8,5daa for konsentrert 
småhusbebyggelse er ubebygd. Gjelder foran KPL


Fagerholt II G-615 17.03.2005 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok 22%BYA


  
Takvinkel maks 
37


Enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse 44 ubebygde boligtomter Gjelder foran KPL


Bebyggelsesplan for Bueveien G-617 21.11.2005 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30-35%BYA
Gesims/Møne 
8/9 Konsentrert småhusbebyggelse


Høy utnyttelse. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Leiren bebyggelsesplan G-620 25.11.2008 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 25-40%BYA
gesims/møne 
7/9


11 ubebygde eneboligtomter. 
36 ubebygde leiligheter i 
rekkehus og 2-mannsbolig Gjelder foran KPL


Sollihøyda 2 G-621 28.06.2007 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 30%BYA Møne 8m


9-10 ubebygde eneboligtomter . 
Planen er under omregulering 
til  konsentrert bebyggelse på 
de gjenstående tomtene. Gjelder foran KPL


Mindre endring v/rundkjøring Rv 
21-Knivsøveien. G-624 15.09.2009 1985 Ok Ja ihht. plan Ok Bestemmelser fra G-625 Gjelder foran KPL
Rundkjøring mellom Rv.21, og 
Knivsøvn. G-625 26.03.2009 1985 Ok Ja ihht. plan Ok Vei Gjelder foran KPL
Rokke avfallsplass G-629 10.02.2011 2008 Ok Delvis ihht. plan Avfallsplass Gjelder foran KPL
Thorsheimveien 10, Strupe, gnr 65 
bnr 1, 65/2/1 G-630 16.06.2009 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA


Gesims/møne 
6/8m Barnehage/klubbhus Gjelder foran KPL







Del av Stenrød nord-felt B, 
Rubinveien G-632 08.10.2007 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 30%BYA


Gesims/møne   
3,5-4,5/7-8


Ferdig utbygd. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Del av rv.21 Løkkeberg-Sørli G-633 28.05.2009 1985 Ok Ja ihht. plan Ok G/S-vei langs RV21 Gjelder foran KPL


Brekkerød II, ny adkomst G-639 14.04.2011 2008 Ok


bolig er 
ferdig, men 
ikke vei ihht. plan Ok 28%BYA


Gesims/møne 
5,5/8,5


Ensartet konsentrert 
småhusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder forran KPL


Statlig kontrollområde Svinesund G-640 04.06.2003 1985 Ok Ja Tollstasjon Gjelder foran KPL
E6 Riksgrensen-Svingenskogen G-641 03.10.2002 1985 Ok Ja Veiplan Gjelder foran KPL


E6 4-felt Svingenskogen-Skadalen G-642 18.12.2003 1985 Ok Ja Veiplan Gjelder foran KPL
Lille Erte-Holevannet G-643 10.11.2011 2008 Ok Ja ihht. plan Ok Drikkevannskilde Gjelder foran KPL
Hovsfjellet (mindre endring) G-646 28.10.2010 2008 Ok Ja ihht. plan Ok 35%BYA


 
4/6 eneboliger Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Rv 104 Rødsveien fra Nini Roll 
Ankers vei til Odde bru. G-653 28.05.2009 1985 Ok Ja Fortau langs RV 104 Gjelder foran KPL


Bratner øst bebyggelsesplan G-655 22.01.2003 1985 Ok ja ihht. plan 30%BYA Møne 8m
Ferdig utbygd enebolig og 
konsentrert småhusbebyggelse. Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Gammel vektstasjon ved Fv 118 G-657 18.10.2012 2008 Ok Nei Ok 35%BYA
gesims/møne 
7/10 Kontor/Industri Gjelder foran KPL


Gnr 50 bnr 1, Englekor G-663 10.11.2011 2008 Ok Nei Ok
Enebolig- og konsentrert 
småhusbebyggelse


Ikke utbygd 15 ledige 
eneboligtomter og ca 32daa til 
konsentrert boligbebyggelse 
med 30-40%BYA Gjelder foran KPL


Fv 22/103 Gang-, og sykkelveg G-664 26.06.2014 2008 Ok Ja Ok gG/S-vei Gjelder foran KPL


Brattås G-666 11.12.2014 2008 Ok
Under 
utbygging Ok 30-45%BYA


gesims/møne     
5,5/8,5 og 10m


Frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse


7 ubebygde eneboligtomter og 
ca 26daa ubebygd areal for 
konsentrert småhusbebyggelse. Gjelder foran KPL


Fresenius kabi G-668 15.11.2012 2008 Ok Delvis Ok 70%BYA Industri Gjelder foran KPL
Omregulering Nexans II G-671 26.06.2014 2008 Ok Ja Ok 60%BYA Industri Gjelder foran KPL
Leiren, utvidelse av barnehage G-672 02.05.2013 2008 Ok Ja Ok 30%BYA Barnehage Gjelder foran KPL
Holteødegården G-673 29.08.2013 2008 Ok Ja ihht. plan Ok 42%BYA kotehøyder Ensartet rekkehusbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Eskeviken, B22 og B23 G-674 12.05.2016 2008 Ok Nei Ok 28-35%BYA
gesims/møne     
5,5/8,5


enebolig og konsentrert 
småhusbebyggelse


1 ubebygd eneboligtomt og 
13,6daa ubebygd areal for 
konsentrert småhusbebyggelse Gjelder foran KPL


Os allé 4,9,11 og 13 G-675 29.08.2013 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok 100%BYA byggehøyde Sentrumsformål


     
kantransformeres til 
boligformål Gjelder foran KPL


Svinesundsparken, ny adkomst G-676 18.06.2015 2008 Ok Ja Ok Veiplan Gjelder foran KPL
Brødløs torg G-678 18.10.2012 2008 Ok Ja Ok Forretning. Ferdig utbygd Gjelder foran KPL
Studentboliger Remmen G-679 29.08.2013 2008 Ok Ja ihht. plan Ok Omregulert i G-723 Gjelder foran KPL
Båstadlund arbeids og 
aktivitetssenter G-682 11.02.2016 2008 Ok Ja Ok 30-60%BYA møne 9m Arbeids- og aktivitetssenter


3 utbygde eneboligtomter. Ikke 
rom for fortetting. Gjelder foran KPL


Hovsveien 44/tidl. Bø planteskole G-683 11.09.2014 2008 Ok Ja Ok 30-50%BYA
gesims/møne          
4-6,5/6,5-9


Frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse


1 ubebygd tomt, og rom for 
fortetting på 1 stor (3,1daa) 
bebygd tomt. Gjelder foran KPL


Detaljregulering Tørka-Tistedal. G-684 07.12.2017 2008 Ok
Under 
utbygging ihht. plan Ok 2000m2 BYA


gesims/møne 
9,5/12,5 Forretning Gjelder foran KPL


Tosterødberget v g skole G-686 09.04.2015 2008 Ok Ja ihht. plan Ok 20-35%BYA
gesims/møne 
10m Gjelder foran KPL


Detaljregulering  Grinda II G-689 18.06.2015 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok 30-50%BYA
gesims/Møne       
6,5-8/6,5-9 Konsentrert småhusbebyggelse


Høy utnyttelse. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Del av Lille Edet G-690 09.04.2015 2008 Ok Ja Ok 30-45%BYA møne 7,5-8,5m Konsentrert boligbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL







Detaljregulering for Oreid vest. G-692 15.06.2017 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok 30-50%BYA
gesims/møne 
7/9 og 9/12


Enebolige- , konsentrert småhus- 
og blokkbebyggelse.


7daa for blokkbebyggelse og 
1,5daa for småhusbebyggelse er 
ubebygd. Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Berga-
Busterudkleiva 19. G-693 14.04.2016 2008 Ok Nei Ok 55%BYA kotehøyder Blokkbebyggelse


Ikke utbygd. Lagt til rette for 8 
boenheter Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Rishaughøgda G-695 21.06.2018 2008 Ok Nei Ok 35-45%BYA


  
kotehøyde.             
2 og 4 etg.


Konsentrert småhus- og 
blokkbebyggelse


Høy utnyttelse. Ikke rom for 
fortetting Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Svingen G-696 03.11.2016 2008 Ok Ja Ok Gjelder foran KPL


Områderegulering for Ulveholtet. G-697 10.12.2015 2008 Ok Verneplan Ok Gjelder foran KPL
Detaljregulering for RV.21. 
Rødsveien - Marcus Thranes gate G-698 10.12.2020 2008 Ok Nei Ok Sykkeltiltak Gjelder foran KPL
Svinesundsparken nord G-701 08.09.2016 2008 Ok Delvis Ok 30-50%BYA kontor, industri og lager Gjelder foran KPL


Detaljregulering av Idd kirke G-705 14.02.2019 2008 Ok
Under 
utvidelse Ok Kirke, Grav- og urnelund Gjelder foran KPL


Orødvn 22, gnr.145, bnr. 108 m.fl. G-706 15.02.2018 2008 Ok
Under 
utbygging ihht. plan Ok 50%BYA


2-3 etg, 
kotehøyde 93-95 Blokkbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Idd skole G-707 18.05.2017 2008 Ok Ja ihht. plan Ok 25-35%BYA kotehøyde 85-87 Skole og idrettsanlegg Gjelder foran KPL
Detaljregulering for Bergheim 
demenssenter G-711 14.09.2017 2008 Ok Ja ihht. plan Ok 45%BYA kotehøyde (126) Omsorgsboliger og Institusjon Ferdig utbygd Gjelder foran KPL
Detaljregulering for Fredriksten 
Festning G-712 22.03.2018 2008 Ok Ja Ok "Verneplan" for festningen Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Rødnabbene G-713 10.12.2020 2008 Ok Nei Ok 15-50% BYA
gesims/møne 2,5-
5/3-6,5 Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Gang- og 
sykkelvei langs Hovsveien G-715 14.05.2019 2008 Ok


Under 
utbygging ihht. plan Ok Fortau langs Hovsveien Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Aspeveien 1A G-717 20.06.2019 2008 Ok
Under 
utbygging Ok 60%BYA


gesims/møne 
8/8 Konsentrert boligbebyggelse Ikke rom for fortetting Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Tista Senter G-720 10.12.2020 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok Gjelder foran KPL


Detaljregulering for Saugbrugs vest G-722 19.11.2019 2008 Ok Nei Ok Skole og idrettsanlegg Gjelder foran KPL
Detaljregulering for Remmen G-723 14.05.2020 2008 Ok Nei Ok Studentboliger Gjelder foran KPL
Detaljregulering for Torpedalsveien 
55 G-724 14.05.2020 2008 Ok Nei Ok Vannbehandlingsanlegg Gjelder foran KPL


Reguleringsplan for Østerbo G-??? 26.04.2007 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 20-40%BYA
Møne 7,5 
Takvinkel 27


Tjenesteyting, bolig og 
fritidsbolig Gjelder foran KPL







Reguleringsplaner som skal gjelde foran KPL ved motstrid 
KPL gjelder for byggegrense mot sjø og der reguleringsplanen er taus


Reguleringsplan G‐Ident Godkent Forslag til status 


Vedtatt Planlov Fortettingspotensiale
Kvalitet Kvalitet U‐grad Høyde


Nordre Flatskjær, gnr 23 bnr 8 G‐298 18.02.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 35 m2 BYA Nei 27 eksisterende hytter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Langholmen turistsenter G‐356 03.11.1994 1985 Ok Ja ihht. plan Ok
Takvinkel 22‐37 
og 1 etg. Campingplass KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Eiendommen Bakke m.fl G‐376 20.05.1999 1985 Ok Ja Delvis Ok 20%TU 1,5 etg. Boliger og rehabiliteringssenter 5 ubebygde boligtomter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Røsneskilen øst G‐595 23.11.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 70‐95m2 BRA
Takvinkel 22‐30, 
Møne 5,5 Fritidsboliger KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Detaljregulering for Veden G‐616 14.12.2017 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok 25%BYA
Gesims/Møne 
15m Skole og idrettsanlegg KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Søby gård gnr 23 bnr 15 G‐618 15.06.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Ok
10%BYA, og    
max 100m2 BRA 1.etg. Saltak Fritidsboliger KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Hyttefelt Ringnes gnr 97 bnr 2, og 
8. G‐622 30.04.2003 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok


80m2 BYA/95m2 
BRA


Gesims/Møne 
3/5,5


Unøyaktig avgrensning av 
utbyggingsformål (Hytter) 7 ubebygde hyttetomter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Mørvikodden hyttefelt G‐626 14.04.2011 2008 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne Fritidsboliger 24 ubebygde hyttetomter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Del av Røsneskilen øst G‐636 18.12.2008 1985 Ok Ja Småbåthavn KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Skriverøya steinbrudd G‐648 17.03.2011 1985 Ok Ja Stenbrudd KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Ystehedeneset G‐656 11.09.2014 2008 Ok Verneplan KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Sanderød båthavn G‐665 07.11.2013 2008 Ok Ja Ok Mindre endring 13.3.2014 KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Steigen hyttefelt G‐667 09.04.2015 2008 Ok Nei Ok 90m2 BRA
Gesims/Møne 
3/5 Hyttefelt 20 ubebygge hyttetomter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Omregulering Nexans I G‐670 18.10.2012 2008 Ok Nei Ok 50%BYA Industri KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Oscar Torp Heimen G‐680 28.05.2014 2008 Ok Ja ihht. plan Ok LNF med spredt utbygging Ferdig utbygd KPL gjelder for byggegrense mot sjø.
Fjordveien 7 G‐719 14.11.2019 2008 Ok Nei Ok 35‐40%BYA 5/7 Konsentrert boligbebyggelse 6 boenheter KPL gjelder for byggegrense mot sjø.


Merknader


Kart Bestemmelser
Utbygd?







Reguleringsplaner som skal gjelde etter KPL eller Sentrumsplan ved motstrid


Reguleringsplan G‐Ident Godkent Forslag til endring


Plan
Konsekvenser eller 
forrutsetninger


Kvalitet Kvalitet U‐grad Høyde


Grøntdrag Hofgårdløkka ‐ Næridsrød G‐007 05.01.1968 Pbl 1965 Ok
Ingen 
bestemmelse


Grøntdraget er delvis nedbygd. 
Resten er tatt inn i KPL som 
grønnstruktur. 
Meiseveien/Svalsrødveien er 
bygd fra nord til Svalsrødveien 
22. Resten er sperret av 
eksisterende bebyggelse. Grøntdraget må tas inn i KPL


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid. Resterende grøntdrag 
ivaretas i KPL. 


Vold skog G‐008 16.12.1966 Pbl 1965 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle u‐grad (%BYA ?) Gesims/Møne


Utbygd som regulert. Ubebygd 
boligområde på høydedrag i øst 
er i strid med LNF i KPL ?????


Blir det LNF på høydedraget i 
ny KPL ??? KPL gjelder ved motstrid


Fredrikshald G‐009 22.12.1922 ? Mangler Mangler Mangler hele saksmappen Bør oppheves


Fjeldstad, gnr 98 bnr 108 G‐013 18.11.1968 Pbl 1965 Enkel Ja ihht. plan Mangelfulle nei 1‐2 etg.
Bebyggelse som regulert. 
Veiløsning noe endret.


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Vold skog G‐014 20.09.1955 BL 1924 dårlig Delvis ihht. plan Mangelfulle 11%BYA ?
Gesims/Møne 
7/9


I hovedsak ferdig utbygd som 
regulert. Det ser ut som u‐
graden er overskredet på 
mange av tomtene. 
Byggeområder på ca. 42daa 
dyrket mark i nordøst er i strid 
med KPL.


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Billebakken G‐015 17.03.1969 Pbl 1965 Ok Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle nei 1 etg.


Ferdig bebygd, noe tettere enn 
regulert. Grøntdrag er nedbygd


Byggehøyden kan økes ved at 
KPL gjelder foran. Kpl gjelder ved motstrid


Sydsiden vestre del G‐019 28.01.1963 BL 1924 dårlig Delvis
Delvis ihht. 
Plan ? Mangelfulle nei etg. på plankart


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd ihht. 
planen.


Sentrumsplanens 
bestemmelser gjelder.


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Rødsbryggen‐Asakveien G‐026 03.01.1924 ? dårlig ? ?
Ingen 
bestemmelser


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd i strid 
med planen.


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran.


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 G‐030 20.12.1969 Pbl 1965 Enkel Ja
Delvis ihht. 
plan ? Ok 20%BYA


Gesims/Møne 
7/9 I hovedsak utbygd som regulert


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran. Kpl gjelder ved motstrid


Deler av Stenrød, og Hjortsberg G‐036 18.11.1968 Pbl 1965 Enkel Ja ihht. plan Mangelfulle nei Gesims 7m
I hovedsak utbygd som 
regulert, Delvis omregulert


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Kpl gjelder ved motstrid


Nybo vestre G‐039 21.08.1961 BL 1924 Mangler Ja ??? Mangler Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Brødløs  G‐040 27.06.1953 BL 1924 Enkel Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle 11%BRA 2 etg.


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd som 
regulert. U‐grad er overskredet 
på mange av boligtomtene.


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Rodeløkka G‐048 07.08.1970 Pbl 1965 Ok Ja
Delvis ihht. 
plan


Ingen 
bestemmelser


I hovedsak utbygd som 
regulert. Adkomst endret.


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Søndre del av Tangen haveby G‐063 17.08.1972 Pbl 1965
Lite restareal fra omregulering i 
regplan G‐310


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Merknader


Kart Bestemmelser
Utbygd ?







Deler av Sommerro gnr.163 bnr.1 G‐087 21.11.1968 Pbl 1965 Mangelfult Ja Delvis Mangelfulle nei Gesims 7m


Boligområdet er utbygd. 
Industriområdet delvis utbygd. 
Ca 26 daa av industriområdet 
er dyrket mark. Bør vurdere om 
dette området skal tilbakeføres 
til jordbruk i KPL


Boligområdet er utbygd. 
Dersom deler av 
industriformålet skal 
tilbakeføres til landbruk må KPL 
gjelde foran.


Vurdere å tilbakeføre industri til 
landbruk. KPL gjelder ved motstrid


Isebakke Fange G‐104 21.03.1980 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan
u‐grad = 0,10‐
0,15 1,5 etg.


I hovedsak utbygd som 
regulert. Mange dispensasjoner 
på u‐grad og BYA. Mange 
dispensasjoner på u‐grad og 
garasjestørrelse.


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Remmendalen G‐108 18.11.1976 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei nei
"Verneplan"  Byggeområde 
bare ved renseanlegget


Båndleggingssone H‐720 
naturvern må tas inn i kPL KPL gjelder ved motstrid


Axel Dahls terrasse G‐109 12.08.1976 Ok ‐ ‐
Ingen 
bestemmelser ‐ ‐


Regulert til Friluftsområde ‐ 
Ingen utbygging


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Del av Gimleveien G‐115 04.10.1976 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser ‐ ‐ Veiplan med sideareal (bolig)


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran.


Sentrumsplan og KPL gjelder ved 
motstrid


Stenrød øst G‐132 29.09.1977 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok u‐grad = 0,12 1,5 Etasjer


Område A, B og C tatt ut og 
omregulert. Ellers utbygd med 
høyere utnyttelse enn i planen 


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Østre tangent‐syd G‐149 22.06.1978 Pbl 1965 Ok Delvis ?? u‐grad Etasjer
Veiplan med sideareal som i 
stor grad er omregulert


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Østre tangent‐nord G‐150 22.06.1978 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan u‐grad Etasjer
Veiplan med sideareal 
somdelvis er omregulert


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Stenrød vest G‐159 28.12.1978 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok
u‐grad = 0,20‐
0,25 1,5 etg.


Felt E og M er tatt ut og 
omregulert. Ellers utbygd med 
høyere utnyttelse enn i planen. 


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Harekasveien G‐167 31.03.1981 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Veiplan med sideareal (Bolig, 
industri og skogbruk)


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Riksveg 21 innfart fra vest G‐172 18.12.1979 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan u‐grad 2 etg.


Nesten hele planen er 
omregulert i nyere planer. Bare 
boligområde F og G3, og 
veiformål ved Wielsplass igjen i 
planen.


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Riksveg 21 innfart fra vest, endret G‐172A 17.12.1985 1985 Ok Ja ihht. plan u‐grad = 0,15 2 etg. I hovedsak utbygd ihht planen
U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran.


KPL og Sentrumsplan gjelder ved 
motstrid


Oreid grustakområde m.m G‐179 20.10.1988 1985 Ok Delvis ihht. plan u‐grad = 0,06‐0,1 nei


Delvis omregulert til bolig (G‐
692), Boliger i sør og øst utbygd 
ihht planen. 


Boligområde B15 i KPL 2011 må 
vurderes. U‐grad blir økt ved at 
KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Kongens brygge G‐188 24.06.1980 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan u‐grad Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Aldershjemseiendommen på Os G‐190 14.01.1980 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad  Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Banken G‐194 03.02.1982 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok u‐grad (%BYA ?)
Gesims/Takvinke
l


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Torgny Segerstedts gt‐Wiels pl.‐Storgt, 
og Jacob Blochs gt G‐196 06.08.1980 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Del av Karrestad, Bjørklund‐Nordlia G‐197 18.03.1981 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok


Rekkehus: 2.etg 
Blokker: 4.etg      
u‐grad: 0,15‐
0,33 


Gesims/Møne 
7/9


Ferdig utbygd med blokker og 
rekkehus


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Hårbyløkka i Sponvika G‐204 20.01.1981 Pbl 1965
Svart/Hvit 
(Ok ?) Ja ihht. plan ? Ok 20%BYA 1,5 etg. Ferdig utbygd


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid







Nordre stensvik G‐205 29.09.1982 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei
Takvinkel 18‐27    
1 etg. Utbygd


KPL må ha bestemmelser om 
størrelse og høyder på hytter. KPL gjelder ved motstrid


Kollen, del av Grimsrød G‐211 26.03.1976 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,09‐0.10
Takvinkel 22‐27    
1 etg.


Utbygd tettere enn u‐grad i 
plan.


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Kollen, del av Grimsrød utvidet G‐211A 29.04.1983 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,10
Takvinkel 22‐45    
1 etg.


Utbygd tettere enn u‐grad i 
plan.


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Liegrenda G‐212 28.10.1982 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Endret regulering for del av Isebakke 
Fange G‐213 16.07.1982 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei nei


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Del av Isebakke‐Fange G‐214 01.04.1982 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei 2 etg.
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Grimsborg, gnr 69 bnr 67‐87 G‐215 15.04.1983 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,15 1,5 Etasjer
Utbygd tettere enn u‐grad i 
plan?


U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Sørhalden G‐218 06.09.1984 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims
Område B7 og F7 er omregulert 
i G‐635


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Lie søndre, gnr 63 bnr 4 G‐219 28.04.1983 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok 25%BYA 1‐1,5 etg. Ferdig utbygd
U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Østre tangent‐syd, felt M G‐221 15.04.1983 Pbl 1965 Ok ?? Mangelfulle u‐grad Etasjer
Bestemmelser fra G‐149. 
Gjelder bare industri


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Regulering for Busterudgata, karl Johans 
gt, Kr.August gt G‐224 18.06.1984 Pbl 1965 Ok ?? Mangelfulle u‐grad


Etasjer/Takvinke
l


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Del av Englekor, gnr 50 bnr 1 G‐227 16.12.1983 Pbl 1965 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,15 1 + u etg. 2 ubebygde tomter
U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Del av Liborg, gnr.63 bnr.24 G‐228 07.12.1983 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,15 1 + u etg. Ferdig utbygd
U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Stenrød nord I G‐232 28.04.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad 0,15 1,5 etg. Ferdig utbygd
U‐grad og byggehøyde blir økt 
ved at KPL gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Augustaborg II G‐237 08.01.1986 1985 Ok Ja
Strid med 
plan Ok u‐grad 20%


Bolig 1,5 etg. 
Industri 2 etg.


Felt A og B er omregulert, Felt 
C er utbygd i strid med planen


U‐grad blir økt ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Banken, østre del G‐242 08.01.1985 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Ok u‐grad (%BYA ?) Gesims
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Varpet‐Svalerød G‐247 06.05.1986 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok 90m2BYA 1 etg. Fritidsboliger KPL gjelder ved motstrid


Hisåsen skytebane G‐250 09.12.1986 1985 Mangelfult ? ?? Mangelfulle nei nei
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Tverrforbindelse Dyrendalsveien‐
Busterudkleiva G‐253 15.10.1985 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer


Sentrumsplan og Kpl gjelder ved 
motstrid


Sørlifeltet G‐257 26.11.1985 1985 Ok Delvis
Strid med 
plan Ok 50%BYA nei Bør områdereguleres KPL gjelder ved motstrid


Området Langbrygga, Jernbanegata, og 
rutebilstasjon G‐263 18.02.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Områdene Wærns gt, og Mette Mengs gt G‐264 18.02.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Felt A, Stenrød øst G‐271 02.09.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Felt B, Stenrød øst G‐272 02.09.1986 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Del av Sørlifeltet G‐275 14.02.1986 1985 Mangler ja ? Som G‐257 Del av G‐257 (Omregulert??) KPL gjelder ved motstrid
Skottene‐Bjerge G‐276 28.04.1987 1985 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle max m2 BYA nei KPL gjelder ved motstrid


Leiren,  gnr. bnr. 74/5 G‐278 17.03.1987 1985 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle ? %BYA Gesims/Etasjer
Bolig utbygd, Garasje/lager ikke 
utbygd KPL gjelder ved motstrid


Sørli‐E6 G‐280 11.11.1986 1985 Ok
Strid med 
plan Mangelfulle u‐grad (%BYA ?)


byggehøyde 
(Delvis) KPL gjelder ved motstrid


Del av Brødløs, gnr141 bnr 64 G‐284 18.02.1988 1985 Ok Ja
Strid med 
plan Mangelfulle u‐grad Etasjer KPL gjelder ved motstrid


Østre tangent syd, felt A‐F G‐285 28.04.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid







Østre tangent syd, felt L G‐289 16.02.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle u‐grad (%BYA ?) Etasjer Krav om bebyggelsesplan 
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Isebakkeveien ‐ syd G‐295 24.11.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Nei KPL gjelder ved motstrid


Del av Stenrød nord ‐ felt B G‐296 20.10.1999 Omregulert ved G‐632
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Omregulering av Rv 104 v/Svingen G‐300 18.02.1988 1985 Ok Delvis ihht. plan ? Ok %BYA Nei KPL gjelder ved motstrid
Fosseveien / Smedbruket G‐307 27.10.1987 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid


Del av Karrestad G‐308 24.03.1988 1985 Mangler Ja Ok %BYA Gesims/Møne
Barnehage og forsamlingslokale 
er ferdig utbygd. KPL gjelder ved motstrid


Søndre Tistedal G‐310 18.02.1988 1985 Ok ? Delvis ? Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Flateby industriområde G‐312 22.06.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle %BYA Situasjonsplan KPL gjelder ved motstrid
Tistedal sentrum G‐314 22.06.1988 1985 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Tangen G‐315 22.06.1988 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer Mangler G/S‐vei KPL gjelder ved motstrid
Kokkehaugen G‐317 09.03.1989 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Isebakke/Unnebergstranda G‐324 22.02.1990 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne KPL gjelder ved motstrid


Nordsiden nord G‐327 14.12.1989 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Saubrugsforeningen industriområde på 
Kaken, og Kasa G‐328 15.06.1989 1985 Ok Ja ihht. Plan Ok %BYA Møne


I hovedsak ferdig utbygd 
industriområde. Mulig 
framtidig 
transformasjonsområder i deler 
av dette.


Sentrumsplan og Kpl gjelder ved 
motstrid


Damhaugen G‐335 14.02.1991 1985 Mangler ja ihht. plan Ok %BYA
Takvinkel/Etasje
r


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Park hotell/Hola G‐340 22.03.1990 1985 Ok Ja ihht. plan U‐ grad (%BYA) Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Grønland G‐345 17.09.1992 1985 Ok Ja %BYA Etasjer
Område I2 er omregulert i G‐
569


Sentrumsplan og KPL gjelder ved 
motstrid


Schulzedalen G‐347 29.04.1993 1985 Ok Ok "Verneplan"
Gjelder foran KPL. Sentrumsplan 
gjelder ved motstrid


Brattås G‐355 29.08.1996 1985 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Gjernes gård G‐363 22.06.1995 1985 Ok Nei Ok %BYA Møne/Takvinkel KPL gjelder ved motstrid
Reguleringsendring for del av Nordsiden 
nord G‐368 12.12.1996 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok


% Netto 
tomteareal Etasjer


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Gang og sykkelvei Vedenveien G‐369 14.12.2000 Ok Ja ihht. plan Ok 20%BYA
Møne 8m, 1,5 
etg.


Veiplan med langsgående 
boligfelt. Veien er delvis 
omregulert i G‐580 KPL gjelder ved motstrid


Høvleriet vestre del G‐373 28.09.1998 1985 Ja Delvis TU‐grad Etasjer
Områdene B 1‐3 er omregulert 
i G‐651


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Del av Stenrød, gnr.98 bnr.949 G‐377 28.02.2002 1985 Mangelfult Nei Mangelfulle 27%BYA
byggehøyde 
(3etg) Bør omreguleres KPL gjelder ved motstrid


Wiels plass, Kirkegata‐gangbru G‐380 25.03.1999 1985 Mangler Ja ihht. Plan
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Østre Tangent syd, Felt Q G‐385 06.05.1997 1985 Ok Ja ihht. plan Ok nei Gesims/Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Hyttefelt Liholt G‐388 26.10.2000 1985 Mangler Ok m2 BRA Etasjer
Det er samsvar mellom KPL og 
reguleringsplankart KPL gjelder ved motstrid


Fv‐921 Asakveien G‐394 17.03.2005 1985 Ok ? Delvis ihht. plan ? nei nei
Veiplan med sideareal uten 
bestemmelser KPL gjelder ved motstrid


Furukollen G‐500 17.10.1985 1985 Ok Ja ihht. plan Ok u‐grad 25% 1,5 Etasjer Bestemmelser fra G‐132 KPL gjelder ved motstrid


Gimle gård G‐501 17.09.1962 BL 1924 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Rød, Glende, og Laaby. G‐502 19.05.1952 BL 1924 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 







Store Bjørnstad G‐503 09.01.1957 BL 1924 Mangelfult Ja ihht. plan Mangelfulle
% Tomtens 
nettoareal Gesims/Møne


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Hofgårdløkka G‐504 23.06.1948 BL 1924
Leselig, men 
mangelfult Ja ihht. plan


dårlig og 
mangelfult Nei Gesims/Møne


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Hjortsberg G‐505 04.09.1953 BL 1924 Mangler Mangler Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Brødløs endret G‐507 16.10.1957 BL 1924 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle Nei Nei


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Os allé   G‐508 07.06.1918 ? Dårlig Ja ? ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Refne G‐509 06.08.1970 Pbl 1965 ? Ok Ja ? ihht. plan Mangelfulle Nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid
Refne II G‐510 17.12.1975 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle Nei Etasjer KPL gjelder ved motstrid


Søndre del av Tangen haveby G‐512 11.12.1970 Pbl 1965 Mangelfulle
I all hovedsak omregulert i 
regplan G‐310


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Kvartalet Storgata‐Repslagergata‐
Violgata‐Niels Ankers gt G‐515 22.06.1977 Pbl 1965 Mangelfult Ja ihht. plan Mangelfulle Nei Nei Mangelfulle bestemmelser


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Låby endret G‐516 16.06.1964 BL 1924 Leselig Ja Mangelfulle Nei Etasjer


Detaljerte bestemmelser, men 
løser ikke alle dagens 
problemstillinger ved søknad 
om nye tiltak som fradelinger, 
påbygg osv.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Knardal G‐517 15.10.1948 BL 1924 Mangler max m2 BYA Gesims/Møne


Viktig å beholde strukturen, og 
intensjonen i beskrivelse og 
bestemmelser. Bør vurdere ny 
områderegulering for dette 
området.


Bør vurdere ny områderegulering for 
dette området eller ta inn 
bestemmelser i KPL som ivaretar 
intensjonene i reguleringsplanens 
bestemmelser og beskrivelse.


Hola G‐518 01.01.1950 BL 1924
Dårlig men 
leselig Mangelfulle % Nettoareal Etasjer


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Stangeløkka G‐519 21.09.1950 BL 1924 leselig Ja Delvis Dårlig Nei Nei
Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Risumhøgda G‐520 14.08.1959 BL 1924 leselig Ja ihht. plan
% og max m2 
BYA Nei


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Stangeløkka endret G‐522 11.01.1958 BL 1924 Ok Ja ? ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Violgata, reg. endring G‐523 20.02.1958 BL 1924 Ja ihht. Plan Mindre endring
Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Område v/bygrensen Tistedal G‐524 10.01.1959 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Bybrua over Tista G‐526 08.07.1963 BL 1924
og 
bebyggelse Ja ? ihht. plan Dårlig Nei Nei


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Solbakken G‐529 05.01.1967 Pbl 1965 Dårlig Ja
Delvis ihht. 
plan


Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Knausene G‐530 13.01.1948 BL 1924 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Strandparken G‐536 14.05.1952 BL 1924
Omregulert ved G‐149 og G‐
551


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Snippen G‐537 26.03.1957 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Låby G‐538 04.07.1959 BL 1924
men 
tomtenum Ja


Delvis ihht. 
plan Mangelfulle Nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Næridsrød G‐539 14.12.1959 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Kvartalet Storgata, Teatergata, 
Tordensioldsgt, og Violgt. G‐543 02.08.1979 Pbl 1965 Ok Ja


Delvis ihht. 
plan Mangelfulle Nei Etasjer Mangelfulle bestemmelser


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Bratner øst  G‐548 01.03.2001 1985
Område B1 er detaljregulert i G‐
655 KPL gjelder ved motstridKrav om detaljregulering før utbygging







Os allé 5‐7 G‐549 29.03.2001 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Etasjer
Delvis i strid med 
Sentrumsplanen


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Porsnes‐området G‐551 14.09.2000 1985 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Etasjer
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Søndre Næridsrød G‐553 20.01.1969 Pbl 1965 Ok Delvis ihht. plan Dårlig Nei Nei KPL gjelder ved motstrid


Isebakke omregulering G‐554 02.12.1976 Pbl 1965 lite detaljert
Ingen 
bestemmelser


Flateregulert, Ingen 
bestemmelser  KPL gjelder ved motstrid


Sauøya G‐556 22.11.2001 1985 Ok Delvis ? Ok nei Møne
Delvis i strid med 
kommuneplanen KPL gjelder ved motstrid


Del av sydsiden G‐557 17.06.2004 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Solbakkparken barnehage G‐558 24.04.2003 1985 Ok Ja ihht. plan ? Ok %BYA Etasjer Enkle bestemmelser
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Marcus Thranes plass G‐561 20.06.2002 1985 ? Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Halden stadion G‐566 20.06.2002 1985 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Grimsrød gård G‐567 24.04.2003 1985 Ok Nei ? Ok %BYA byggehøyde
Byggeområdene på dyrket 
mark bør vurderes KPL gjelder ved motstrid


Grønland brygge G‐569 16.06.2005 1985 Ok Delvis Ok %BYA Gesims 16m
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Eks.E6. delområde Svinesundplatået G‐572 26.02.2004 1985 Ok Nei ? Ok %BYA Gesims KPL gjelder ved motstrid
B R A veien 68 G‐578 17.03.2005 1985 Mangler Ja ihht. plan Ok %BYA Møne men plankart mangler. Bør  KPL gjelder ved motstrid
Nybo, Fv 921 G‐580 29.09.2005 1985 Ok Veiplan ihht. plan Ok KPL gjelder ved motstrid


Halden videregående skole, Risum G‐583 16.02.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Mangelfulle %BYA
Tilpasses 
eksisterende


OP2 i KPL og utvidelse av 
parkeringi reg.plan ligger på 
62daa  dyrka mark. Bør 
avsettes til jordbruk i KPL KPL gjelder ved motstrid


Vegforbindelsen Høvleriet‐Tyska‐Mølen‐
Jernbanegt. G‐589 29.09.2005 1985 Ok Nei Ok


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Berg krysningsspor G‐592 15.06.2006 1985 Ok ? ? Ok
Motstrid: Næring i KPL og 
Landbruk i reg.plan


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. KPL gjelder ved motstrid


Asak skole G‐593 15.06.2006 1985 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle nei Gesims/Møne Under omregulering
KPL gjelder ved motstrid. Området er 
under omregulering


Hannibal Sehesteds gate 13 G‐597 15.06.2006 1985 Ok Ja Ok
Bygd i strid med 
reguleringsplan


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Områdene langs tidl. E6 fra Svinesund til 
Hellekleva G‐600 19.10.2006 1985 Ok Delvis ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne Ta ut byggeområder? KPL gjelder ved motstrid


Remmen kunnskapspark G‐539 G‐604 23.11.2006 1985 Mangler Nei Ok %BYA Gesims/Møne


Det er i hovedsak samsvar 
mellom KPL og 
reguleringsplankart bortsett fra 
felt D som er avsatt til bolig i 
KPL og regulert til barnehage i 
reguleringsplanen. Plankart 
mangler. Planen bør derfor 
gjelde etter KPL. KPL gjelder ved motstrid


Del av østre tangent syd G‐608 25.09.2008 1985 Ok ? Ok %BYA Gesims/Møne
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Halden driftsbanegård G‐612 28.05.2009 1985 Ok Ja ihht. plan Ok 250m2 Møne
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Store Stensvik G‐619 27.04.1979 Pbl 1965 Ok Ja ihht. plan Mangelfulle Nei Etasjer Mangelfulle bestemmelser KPL gjelder ved motstrid


Saubrugs industriområder G‐623 17.03.2005 1985 Ok Delvis Bestemmelser fra G‐328 (1989) KPL gjelder ved motstrid


Tyska‐Hollenderen G‐628 19.11.2009 1985 Ok Nei


Krav om 
detaljregule
ring Ok %BYA Gesims/Møne


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid







Flatebyveien 4B og 6 G‐631 16.02.2006 1985 Ok
Fortsatt 
bolig? Ok %BYA Gesims/Møne


til barnehage som regulert i 2006. KPL 
bør gjelde foran reg.plan


Sørhalden, B7 G‐635 17.03.2005 1985 Ok Ja ihht. plan ? Ok u‐grad (%BYA ?) Gesims
Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Del av gnr 229 bnr 2, og 3, 
Bokenesødegård G‐638 18.02.1999 1985 Mangler Ja ihht. plan Ok max m2 BYA Møne KPL gjelder ved motstrid


Rødsveien 25 G‐647 08.04.2010 Pbl‐2008 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Høvleriet / Fisketorget G‐650 22.06.2011 Pbl‐2008 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA
eks. 
byggehøyder


Ingen konsekvenser ved at KPL 
gjelder foran.


Oppheves når G‐720 vedtas 
(Sentrumsplan gjelder ved motstrid)


Høvleriet vest G‐651 22.06.2011 Pbl‐2008 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid


Rv 22 Dyrendalsveien G‐652 28.05.2009 1985 Ok Ja
Gjelder foran KPL. Sentrumsplan 
gjelder ved motstrid


Storgata 2A, og Tollbugata 1‐3 G‐662 01.03.2012 Pbl‐2008 Ok Ja ihht. plan Ok %BYA Gesims/Møne gjelder foran. Sentrumsplan gjelder ved motstrid







Reguleringsplaner som bør vurderes opphevet


Reguleringsplan G‐Ident Godkent Forslag til endring
Plan


Kvalitet Kvalitet U‐grad Høyde


Grøntdrag Hofgårdløkka ‐ Næridsrød G‐007 05.01.1968 Pbl 1965 Ok
Ingen 
bestemmelse


Grøntdraget er delvis nedbygd. 
Resten er tatt inn i KPL som 
grønnstruktur. 
Meiseveien/Svalsrødveien er 
bygd fra nord til Svalsrødveien 
22. Resten er sperret av 
eksisterende bebyggelse.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid. Resterende grøntdrag 
ivaretas i KPL. 


Fredrikshald G‐009 22.12.1922 ? Mangler Mangler Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Leieren G‐014 20.09.1955 BL 1924 dårlig Delvis ihht. plan Mangelfulle u‐grad (%BYA ?) Gesims/Møne


I hovedsak ferdig utbygd som 
regulert. Byggeområder på ca. 
42daa dyrket mark i nordøst er 
i strid med KPL.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Sydsiden vestre del G‐019 28.01.1963 BL 1924 dårlig Delvis ? Mangelfulle nei Etasjer


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd i strid 
med planen.


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Rødsbryggen‐Asakveien G‐026 03.01.1924 ? dårlig ? ?
Ingen 
bestemmelser


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd i strid 
med planen.


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 G‐030 20.12.1969 Pbl 1965 dårlig Ja
Delvis ihht. 
plan ? Ok


u‐grad (20%BYA 
?)


Gesims/Møne 
7/9 I hovedsak utbygd som regulert


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Deler av Stenrød, og Hjortsberg G‐036 18.11.1968 Pbl 1965 dårlig Ja ihht. plan Mangelfulle nei Gesims 7m
I hovedsak utbygd som 
regulert, Delvis omregulert


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Nybo vestre G‐039 21.08.1961 BL 1924 Mangler Ja ??? Mangler Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Brødløs  G‐040 27.06.1953 BL 1924 Dårlig Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle u‐grad Etasjer


Store deler er omregulert, 
resten i hovedsak utbygd som 
regulert


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Søndre del av Tangen haveby G‐063 17.08.1972 Pbl 1965
Lite restareal fra omregulering i 
regplan G‐310


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Del av Stenrød nord ‐ felt B G‐296 20.10.1999 Omregulert ved G‐632
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Brattås G‐355 29.08.1996 1985 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Gimlegård G‐501 17.09.1962 BL 1924 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Rød, Glende, og Laaby. G‐502 19.05.1952 BL 1924 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Store Bjørnstad G‐503 09.01.1957 BL 1924 Mangelfult Ja ihht. plan Mangelfulle
% Tomtens 
nettoareal Gesims/Møne


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Hofgårdløkka G‐504 23.06.1948 BL 1924
Leselig, men 
mangelfult Ja ihht. plan


dårlig og 
mangelfult Nei Gesims/Møne


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Hjortsberg G‐505 04.09.1953 BL 1924 Mangler Mangler Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Brødløs endret G‐507 16.10.1957 Mangelfult Ja
Delvis ihht. 
plan Mangelfulle Nei Nei


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Merknader
Kart Bestemmelser


Utbygd ?







Os allé   G‐508 07.06.1918 Dårlig Ja ? ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Søndre del av Tangen haveby G‐512 11.12.1970 Pbl 1965 Mangelfulle
I all hovedsak omregulert i 
regplan G‐310


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Låby endret G‐516 16.06.1964 BL 1924 Leselig Ja Mangelfulle Nei Etasjer


Detaljerte bestemmelser, men 
løser ikke alle dagens 
problemstillinger ved søknad 
om nye tiltak som fradelinger, 
påbygg osv.


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Hola G‐518 01.01.1950 BL 1924
Dårlig men 
leselig Mangelfulle % Nettoareal Etasjer


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Stangeløkka G‐519 21.09.1950 BL 1924 leselig Ja Delvis Dårlig Nei Nei


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen og KPL gjelder ved 
motstrid


Risumhøgda G‐520 14.08.1959 BL 1924 leselig Ja ihht. plan
% og max m2 
BYA Nei


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Stangeløkka endret G‐522 11.01.1958 BL 1924 Ok Ja ? ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Violgata, reg. endring G‐523 20.02.1958 BL 1924 Ja ihht. Plan Mindre endring
Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Område v/bygrensen Tistedal G‐524 10.01.1959 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Bybrua over Tista G‐526 08.07.1963 BL 1924
og 
bebyggelse Ja ? ihht. plan Dårlig Nei Nei


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Solbakken G‐529 05.01.1967 Pbl 1965 Dårlig Ja
Delvis ihht. 
plan


Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Knausene G‐530 13.01.1948 BL 1924 Ok Ja ihht. plan
Ingen 
bestemmelser


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Strandparken G‐536 14.05.1952 BL 1924
Omregulert ved G‐149 og G‐
551


Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Snippen G‐537 26.03.1957 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. 
Sentrumsplanen gjelder ved motstrid


Låby G‐538 04.07.1959 BL 1924


leselig kart, 
men 
tomtenum
mer er 
uleselige. Ja


Delvis ihht. 
plan Mangelfulle Nei Etasjer


Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 


Næridsrød G‐539 14.12.1959 BL 1924 Mangler hele saksmappen
Bør vurderes opphevet. KPL gjelder 
ved motstrid 
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Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel ved motstrid. 
Kommuneplanen gjelder der reguleringsplanen er taus 
Reguleringsplan G-ID Dato for vedtak 
Måstad G-122 21.10.1977 
Et areal av Augustaborg G-124 10.02.1967 
Sommerro  G-168 11.10.1978 
Solli G-180 29.10.1979 
Eklund G-181 29.10.1979 
Del av Folkvang G-189 26.03.1980 
Del av gnr.165 bnr.25, Øberg II G-229 16.12.1983 
Bekkensten G-258 04.03.1986 
Nordre Karrestad G-266 20.02.1986 
Del av Leiret, Nybo  G-267 06.05.1986 
Bittebo, 60/176 G-268 02.09.1986 
Felt E, Stenrød vest G-269 28.04.1986 
Felt M, Stenrød vest G-273 02.09.1986 
Busterudkleiva 56, gnr 141 bnr 90 G-287 27.10.1987 
Bebyggelsesplan for Stangeløkka G-290 14.11.1988 
Viks Risum G-291 28.04.1987 
Del av Risum skog / Slavekirkegården G-294 24.11.1987 
Del av gnr.165 bnr.25 - Øberg G-299 09.03.1976 
Lilja G-303 18.02.1988 
Stenrød nord III G-309 22.06.1988 
Del av Flateby industriområde G-312A 20.06.2002 
Lilja / Tossehullet G-319 09.03.1989 
Harekas G-321 09.03.1989 
Strupe Idrettsanlegg G-325 28.09.1989 
Bjørklund II G-343 14.02.1991 
Bergheim G-348 16.06.1994 
Fredriksten golfpark G-349 19.12.2002 
Schulzedalen nord G-351 08.09.1994 
Næridsrød nord G-352 28.06.2000 
Elgåfossen, Enningdalen G-353 09.03.1995 
Buerskogen camping G-354 09.03.1995 
Del av Eklund G-360 11.10.1996 
Hyttefelt Sponvika G-362 14.11.1995 
Løvås boligområde G-366 16.06.1994 
Brønnhøyden G-372 01.03.2007 
Fagerholt G-378 25.03.1999 
Brattøya G-383 02.03.2000 
Gang-og sykkel vei langs BRAvn. G-387 22.11.2001 
Grimsrødhøgda, Fv 921; gang, og sykkel vei G-389 06.03.2002 
Rødsveien-Nini RollAnkers vei Rv 104-fortau G-390 30.05.2002 
Halden fengsel G-391 27.02.2003 
Fjellknattveien 9B G-393 27.05.2004 







Karrestad G-514 05.02.1973 
Pinsemenigheten Salen, Prestebakke G-540 26.06.2001 
Veden G-541 22.06.2000 
Kringsjå terrasse G-542 24.06.1998 
Del av Høstbakken G-544 26.06.2001 
Del av Rv. 104 v/Svingen G-545 26.06.2001 
Løvås II G-546 26.04.2001 
Knardalåsen G-547 25.05.2000 
Gimle skole G-552 14.09.2000 
Solbakken boligfelt G-555 31.05.2001 
Eks.E6, delområde Sponvikveien-Svingenskogen G-560 03.10.2002 
Høyskoleområdet Remmen G-562 30.05.2002 
Oskleiva 40-42B G-563 08.12.2003 
Høstbakken II G-564 12.06.2003 
Stenrød nord IV G-565 03.04.2002 
Brekkerød del 1 G-568 16.12.2004 
Bru over jernbane ved Buer G-570 20.06.2002 
Knardalåsen, del 2 G-571 20.11.2003 
Bukteløkka G-573 17.06.2004 
Omregulering for del av Augustaborg II G-574 26.02.2004 
Lille Edet G-575 30.09.2004 
Klepper grustak G-576 16.06.2005 
Løvåsen G-577 01.04.1981 
Solheim G-579 29.09.2005 
Grinda G-581 29.09.2005 
Frydenlund I G-582 29.09.2005 
G/s-vei langs Rv 21 Svinesundsveien G-584 16.02.2006 
Del av Rokkeveien (Rv 22) G-585 03.11.2005 
Del av Isebakke G-586 16.02.2006 
HIØ Remmen, tilleggsareal G-587 03.11.2005 
Iddeveien næringsområde G-588 03.11.2005 
Busterudkleiva 54 G-590 29.09.2005 
Stenrød øst 2 G-591 15.12.2005 
Skansen boligområde G-594 23.11.2006 
Asakåsen G-596 23.11.2006 
Flatebyåsen G-598 15.06.2006 
Del av Lilja / Tossehullet G-601 15.12.2005 
Fuglesangen boligfelt G-602 14.02.2008 
Brekkerød II  G-603 15.04.2008 
Grimsrødhøgda boligfelt G-605 23.11.2006 
Svalerødkilen G-606 23.11.2006 
Brekkerød / Strupe boligområde G-607 14.02.2008 
Sofienberg, Ystehede  G-609 19.10.2006 
Aspedammen nord G-610 09.04.2006 
Hovsfjellet G-613 29.09.2005 







Fagerholt II G-615 17.03.2005 
Bebyggelsesplan for Bueveien  G-617 21.11.2005 
Leiren bebyggelsesplan G-620 25.11.2008 
Sollihøyda 2 G-621 28.06.2007 
Mindre endring v/rundkjøring Rv 21-Knivsøveien. G-624 15.09.2009 
Rundkjøring mellom Rv.21, og Knivsøvn. G-625 26.03.2009 
Rokke avfallsplass G-629 10.02.2011 
Thorsheimveien 10, Strupe, gnr 65 bnr 1, 65/2/1 G-630 16.06.2009 
Del av Stenrød nord-felt B, Rubinveien G-632 08.10.2007 
Del av rv.21 Løkkeberg-Sørli G-633 28.05.2009 
Brekkerød II, ny adkomst G-639 14.04.2011 
Statlig kontrollområde Svinesund G-640 04.06.2003 
E6 Riksgrensen-Svingenskogen G-641 03.10.2002 
E6 4-felt Svingenskogen-Skadalen G-642 18.12.2003 
Lille Erte-Holevannet G-643 10.11.2011 
Hovsfjellet (mindre endring) G-646 28.10.2010 
Rv 104 Rødsveien fra Nini Roll Ankers vei til Odde bru. G-653 28.05.2009 
Bratner øst bebyggelsesplan G-655 22.01.2003 
Gammel vektstasjon ved Fv 118 G-657 18.10.2012 
Gnr 50 bnr 1, Englekor G-663 10.11.2011 
Fv 22/103 Gang-, og sykkelveg G-664 26.06.2014 
Brattås  G-666 11.12.2014 
Fresenius kabi G-668 15.11.2012 
Omregulering Nexans II G-671 26.06.2014 
Leiren, utvidelse av barnehage G-672 02.05.2013 
Holteødegården G-673 29.08.2013 
Eskeviken, B22 og B23 G-674 12.05.2016 
Os allé 4,9,11 og 13 G-675 29.08.2013 
Svinesundsparken, ny adkomst G-676 18.06.2015 
Brødløs torg G-678 18.10.2012 
Studentboliger Remmen G-679 29.08.2013 
Båstadlund arbeids og aktivitetssenter G-682 11.02.2016 
Hovsveien 44/tidl. Bø planteskole G-683 11.09.2014 
Detaljregulering Tørka-Tistedal. G-684 07.12.2017 
Tosterødberget v g skole G-686 09.04.2015 
Detaljregulering  Grinda II G-689 18.06.2015 
Del av Lille Edet G-690 09.04.2015 
Detaljregulering for Oreid vest. G-692 15.06.2017 
Detaljregulering for Berga-Busterudkleiva 19. G-693 14.04.2016 
Detaljregulering for Rishaughøgda G-695 21.06.2018 
Detaljregulering for Svingen pukkverk G-696 03.11.2016 
Områderegulering for Ulveholtet. G-697 10.12.2015 
Detaljregulering for RV.21. Rødsveien - Marcus Thranes gate G-698 10.12.2020 
Svinesundsparken nord G-701 08.09.2016 
Detaljregulering av Idd kirke G-705 14.02.2019 







Orødvn 22, gnr.145, bnr. 108 m.fl. G-706 15.02.2018 
Idd skole G-707 18.05.2017 
Detaljregulering for Bergheim demenssenter G-711 14.09.2017 
Detaljregulering for Fredriksten Festning G-712 22.03.2018 
Detaljregulering for Rødnabbene G-713 10.12.2020 
Detaljregulering for Gang- og sykkelvei langs Hovsveien G-715 14.05.2019 
Detaljregulering for Aspeveien 1A G-717 20.06.2019 
Detaljregulering for Tista Senter G-720 10.12.2020 
Detaljregulering for Saugbrugs vest G-722 19.11.2019 
Detaljregulering for Remmen studentby G-723 14.05.2020 
Detaljregulering for Torpedalsveien 55 G-724 14.05.2020 
Reguleringsplan for Østerbo G-??? 26.04.2007 


 







Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel ved motstrid.  
Kommuneplanen gjelder for byggegrense mot sjø og der reguleringsplanen er taus 
Reguleringsplan G-ID Dato for vedtak 
Nordre Flatskjær, gnr 23 bnr 8 G-298 18.02.1988 
Langholmen turistsenter G-356 03.11.1994 
Eiendommen Bakke m.fl G-376 20.05.1999 
Røsneskilen øst G-595 23.11.2006 
Detaljregulering for Veden G-616 14.12.2017 
Søby gård gnr 23 bnr 15 G-618 15.06.2006 
Hyttefelt Ringnes gnr 97 bnr 2, og 8. G-622 30.04.2003 
Mørvikodden hyttefelt G-626 14.04.2011 
Del av Røsneskilen øst G-636 18.12.2008 
Skriverøya steinbrudd G-648 17.03.2011 
Ystehedeneset G-656 11.09.2014 
Sanderød båthavn G-665 07.11.2013 
Steigen hyttefelt G-667 09.04.2015 
Omregulering Nexans I G-670 18.10.2012 
Oscar Torp Heimen G-680 28.05.2014 
Fjordveien 7 G-719 14.11.2019 


 







Reguleringsplaner der kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen ved motstrid 
Reguleringsplan G-ID Dato for vedtak 
Grøntdrag Hofgårdløkka - Næridsrød G-007 05.01.1968 
Vold skog G-008 16.12.1966 
Fredrikshald G-009 22.12.1922 
Fjeldstad, gnr 98 bnr 108 G-013 18.11.1968 
Vold skog G-014 20.09.1955 
Billebakken G-015 17.03.1969 
Sydsiden vestre del G-019 28.01.1963 
Rødsbryggen-Asakveien G-026 03.01.1924 
Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 G-030 20.12.1969 
Deler av Stenrød, og Hjortsberg G-036 18.11.1968 
Nybo vestre G-039 21.08.1961 
Brødløs  G-040 27.06.1953 
Rodeløkka G-048 07.08.1970 
Søndre del av Tangen haveby G-063 17.08.1972 
Deler av Sommerro gnr.163 bnr.1 G-087 21.11.1968 
Isebakke Fange G-104 21.03.1980 
Remmendalen G-108 18.11.1976 
Axel Dahls terrasse G-109 12.08.1976 
Del av Gimleveien G-115 04.10.1976 
Stenrød øst G-132 29.09.1977 
Østre tangent-syd G-149 22.06.1978 
Østre tangent-nord G-150 22.06.1978 
Stenrød vest G-159 28.12.1978 
Harekasveien G-167 31.03.1981 
Riksveg 21 innfart fra vest G-172 18.12.1979 
Riksveg 21 innfart fra vest, endret G-172A 17.12.1985 
Oreid grustakområde m.m G-179 20.10.1988 
Kongens brygge G-188 24.06.1980 
Aldershjemseiendommen på Os G-190 14.01.1980 
Banken G-194 03.02.1982 
Torgny Segerstedts gt-Wiels pl.-Storgt, og Jacob Blochs gt G-196 06.08.1980 
Del av Karrestad, Bjørklund-Nordlia G-197 18.03.1981 
Hårbyløkka i Sponvika G-204 20.01.1981 
Nordre stensvik G-205 29.09.1982 
Kollen, del av Grimsrød G-211 26.03.1976 
Kollen, del av Grimsrød utvidet G-211A 29.04.1983 
Liegrenda G-212 28.10.1982 
Endret regulering for del av Isebakke Fange G-213 16.07.1982 
Del av Isebakke-Fange G-214 01.04.1982 
Grimsborg, gnr 69 bnr 67-87 G-215 15.04.1983 
Sørhalden G-218 06.09.1984 
Lie søndre, gnr 63 bnr 4 G-219 28.04.1983 
Østre tangent-syd, felt M G-221 15.04.1983 







Regulering for Busterudgata, karl Johans gt, Kr.August gt G-224 18.06.1984 
Del av Englekor, gnr 50 bnr 1 G-227 16.12.1983 
Del av Liborg, gnr.63 bnr.24 G-228 07.12.1983 
Stenrød nord I G-232 28.04.1986 
Augustaborg II G-237 08.01.1986 
Banken, østre del G-242 08.01.1985 
Varpet-Svalerød G-247 06.05.1986 
Hisåsen skytebane G-250 09.12.1986 
Tverrforbindelse Dyrendalsveien-Busterudkleiva G-253 15.10.1985 
Sørlifeltet G-257 26.11.1985 
Området Langbrygga, Jernbanegata, og rutebilstasjon G-263 18.02.1988 
Områdene Wærns gt, og Mette Mengs gt G-264 18.02.1988 
Felt A, Stenrød øst G-271 02.09.1986 
Felt B, Stenrød øst G-272 02.09.1986 
Del av Sørlifeltet G-275 14.02.1986 
Skottene-Bjerge G-276 28.04.1987 
Leiren,  gnr. bnr. 74/5 G-278 17.03.1987 
Sørli-E6 G-280 11.11.1986 
Del av Brødløs, gnr141 bnr 64 G-284 18.02.1988 
Østre tangent syd, felt A-F G-285 28.04.1987 
Østre tangent syd, felt L G-289 16.02.1988 
Isebakkeveien - syd G-295 24.11.1987 
Del av Stenrød nord - felt B G-296 20.10.1999 
Omregulering av Rv 104 v/Svingen G-300 18.02.1988 
Fosseveien / Smedbruket G-307 27.10.1987 
Del av Karrestad G-308 24.03.1988 
Søndre Tistedal G-310 18.02.1988 
Flateby industriområde G-312 22.06.1988 
Tistedal sentrum G-314 22.06.1988 
Tangen G-315 22.06.1988 
Kokkehaugen G-317 09.03.1989 
Isebakke/Unnebergstranda G-324 22.02.1990 
Nordsiden nord G-327 14.12.1989 
Saubrugsforeningen industriområde på Kaken, og Kasa G-328 15.06.1989 
Damhaugen G-335 14.02.1991 
Park hotell/Hola G-340 22.03.1990 
Grønland G-345 17.09.1992 
Schulzedalen G-347 29.04.1993 
Brattås G-355 29.08.1996 
Gjernes gård G-363 22.06.1995 
Reguleringsendring for del av Nordsiden nord G-368 12.12.1996 
Gang og sykkelvei Vedenveien G-369 14.12.2000 
Høvleriet vestre del G-373 28.09.1998 
Del av Stenrød, gnr.98 bnr.949 G-377 28.02.2002 
Wiels plass, Kirkegata-gangbru G-380 25.03.1999 







Østre Tangent syd, Felt Q G-385 06.05.1997 
Hyttefelt Liholt G-388 26.10.2000 
Fv-921 Asakveien G-394 17.03.2005 
Furukollen G-500 17.10.1985 
Gimle gård G-501 17.09.1962 
Rød, Glende, og Laaby. G-502 19.05.1952 
Store Bjørnstad G-503 09.01.1957 
Hofgårdløkka G-504 23.06.1948 
Hjortsberg G-505 04.09.1953 
Brødløs endret G-507 16.10.1957 
Os allé   G-508 07.06.1918 
Refne G-509 06.08.1970 
Refne II G-510 17.12.1975 
Søndre del av Tangen haveby G-512 11.12.1970 
Kvartalet Storgata-Repslagergata-Violgata-Niels Ankers gt G-515 22.06.1977 
Låby endret G-516 16.06.1964 
Knardal G-517 15.10.1948 
Hola G-518 01.01.1950 
Stangeløkka G-519 21.09.1950 
Risumhøgda G-520 14.08.1959 
Stangeløkka endret G-522 11.01.1958 
Violgata, reg. endring G-523 20.02.1958 
Område v/bygrensen Tistedal G-524 10.01.1959 
Bybrua over Tista G-526 08.07.1963 
Solbakken G-529 05.01.1967 
Knausene G-530 13.01.1948 
Strandparken G-536 14.05.1952 
Snippen G-537 26.03.1957 
Låby G-538 04.07.1959 
Næridsrød G-539 14.12.1959 
Kvartalet Storgata, Teatergata, Tordensioldsgt, og Violgt. G-543 02.08.1979 
Bratner øst  G-548 01.03.2001 
Os allé 5-7 G-549 29.03.2001 
Porsnes-området G-551 14.09.2000 
Søndre Næridsrød G-553 20.01.1969 
Isebakke omregulering G-554 02.12.1976 
Sauøya G-556 22.11.2001 
Del av sydsiden G-557 17.06.2004 
Solbakkparken barnehage G-558 24.04.2003 
Marcus Thranes plass G-561 20.06.2002 
Halden stadion G-566 20.06.2002 
Grimsrød gård G-567 24.04.2003 
Grønland brygge G-569 16.06.2005 
Eks.E6. delområde Svinesundplatået G-572 26.02.2004 
B R A veien 68 G-578 17.03.2005 







Nybo, Fv 921 G-580 29.09.2005 
Halden videregående skole, Risum G-583 16.02.2006 
Vegforbindelsen Høvleriet-Tyska-Mølen-Jernbanegt. G-589 29.09.2005 
Berg krysningsspor G-592 15.06.2006 
Asak skole G-593 15.06.2006 
Hannibal Sehesteds gate 13 G-597 15.06.2006 
Områdene langs tidl. E6 fra Svinesund til Hellekleva G-600 19.10.2006 
Remmen kunnskapspark G-539 G-604 23.11.2006 
Del av østre tangent syd G-608 25.09.2008 
Halden driftsbanegård G-612 28.05.2009 
Store Stensvik G-619 27.04.1979 
Saubrugs industriområder G-623 17.03.2005 
Tyska-Hollenderen G-628 19.11.2009 
Flatebyveien 4B og 6 G-631 16.02.2006 
Sørhalden, B7 G-635 17.03.2005 
Del av gnr 229 bnr 2, og 3, Bokenesødegård G-638 18.02.1999 
Rødsveien 25 G-647 08.04.2010 
Høvleriet / Fisketorget G-650 22.06.2011 
Høvleriet vest G-651 22.06.2011 
Rv 22 Dyrendalsveien G-652 28.05.2009 
Storgata 2A, og Tollbugata 1-3 G-662 01.03.2012 


 







Reguleringsplaner som bør vurderes opphevet 
Reguleringsplan G-ID Dato for vedtak 
Grøntdrag Hofgårdløkka - Næridsrød G-007 05.01.1968 
Fredrikshald G-009 22.12.1922 
Leieren G-014 20.09.1955 
Sydsiden vestre del G-019 28.01.1963 
Rødsbryggen-Asakveien G-026 03.01.1924 
Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 G-030 20.12.1969 
Deler av Stenrød, og Hjortsberg G-036 18.11.1968 
Nybo vestre G-039 21.08.1961 
Brødløs  G-040 27.06.1953 
Søndre del av Tangen haveby G-063 17.08.1972 
Del av Stenrød nord - felt B G-296 20.10.1999 
Brattås G-355 29.08.1996 
Gimlegård G-501 17.09.1962 
Rød, Glende, og Laaby. G-502 19.05.1952 
Store Bjørnstad G-503 09.01.1957 
Hofgårdløkka G-504 23.06.1948 
Hjortsberg G-505 04.09.1953 
Brødløs endret G-507 16.10.1957 
Os allé   G-508 07.06.1918 
Søndre del av Tangen haveby G-512 11.12.1970 
Låby endret G-516 16.06.1964 
Hola G-518 01.01.1950 
Stangeløkka G-519 21.09.1950 
Risumhøgda G-520 14.08.1959 
Stangeløkka endret G-522 11.01.1958 
Violgata, reg. endring G-523 20.02.1958 
Område v/bygrensen Tistedal G-524 10.01.1959 
Bybrua over Tista G-526 08.07.1963 
Solbakken G-529 05.01.1967 
Knausene G-530 13.01.1948 
Strandparken G-536 14.05.1952 
Snippen G-537 26.03.1957 
Låby G-538 04.07.1959 
Næridsrød G-539 14.12.1959 
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Medvirkningsopplegg i høringsperioden

Kommuneplanarbeidet har i noen grad blitt rammet av pågående pandemi. Dette er spesielt innenfor muligheten til å avholde åpne medvirkningsarenaer som møter, seminarer og høringer. I første fase var det 4-5 åpne møter og medvirkning med kommunestyret. Etter 2020 har dette vært vanskelig som nevnt, men dette må tas igjen i høringsperioden. 

Det har gjennom 2020 vært møter med enkeltutbyggere, grupper, befaringer, møter med regionalt planforum, varsling av endringer som kommer av formålsendringer fra 2011 planen som ikke blir videreført i ny plan og møter med styringsgruppa.

I den offisielle høringsperioden vil planen bli publisert på kommunens hjemmeside og varslet på lovlig måte. I tillegg vil den bli distribuert til overordnet myndigheter og regional myndighet, nabokommuner på norsk og svensk side.

For å lette forståelsen av en plan og de ulike bestanddelene en plan består av vil det bli laget et eget fortellingskart som legges ut på kommunens hjemmeside. I møtet 15. mars vil det bli vist en foreløpig versjon av dette.

Det vil videre blir brukt kommunens hjemmeside, Facebook, kommunens varslingstjeneste o.l. for å spre hvor man finner planforslaget.

Det vil bli invitert til webinarer der planen blir forklart og det blir mulig å komme med synspunkter på planen. Innspill vil bli linket til kommunes posttjeneste og ha lav brukerterskel.

Det er under produksjon noen små videosnutter som skal brukes for å spre oppmerksomhet rundt planene.



Det vil bli arrangert egne møter enten som er rettet mot de 4 rådene i kommunen. 



Hvis det åpnes for større møter, vil disse bli arrangert på kort varsel.



Espen s
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4. Innledning 
Kommuneplanens arealdel er den fysiske delen av kommuneplanen for Halden og verktøyet for å nå 


målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det skal utarbeides arealplan for hele kommunen, og den 


er hjemmelsdokument for å styre den fysiske utviklingen gjennom detaljplanlegging og 


byggesaksbehandling. 


I tillegg til kommuneplanen har Halden en kommunedelplan sentrumsområdet. Kommuneplanen 


reviderer ikke arealer innenfor sentrumsplanens område.  


 


FIGUR 1 SENTRUMSPLAN FOR HALDEN 2017-2029 GJELDER FORAN KOMMUNEPLANEN, OG OMFATTES IKKE AV 


KOMMUNEPLANRULLERINGEN. 


Plandokumentet består av planbeskrivelse inkludert konsekvensutredninger, plankart for byområdet 


som fra denne rulleringen er heldigitalt, samt bestemmelser og retningslinjer. Det er plankartene og 


bestemmelsene som utgjør de juridisk bindende delene av planen. 


Planbeskrivelsen har følgende vedlegg: 


1. Plankart datert   25. mars 2021 


2. Bestemmelser datert 25. mars 2021  


3. Samlet KU med ROS datert 25. mars 2021 


4. Oversikt over rettsvirkning reguleringsplaner datert 25 mars 2021 
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5 Bakgrunn og føringer for planarbeidet 
 


5.1 Hensikten med kommuneplanen 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 


sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jf. pbl. § 11-5. Kommuneplanens 


arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak 


og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av 


arealene. 


Rullering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i planstrategien for Halden kommune 2016 – 


2019. Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, 


levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal distriktene 


ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være et verktøy for 


god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i 


arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne. Videre legges det vekt på at plandokumentene 


skal være lett forståelige. 


 


5.2 Planprogram for kommuneplanens arealdel 
Planarbeidet starter med at det lages et planprogram som beskriver rammene, prosessen og 


innholdet i planen. Planprogrammet ble vedtatt i Halden kommunestyre i november 2018. 


Arealdelens planprogram er bygd opp rundt arealføringene i kommuneplanens samfunnsdel. 


Prioriterte tema er utnyttelse av tilgjengelig utbyggingsareal, tettstedsgrense og utviklingsretning, 


tilrettelegging for næringslivet, og jordvern. I tillegg til arealføringene peker planprogrammet på 


behov for endringer ut fra erfaringene med arealdelen fra 2011. 


 


5.3 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste strategiske styringsdokument. 


Samfunnsdelen sier hvilken retning kommunen skal utvikle seg i og gir mål og satsningsområder som 


skal følges opp i kommunens arbeide. Arealdelen skal vise hvordan bruk og vern av arealene bidrar til 


å nå samfunnsmålene. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 har følgende visjon, hovedmål og 


satsingsområder innenfor arealplanleggingen: 


Visjon:  


Halden - forberedt for omstilling 


Målene for planperioden fram til 2050: 


• I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst, og det gir også disse målene for 


planperioden.  


• En attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling.  


• En kommune det er godt å bo i – gode levekår, en trygg oppvekst for barna med mangfold og 


høy livskvalitet.  


• Omstilling og innovative løsninger gir økt sysselsetting og etableringsattraktivitet. 


• Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres. 







S i d e  | 8 


 


 
 


 


5.4 Arealføringer fra kommuneplanens samfunnsdel  
Halden kommune skal ha en bærekraftig areal- og transportplanlegging som legger grunnlaget for 


utvikling av en miljøvennlig kommune. Halden skal ta sin del av ansvaret for klimamålet i 


Parisavtalen. Dette medfører at bærekraft som prinsipp også blir førende for arealpolitikken til 


kommunen. Vern av dyrket mark blir sentralt, og dyrket mark skal i planperioden i størst mulig grad 


skjermes for nedbygging. Halden har et svært rikt naturmangfold. Dette skal ivaretas i planleggingen. 


De langsiktige målene er: 


• Utvikling av en kompakt by.  


• Tilrettelegge for gode næringsområder som ivaretar behovene for arbeidsplassutvikling/ 


næringsutvikling i regionen.  


• Legge til rette for varierte boligtilbud som er tilpasset etterspørsel og befolkningsutvikling.  


• Legge til rette for å bygge opp kommunens sterke land- og skogbruksverdier.  


• Ivareta kommunens rike kulturlandskap.  


• Ivareta den historiske arven som byen og kommunen er svært rik på. 


 


 


FIGUR 2 ILLUSTRASJON PÅ OMRÅDETETTHET  


 


Føringer for arealdelen som har arealrelevans:  


TAB. 1 AREALFØRINGER FRA SAMFUNNSPLANEN 


MÅL Strategier – føringer for arealplanleggingen. 
Halden kommune skal ha 
bærekraftig areal og 
transportplanlegging. 
 


Bruke kommuneplanen som et aktivt styringsverktøy for areal og 
transportplanleggingen. 
Forvalte fremtidig arealressurs (4 km2) på en slik måte at det bygger opp 
under fortetting av bysentrum. 
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Innveksling og utveksling av områder skjer etter prinsippet nye sentrale 
områder veksles ut mot arealer i randsonen. 
Dagens tettstedsgrense (Fylkesplanen fra 2011) vurderes i forhold til 
hensiktsmessighet og foreslås endret i kommuneplanens arealdel. Fremtidig 
arealressurs ligger fast. 
Endringer i tettstedsgrensene skal vurdere opp mot påvirkning av 
«bymarkene» som ligger rundt bysentrum.  
Ved lokalisering av nye og utvidelse av eksisterende byggeområder skal en 
vurdere støy som et av lokaliseringskriteriene. 


Arealplanleggingen skal ha 
fokus på å utvikle Halden 
som en miljøvennlig by med 
framtidsrettet transport og 
logistikksystemer. 
 


Halden kommune skal legge til rette for at den største andelen av veksten i 
kommunen skal skje innenfor byens tettstedsgrenser. 
Haldens kollektivsystem skal bygge opp under, og ut fra at Halden stasjon er 
det sentrale kollektivknutepunktet. 
Utbyggingsområder skal planlegges med tanke på at fremtidens 
transportløsninger skal kunne ivaretas. Spesielt skal gang og sykkel 
prioriteres i planleggingen. 
Vegsystemet mellom E6 og Halden sentrum må planlegges med tanke på at 
det skal ha høy effektivitet og kunne betjene dagens og fremtidens 
boligområder nord for Tista på en best mulig måte. 
Handlingsplaner for gang, sykkel og trafikksikkerhet oppdateres jevnlig. 
Vurdere alternative traseer for jernbaneføring gjennom Halden byområde i 
samarbeid med BaneNor. 
 


Halden fortsetter utvikling av 
en kompakt by. 
 


Det skal legges til rette for fortetting innenfor tettestedsgrensen. Fortetting 
i eksisterende boligområder skal skje skånsomt og i harmoni med eldre 
bebyggelse. 
Arbeide opp mot BaneNor for å få frigitt sentrale sentrumsområder fra 
båndlegging.  
 


Tilrettelegge for gode 
næringsområder som 
ivaretar behovene for 
arbeidsplassutvikling/ 
næringsutvikling i regionen. 
 


Avsatt område mellom E6 og fylkesvei 118 Utvikles som regionalt 
næringsområde. Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og 
nordover skal vurderes inn i planen. 
Områdene rundt Svingenskogen og opp mot Torpum utvikles for 
næringsvirksomhet. 
Tilrettelegging for Berg Jernbaneterminal vil ha prioritet i arealdisponering 
innenfor dette området. 
Halden kommune skal ha en aktiv og offensiv eiendoms- og næringspolitikk. 


Legge til rette for å bygge 
opp kommunens sterke land- 
og skogbruksverdier. 
 


Jordvernet skal stå sterkt i arealplanleggingen 
Naturlandskap, biologisk mangfold, dyrka mark og naturverdier ivaretas i all 
planlegging og sikres som verdier for hele befolkningen 
Sikre god utvikling av distriktene og lokalsentrene. 


Ivareta kommunens rike 
kulturlandskaper i Berg og 
Idd, og ivareta kommunens 
rike rekreasjonsområder. 
 


Områdene langs Tistaelva frem til Femsjøen, tilrettelegges for «elvepark» 
med stier og rekreasjonsområder for kommunens innbyggere. 
Stisystemer i utmark og langs Haldenkanalen utvikles til felles beste. 
Bynære stisystemer gis prioritet i planperioden. Målet er å øke bruken av 
disse i et folkehelseperspektiv. 
 


Tilrettelegge for utvikling av 
lokalsentrene Prestebakke og 
Sponvika. 


Legge til rette for at det gis anledning til vedlikeholdsutbygging rundt 
lokalsentrene. 
Utvikle gang og sykkelnettet i lokalsentrene for å øke trafikksikkerheten i 
disse sentrene. Sponvika skal knyttes til overordnet gang- og 
sykkelveisystem inn mot Halden sentrum.  
Det skal i arealplanen utredes innføring av boplikt i Sponvika. 


Gi mulighet for utvikling av 
grender og nabolag i LNF-B 
områder. 


Kommuneplanens arealdel skal gi bestemmelser for utbygging som bygger 
opp under at grender og nabolag kan opprettholdes. 
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Strandsonen skal defineres i 
planen. 


Definere Strandsonen i forhold til byggeområder og LNF. 
 
Arealplanen skal se på byggegrenser inn mot vassdrag og ferskvann i 
arealplanarbeidet og fastsette særskilte grenser der dette er formålstjenlig. 
 


Skal planlegge med tanke på 
trygghet for naturfarer. 


Gjennom fremtidsrettet arealplanlegging skal Halden tilpasse seg 
framtidens klimaendring og skape trygghet for innbyggerne. 
 


Klimamål 
 


Halden skal unytte de positive virkningene et endret klima har for Halden 
(eks. lengre vekstsesonger, dyrking av nye arter, muligheter det gis for 
besøksnæring o.l.). 
Utvikle nye boområder som ikke medfører økt utslipp. 
Utslippsreduksjon av klimagasser lik nasjonale føringer. 
Legge til rette for innovative løsninger og fremtidsrettede næringer som 
bygger opp under endringer til et bærekraftig næringsliv. 


 


Føringene fra samfunnsdelen er diskutert i kommuneplanarbeidet. Tidlig i planarbeidet ble det 


vurdert om innføring av boplikt i Sponvika var hensiktsmessig. På bakgrunn av vurderingen ble det 


besluttet å ikke bruke boplikt som et virkemiddel.  
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5.5 Nasjonale arealføringer 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger 4 


hovedutfordringer til grunn for de regionale og kommunale planprosesser. Dette er: 


• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 


• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 


en forsvarlig ressursforvaltning. 


• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  


• Å skape et trygt samfunn for alle 


Styrket knutepunktutvikling, levende sentrumsområder og kvalitet i våre fysiske omgivelser trekkes 


blant annet fram som en del av løsningen til disse utfordringene. Kommuneplanen må ivareta dette, 


og føringer fra mange sektorlover og retningslinjer, for eksempel innen jordvern (nasjonal 


jordvernstrategi), klima, folkehelse eller kulturminner. Planleggingen skal baseres på FNs 17 


bærekraftsmål. 


Planlegging skal ivareta føringene som ligger i plan- og bygningslovens formålsparagraf om 


bærekraft, samordning, åpenhet og forutsigbarhet, samt ivaretakelse av universell utforming, barn 


og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. I tillegg er en rekke sektorlover 


styrende, deriblant klimaloven, folkehelseloven, forurensingsloven, sivilbeskyttelsesloven, 


vannressursloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, energiloven med flere. 


Gjeldende nasjonal transportplan (NTP) er for perioden 2018-2029. I 2021 legges det fram en 


stortingsmelding om ny NTP, som vil gjelde perioden 2022-2033. Nasjonal transportplan styrer 


investeringene på riksvei. For øyeblikket er ingen prosjekter i Halden inne i nasjonal transportplan. 


Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer med forskriftstatus gir også føringer for 


arealplanleggingen: 


• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 


• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 


• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 


• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 


• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 


 


 


5.6 Regionale arealføringer 
Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050» (vedtatt 21.06.2018) har en arealstrategi som bygger på 


prinsippet om transporteffektivitet. Byene skal styrkes. Det skal tilrettelegges for miljøvennlige 


transportløsninger og naturinngrep skal minimaliseres. Fylkesplanen har tre hovedtema: klima og 


miljø, verdiskaping og kompetanse, levekår og folkehelse. I tillegg blir et trygt Østfold, frivilligheten 


og samfunnsfloker, vektlagt. Et nytt grep i fylkesplan for 2018 er to regionale planbestemmelser, som 


gjelder foran gjeldende kommunale og regionale planer. Dette er regional planbestemmelse for 


lokalisering av handel og regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller 


besøksintensive virksomheter.  


Regional planbestemmelse for lokalisering av handel omfatter flere detaljerte krav og vilkår, og har 


som formål sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større 
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kjøpesentre og handelsområde, samt styrking av eksisterende by- og tettstedssentre, effektiv 


arealbruk og miljøvennlige transportvalg. 


Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter sier 


blant annet at ny lokalisering av offentlige arbeidsplasser og/eller besøksintensive virksomheter skal 


legges til sentrum i byer og tettsteder, herunder: 


• Statlige og fylkeskommunale virksomheter 


• Kommunale virksomheter med et kommunalt eller interkommunalt nedslagsfelt, f.eks. 


sentraladministrasjon, NAV, idretts- og kulturanlegg. 


 


Fylkesplanen gir også føringer for ny arealbruk. Det defineres en arealstrategi for Østfold, og 


regionale strategier for Halden og Aremark som delregion. I henhold til retningslinje 1.1.20 i 


fylkesplanen skal Halden kommune i rulleringen av kommuneplanens arealdel gjøre en ny vurdering 


av: 


• Dagens tettstedsgrense (fylkesplanen fra 2018) 


• Utviklingsretning 


• Langsiktig grense 


• Rekkefølgebestemmelser 


Arealpott som ble gitt i fylkesplan fra 2009 skal fortsatt ligge til grunn. Det innebærer at Halden og 


Aremark har 4 km2 til framtidig tettstedsareal innenfor tettstedsgrensen for perioden 2009-2050. 


Maksimalt 5% av boligbyggingen i Halden kan skje som spredt utbygging utenom tettstedet og 


lokalsentrene. 


Også andre regionale planer gir føringer for kommuneplanarbeidet, spesielt regional kystsoneplan 


som gir retningslinjer for planlegging og forvaltning, og regional transportplan som styrer investering 


og forvaltning av det regionale vegnettet. For Halden har dette hatt konsekvenser spesielt innen 


samferdselsområdet. Halden har ingen «bypakke» for areal og transport, og er i liten grad prioritert i 


nasjonal transportplan, derfor har de tiltak som Halden kommune ønsker innen riksveinettet og 


fylkesveinettet ikke blitt prioritert. Dette er noe en må regne med i denne planperioden også.  


De regionale planene er ivaretatt i kommuneplanen gjennom utforming av tettstedsgrense, arealpott 


og en mer kompakt by, og avklaringer i strandsonen. Det er en økt satsing på tilrettelegging for sykkel 


og gange, i tråd med regionale føringer. 


Regionale planer for Østfold gjelder fram til Viken fylkeskommune vedtar nye planer. Når dette 


skrives gjelder et midlertidig plan- og styringssystem som baseres på FNs bærekraftsmål. Det er 


utarbeidd et omfattende kunnskapsgrunnlag som del av fylkessammenslåingen, og regional 


planstrategi for Viken er i skrivende stund på høring. 


 


5.7 FNs bærekraftsmål 
 


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 


klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere 


som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  
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Selv om mange av målene allerede er oppfylt, gjenstår mye arbeid også i Norge. For eksempel må 


Norge redusere klimagassutslippene for å stoppe klimaendringer som er mål nummer 13. 


Arealplanlegging og -forvaltning påvirker mange av bærekraftsmålene, og virkningene nasjonalt vil 


være summen av aktiviteter og tiltak lokalt i den enkelte kommune. Av den grunn er 


bærekraftsmålene særdeles viktige i kommuneplansammenheng.  


For å vise hvordan innholdet i kommuneplanens arealdel følger opp de enkelte bærekraftsmålene, er 


det satt inn henvisninger til FNs bærekraftsmål i kap. 6 og 7. 


FNs 17 bærekraftsmål med noen stikkord om innholdet i disse, basert på det som er mest relevant i 


norsk sammenheng, framgår av tabellen nedenfor. 


TAB. 2. FNS BÆREKRAFTSMÅL. 


MÅL NR. MÅL TEMA 
1 Utrydde fattigdom Rettferdig fordeling av ressursene. Bærekraftig 


økonomisk vekst. 


2 Utrydde sult Lokal matproduksjon, bærekraftig produksjon, 
utnytte ressursene på en bedre måte. 


3 God helse og livskvalitet Miljø, økonomi, sosiale forhold. 


4 God utdanning  


5 Likestilling mellom kjønnene  


6 Rent vann og gode sanitærforhold Trygge drikkevannskilder, VA-anlegg. 


7 Ren energi til alle  


8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst Rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. 


9 Industri, innovasjon og infrastruktur Transport, energi, informasjonsteknologi for 
bærekraftig utvikling. 


10 Mindre ulikhet  


11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 


God tilgang på grunnleggende tjenester som energi, 
boliger og transport for innbyggerne. God nok 
avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke 
ressursene på en bærekraftig måte. 


12 Ansvarlig forbruk og produksjon Minske ressursbruk, miljøødeleggelser, begrense 
klimaendringer og øke livskvaliteten. 


13 Stoppe klimaendringene Kutte utslipp, endring i infrastruktur, mer fornybar 
energi. Verne, tilpasse oss og begrense 
skadeomfang. 


14 Livet i havet Bevare og bruke havet og de marine ressursene på 
en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 


15 Livet på land 
 


Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk 
av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
stanse og reversere landforringelse, samt stanse tap 
av artsmangfold. 


16 Fred, rettferdighet og velfungerende 
institusjoner 


 


17 Samarbeid for å nå målene 
 


Sterke partnerskap. Myndigheter – næringsliv – 
sivilsamfunn. 
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6 Langsiktig arealplanlegging   
Arealdelen av kommuneplan følger samfunnsdelens planhorisont helt frem til 2050. Tradisjonelt har 


kommuneplanens tidshorisont vært 12 år. Behovet for ny rullering skal vurderes i hver 


kommunestyreperiode/hvert fjerde år. Planen kan deles inn i tre perioder. Den første perioden frem 


til 2033 vil være den perioden der vi har mest oversikt over hva som kan komme til å skje. Perioder 


etter dette vil være mere usikre. For disse periodene vil planen vise til strategier og 


utviklingsretninger for arealbruken. 


  


 


6.1 Hvordan har arealplanen for 2011-2023 virket? 
Et av prinsippene for arealstrategien i 2011 var at byområdet skulle ta hovedtyngden av 


befolkningsveksten, og utviklingsretning vestover skulle prioriteres. I perioden har boligutbyggingen i 


større grad skjedd sør for Tistaelva uten en tilsvarende arbeidsplassvekst i samme område. Veksten 


har sprengt kapasiteten både på Kongeveien skole og Risum ungdomsskole for mange år framover. 


Det gir også økt press på trafikkårene gjennom byen. På bakgrunn av erfaringene herfra, og tidligere 


kapasitetsproblemer ved Hjortsberg skole da Brekkerød ble utbygd, ser man nå behovet for å en noe 


sterkere styring av boligutbyggingen.  


 


Boligutbyggingen må tilpasses bedre til kapasiteten på teknisk (vei, vann og avløp) infrastruktur og 


sosial infrastruktur. I §5 i kommuneplan fra 2011 er det et rekkefølgekrav om tilfredsstillende 


skolekapasitet for boligområder. Erfaringen på Kongeveien og Risum viser at denne bestemmelsen 


ikke har vært nok, i ny arealplan foreslås derfor rekkefølgekrav direkte knyttet til boligområdene. 


 


Befolkningsutviklingen har vært lavere enn den som ble lagt til grunn i 2011, arealbehovet har 


dermed vært mindre enn anslått. I tråd med planen er nye boligområder blitt mer arealeffektive.  


 


Næringsarealer er i hovedsak ivaretatt og utviklet i tråd med planen av 2011. Svinesundparken er i 


dag utbygd. Resterende næringsområder rundt Leiren/Tollstasjonen er opparbeidet og klar for 


utbygging. Meglingen rundt kommuneplanen 2011 medførte flytting av næringsområde sør for 


Halden fengsel til Svinesundplatået (Haug). Dette er regionalt næringsområde som er under 


regulering.  


Utvikling av Leiren har tatt noe lengre tid og en ser økende konfliktnivå mellom boligutvikling og 


næringsutvikling i dette området. Premissene for lokalsenteret har endret seg i planperioden.  


 


 


6.2 Planlegging for 2021-2033  
 


Kommuneplanen er verktøyet for å realisere de føringene som er satt i nasjonale, regionale og lokale 


føringer. Samfunnsplanen gir klare føringer på endring av retning i forhold til kommuneplan av 2011.  


Planleggingen i første planperiode er en dreining av vekstretningen. Fra å gå mot vest skal veksten i 


boligbygging fremover skje i tettstedet og i kransen rundt. Sentrumsutvikling har høy prioritet.  


 


Leiren er i tidligere plan gitt betegnelsen lokalsenter. Dette har vært diskutert i planarbeidet og en 


ser at det er lite hensiktsmessig med ytterligere boliger lokalisert til Leiren med den sterke 


tilrettelegging for lokalt og regionalt næringsliv. Lokalsenteret på denne delen av byen er lagt til 


Sponvika, som gis anledning til utvikling som boområde. Boligarealene rundt Leiren er tatt ut. Det er 
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vurdert i planarbeidet om Sponvika skulle ha en bestemmelse om boplikt. Dette er forkastet i 


planarbeidet. 


 


Klima og miljøvennlig utvikling har stort fokus. Overgang til redusert transportbehov skjer ved å legge 


til rette for fortetting og utvikling av servicefunksjoner i bydelssentrene. Kommunens virkemidler 


ligger i tilrettelegging for gang og sykkel. Dette medfører at avstander mellom de ulike funksjonene 


må gjøres kortere og tilrettelegging for gode sykkelveier må følges opp av detaljplanlegging. 


Utviklingen av bydelssentra er i en slik sammenheng viktig. Ved tilrettelegging for mere service i 


nærområdet til store boligområder, vil en kunne minske behovet for transport. Utvikling av 


bydelssentra vil i planperioden antas å skje spesielt rundt Brødløs. 


 


 
 


FIGUR 3 ILLUSTRASJON PÅ AVSTANDER- SENTRUM OG BYDELSSENTRA 


Haldens manglende tilbud innen kollektivtransport er et hinder for en rask overgang til et mindre 


bilbasert samfunn. 
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FIGUR 4 KOLLEKTIVÅRER 


 


Halden har en lav sysselsettingsgrad og mangler arbeidsplasser lokalt. Det vil i planperioden være 


søkelys på tilrettelegging av nye arealer for å skape arbeidsplasser i kommunen. 


 


Planen gjenspeiler tilrettelegging for arealer til næringsutvikling. Det har vært stor enighet om at 


eksisterende næringsarealer heller ikke skal transformeres til boarealer i denne planperioden. 


Satsing på grønn omstilling og tilrettelegging for nye næringer (eks. batterifabrikk, massivtrefabrikk, 


logistikk o.l.) er prioritert høyt.  


 


Haldens industrikompetanse anses som et fortrinn i omstilling til mere bærekraftig produksjon. Dette 


medfører at det er behov for større næringsarealer. Områderegulering på Svinesundplatået (Haug) er 


igangsatt og det foreslås innarbeidet et nytt regionalt næringsområde vest for byen hvor det er god 


infrastruktur. Området fra 2011 planen (Flingtorp) var avsatt til framtidig næringsområde. Dette er i 


ny plan forbeholdt kun for utvidelse av Halden fengsel da området består delvis av myr.   


 


BaneNor og Jernbanedirektoratet har en pågående prosess for etablering av ny jernbaneterminal i 


samme område. I den sammenheng er området rundt Berg stasjon pekt ut som mulig lokalisering.  


 


Halden har også gode byggeråstoffer som etterspørres i et regionalt marked. Dagens masseuttak vest 


for sentrum er i ferd med å gå tomt. I planperioden skal det finnes nye områder for masseuttak. 


 


Disse spørsmålene skal løses i første del av planperiode. Forhold som ikke er innarbeidet i planen skal 


løses ved utarbeidelse av egen kommunedelplan/områdeplan som skisserer løsninger for dette vest 


for sentrumsområdet.  


 


Planen legger opp til ivaretakelse av Haldens flotte kulturlandskap og jordbruksverdier. 


Matproduksjonen i Halden er vesentlig, og nedbygging av produktivt jordbruksareal skal reduseres og 


planforslaget innebærer tilbakeføring av 160 daa. jordbruksareal til LNF. Kystsonen vil også bli 
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strengere ivaretatt og planen legger ikke opp til ytterligere nedbygging med 


boligområder/fritidsboligområder innenfor strandsonen. Byggegrense mot sjøen er innarbeidet i 


planen. 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 2 – Utrydde sult 


o Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


 


 


 


6.3 Planlegging for perioden etter 2033 
 


Den sterke dreiningen i utbyggingsretningen videreføres og det forventes at feltutbygginger som er 


påbegynt blir ferdigstilt, slik at bygging utenfor tettstedet styres etter føringene i planen. 


Kommuneplanen åpner for nye områder som kan utnyttes til eneboligutbygging i randsonen, men 


det er et mål at leiligheter og småhus skal skje som sentrumsutvikling og fortetting. Denne 


utbyggingen styres av rekkefølgebestemmelser. 


 


Tilrettelegging for næringsutvikling vil fortsette lik første planperiode, men vi forventer at behovet 


for bruk av eksisterende næringsarealer og transformasjon av eksisterende næringer blir avklart. Det 


vil i denne perioden kunne åpnes for at eldre næringsarealer inni boligområdene kan bli vurdert som 


transformasjonsområder ved neste planrevisjon. Dette for å få økt effekt av et fortettingspotensial 


som ligger i disse områdene. 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


 


6.4 Plangrep, nytt og endringer fra 2011-planen 
 


Her følger en kortfattet beskrivelse av hva som er nytt i kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. 


Dette er nærmere utredet i de respektive kapitler. 


 


Fylkesplanen for Østfold fra 2009 og 2018 gir føringer for arealbruk som også omfatter Halden 


kommune, og legges til grunn. I denne kommuneplanrulleringen er langsiktig grense definert, og 


arealpott 4 km2 for Halden og Aremark legges til grunn fram til 2050. Utviklingsretning er snudd inn 


mot sentrum og utviklingen av en mer kompakt by. 


 


Planen bygger på samfunnsplanens enstemmige vedtak på arealføringer og enstemmig vedtak på 


planprogram for arbeidet. Senere har planforslaget blitt sjekket ut mot kommunedelplan for Klima og 


energi.  
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Det har vært en klar forutsetning for arbeidet at en kan redusere behovet for å løse saker ved hjelp 


av dispensasjoner. Mange saker er enkle og kan løses gjennom bedre bestemmelser og retningslinjer. 


Det har vært gjort et stort arbeid i kart og bestemmelser for å legge til rette for dette. 


 


Kommentarer fra overordnet myndighet har vært at det mangler klare rekkefølgebestemmelser på 


utbygging av nye arealer. Tidligere plan hadde kun en føring (skolekapasitet). Dette har det vist seg 


ikke å være nok for å styre utbyggingen. Det har medført en «skjevfordeling» i utbyggingsområder, 


og for stort press på Kongeveien og Risum skoler. Gjennom bedre rekkefølgebestemmelser ønsker 


kommunen å styre utbyggingsområdene bedre. 


 


Det har blitt utarbeidet og bestilt en rekke utredninger av ulike temaer «Delutredninger og rapporter 


- Halden kommune», som grunnlag for prinsipielle avklaringer. I prosessen har det blitt lagt vekt på 


politiske diskusjoner om viktige grep og helhetlige samfunnsvurderinger. Dette har blitt gjort 


hovedsakelig i styringsgruppen i løpet av 2020/21 p.g.a. pågående pandemi og de begrensninger man 


har med å invitere til større forsamlinger. Først i planfasen 2018/19 var det flere møter med 


kommunestyret og formannskapet. 


 


Det er gjort mange oppdateringer og rettelser i bakgrunnsdataene i plankartet ved overgangen til et 


heldigitalt kart. Hensynssoner er i større grad tatt i bruk som et viktig plangrep. Byggegrense mot sjø 


og vassdrag er definert. Bestemmelsesområder er et nytt grep som er tatt i bruk i denne planen 


 


Bestemmelsene er i større grad tematisk oppbygd og skal gi et bedre og mer forutsigbart grunnlag 


for plan- og byggesaksbehandling.  


 


 


7 Viktige problemstillinger i planarbeidet 
 


7.1 Befolkningsutvikling, planreserve og boligbehov 
Siden planprogrammet ble utarbeidet har SSB kommet med oppdaterte befolkningsframskrivinger.  


Planarbeidet er basert på disse, og for Halden baseres framskrivningen på en modell med lav 


innvandring.  


 


Samfunnsplanens befolkningsframskriving baserer seg på 2014 som referanseår. I planperioden har 


SSb kommet med ny framskriving (2020) og den er lagt til grunn for arbeidet. Denne viser en nedgang 


i befolkningsveksten og en sterkere demografisk endring enn tidligere framskrivninger. Reduksjon i 


veksten er nasjonal og tilskrives reduksjon i utenlands innvandring til Norge. 


 


TABELL 3 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER OG FEMÅRSPERIODER 


Lav nettoinnvandring (MMML) 


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 



https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/planer/kommuneplan/arealdel-2011-2023/rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2019-2031/delutredninger-og-rapporter/

https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/planer/kommuneplan/arealdel-2011-2023/rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2019-2031/delutredninger-og-rapporter/
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16-19 år 1518 1568 1518 1395 1300 1320 1376 


20-44 år 9508 9423 9630 9577 9314 9062 8870 


45-66 år 9292 9438 9518 9527 9460 9486 9545 


67-79 år 4074 4559 4585 4991 5421 5610 5462 


80-89 år 1224 1444 2094 2366 2461 2703 3112 


90 år eller eldre 287 294 323 442 695 770 897 


SUM 31373 31906 32592 33207 33734 34133 34400 


 


Ser en på aldersgruppene som kan forventes å utgjøre et boligbehov vil de ha en utvikling som følger: 


 


TABELL 4 ANTALL PERSONER MAN KAN FORVENTE HAR ET BOLIGBEHOV, FORDELT PÅ  ALDERSGRUPPER MAN KAN 


FORVENTE BOLIGBEHOV  


Lav nettoinnvandring (MMML) 


ÅR 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 


20-44 år 9508 9423 9630 9577 9314 9062 8870 


Endring i antall 
personer med 
boligbehov   -85 207 -53 -263 -252 -192 


45-66 år 9292 9438 9518 9527 9460 9486 9545 


Endring i antall 
personer med 
boligbehov   146 80 9 -67 26 59 


67-79 år 4074 4559 4585 4991 5421 5610 5462 


Endring i antall 
personer med 
boligbehov   485 26 406 430 189 -148 


 


 


Boligbehovet i årene framover er kalkulert til om lag 150 boenheter i året (Kilde: Prognosesenteret). 


Dette tilsvarer det som har vært middelet for boligbygging i forrige planperiode. Behovet vil fordele 


seg likt mellom eneboliger, småhus og leiligheter. Behovet for småhus og leiligheter er større enn 


tidligere.  


 


Leilighetsandelen av boligmassen er lav (22 %), og tilgangen på leiligheter i Halden har vokst svært 


lite siden 2006. I eneboligsegmentet har derimot tilgangen økt betydelig. 
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FIGUR 4 FORDELING AV BYGNINGSTYPER 


Ved inngangen til planperioden foreligger det en rekke vedtatte reguleringsplaner som forventes å bli 


realisert den neste 10-årsperioden. Det er gjort en kartanalyse der en konservativ beregning viser at 


det er rom for oppføring av rundt 820 boenheter på eiendommer ferdig regulert til bolig, men som 


ennå ikke er utbygd jf. også notatet «Om boligutbygging i kommuneplanens arealdel».  


 


Sentrumsplanen anslår et potensiale på 1000 nye boenheter innenfor sentrum. I planarbeidet er det 


antatt at 500 kan realiseres fram til 2030. I tillegg er det anledning til noe spredt boligbygging ved 


fradelte tomter i LNF-områder og utenfor tettstedsgrensen. Det er dermed tilstrekkelig med 


boligarealer for å kunne dekke beregnet behov for flere boenheter i første planperiode.  


 


 
FIGUR 5 UTVIKLINGEN AV NYE BOLIGAREALER I PERIODEN 2011-2021 
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Et annet viktig aspekt er at det i Halden i større grad er en intern flytting enn at det flytter folk til 


kommunen utenfra.  


 


 


7.2 Utvikling av en kompakt by 
Overordnete myndigheter på nasjonalt og regionalt nivå har bestemt at planlegging av framtidig 


vekst og arealbruk skal bygge på FNs 17 bærekraftmål. Dette medfører at arealbruken skal 


begrenses, og vi skal utvikle mere kompakte byer og samfunn som skal basere sine interne behov for 


mobilitet på gang, sykkel og kollektivtrafikk. Dette gjenspeiles i nasjonale mål for vekst i biltrafikken. 


Halden har ikke målsetting om nullvekst, men økningen i biltrafikk skal reduseres.  


 


Samfunnsplanen er basert på de nasjonale og regionale føringene, og Halden skal i planperioden 


utvikles til en mere kompakt by. Arealplanen skal legges til rette for dette. Fylkesplanen har gitt 


føringer for arealbruken i årene framover til 2050. Det er gitt en arealpott på 4,0 km2 for 


planperioder fram til 2050.  Arealbehovet er beregnet ut fra forventet befolkningsøkning for samme 


periode. Overstiger arealbehovet denne arealpotten, vil det være mulig å revidere arealpotten. 


 


 
FIGUR 7 OMRÅDETETTHET. FORHOLDET MELLOM BEBYGD AREAL OG OMGIVELSENE. 


Som underlag for denne innstramming i bruk av nye arealer ble det i arbeidet laget en egen rapport 


for å se på fortettingsmuligheter innenfor eksisterende tettstedsgrense. I og med at Halden har 


mange kulturhistoriske miljøer i eksisterende bebyggelse ble det samtidig foretatt en kulturhistorisk 


analyse av eksisterende tettsted utenfor sentrumsplanens grenser. Dette var ikke gjort tidligere. 


 


Det er lagt til grunn at 15 av områdene fra analysen skal ivaretas som bestemmelsesområder.  


 


Asplan Viak har beregnet at i byområdet utenfor sentrumsplanområdet har det et potensiale for 


1140 nye boenheter gjennom fortetting med småhus i småhusområder (250), transformasjon fra 
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småhus til leilighetsbygg/ rekkehus o.l. i småhusområder (70) og transformasjon og fortetting rundt 


bydelssentrene Brødløs og Risum (820). 


 


I tillegg til dette har sentrumsplanen for Halden 2017 – 2029 en målsetting om å tilrettelegge for 


1000 nye boliger/boenheter i planperioden. Den peker og på et mulig større potensiale enn 1000 nye 


boliger. I kommuneplanen er det anslåtte potensialet for nye boenheter i sentrumsplanområdet 


nedjustert til om lag 500 frem til 2030. Hovedsakelig fordi boligutviklingen her går tregere enn 


tidligere anslått.  


 


Mye av dette skyldes ulike problemstillinger som dukker opp i forhold til sentrumsutviklingen. Dette 


er forurensing, marine grunnforhold, hensyn til havnivå, flomutsatte områder, hensyn til NB områder 


(5 stk) , fredede bygg og Fredriksten festning. Halden er en komplisert by å utvikle da mange forhold 


må avstemmes med hverandre. Utbygging her blir fort forsinket, og dette medfører igjen press på 


områder i randsonen av tettstedet.  


For å oppnå en utvikling av sentrum er det satt i gang flere utviklingsprosjekter og kommunen ser 


innspillet på utvikling av boliger på Sauøya som en del av denne sentrumsutviklingen. Flere tiltak på 


tilrettelegging av det bynære friluftslivet har vist seg å åpne for nye områder, men også å «lede» 


dette slik at det kan ha samspill med bebyggelse. Målpunktet på Sauøya er ytre deler som ikke vil bli 


berørt av en utbygging. Tilrettelegging langs sjøen vil også lede trafikken og lage mere universelle 


løsninger. Den demografiske befolkningsutviklingen underbygger behovet for slike universelle 


løsninger. 


 


Naturverdiene som er registrert henger nært sammen med de vernede områdene Kuskjær og 


Brattøya. Disse er ment å ivareta vern av naturverdiene som er observert på Sauøya. Den økende 


bruken og industrivirksomheten på Sauøya er også i konflikt med naturverdiene. I en helhetlig 


vurdering er kommunen kommet til at den vil legge ut arealet som byggeområde for boliger. Dette 


for å oppnå den ønskede boligutviklingen og minske press på arealer i randsonen. (NYTT) 


 


Det siste tiåret har hovedtyngden av utbygginger har skjedd innenfor det som er gamle Idd 


kommunes grenser sør for festningen. Det er også i dette området det ligger mest klare byggearealer 


ved revisjon av arealplanen. Arealplanen legger til rette for at det skal være en mere lik utvikling av 


byen både nord og sør for elva.  


 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


 


 


7.3 Langsiktig tettstedsgrense og senterstruktur 
Et grunnprinsipp for dette planarbeidet er at utbygging mot sentrum prioriteres foran bygging i 


randsonen. I fylkesplan for Østfold 2018 ble det definert en ytre grense for tettstedsarealet fram til 


2050. Byutviklingen skal skje innenfor tettstedsgrensen, og kun arealene innenfor tettstedsgrensen 


inngår i arealregnskapet. Det innebærer likevel ikke at alt areal innenfor tettstedsgrensen kan bygges 


ut.  
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Utbyggingen innenfor tettstedsgrensen er begrenset av arealpotten som for Halden og Aremark er 


på maksimal 4 km2 ny tettbebyggelse fram til 2050. Arealene innenfor tettstedsgrensen som ikke skal 


utbygges er avsatt til LNF, grønnstruktur eller liknende. Se også kapittel 9.15 om arealregnskap. 


 


 
FIGUR 8 AREALKART I FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD. KILDE: HTTPS://VIKEN.MAPS.ARCGIS.COM/HOME/INDEX.HTML 


I kommuneplanen 2021-2032 er tettstedsgrensa blitt justert i tråd med de lokale prioriteringene og 


arealbruksendringene som er gjort. Det har blitt lagt vekt på jordvern, samfunnssikkerhet, utviklingen 


av en kompakt by, samt tilgjengelig kapasitet på veg og skoler.  Det er i tillegg gjort en mer generell 


justering av grensa slik at den som hovedprinsipp følger grensene for utbyggingsarealer i 


kommuneplanen og reguleringsplaner.  


 


I denne sammenhengen er tettstedet definert som Halden byområde, samt Sørlifeltet og Isebakke til 


Svinesundsplatået. Innenfor grensen er økningen i tettstedsarealet for Halden og Aremark begrenset 


til maksimalt 4 km2 i fylkesplanens § 1.6.2.  
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FIGUR 9 JUSTERT TETTSTEDSGRENSE  


  


Utenfor 


tettstedsgrensen 


defineres Sponvika, 


Aspedammen og 


Prestebakke som 


lokalsenter, med rom for 


den utbyggingen som er 


nødvendig for å 


opprettholde levende 


bygder. I LNF-arealer 


skal utbygging primært 


styrke eksisterende 


grender. Utenfor 


tettstedsgrensa 


vektlegges jordvern og 


andre vernehensyn.  


 


FIGUR 10 SENTERSTRUKTUR. BYOMRÅDER MED BYDELSSENTER, SAMT LOKALSENTER UTENFOR TETTSTEDSGRENSEN 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 2 – Utrydde sult 


o Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 
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7.4 Rekkefølgebestemmelser 
Halden kommune har med tidligere kommuneplaner i liten grad valgt å styre etableringsrekkefølgen 


av de større nye boligområdene, men i stedet latt markedet styre. Risikoen ved dette er blant annet 


usikkerhet i markedet, risiko i infrastrukturinvesteringer og faren for at «feil områder blir først 


utbygd», blant annet i forhold til fordeling av trykket på skolekapasitet mv. Man kan også bli stående 


med halvferdige områder eller byggeplasser over lang tid. Samtidig finnes det også gevinster ved å la 


markedet styre. Det gir større fleksibilitet og valgfrihet for utbyggere og konkurranse i markedet, 


samt større variasjon i tilbud av nye boligtomter. 


 


Ved rullering av arealdelen ser man et behov for i større grad å styre utviklingen i 


etableringsrekkefølgen av nye boligfelt.  


Dette med hensyn til blant annet skolekapasitet, infrastruktur (vei, vann og avløp er på plass og har 


kapasitet) og ønsket utvikling av ulike deler av kommunen. 


 


De ulike boligområdene og hvilke perioder de skal bygges ut framgår av kartet nedenfor. 


 
FIGUR 11 UTBYGGINGSREKKEFØLGE ANGITT I REKKEFØLGEBESTEMMELSER. 


 


Rekkefølgebestemmelsene skal også bidra til større forutsigbarhet for utbyggere, og sikre at man får 


bygd ut hovedparten av feltene før man tar i bruk nye områder. 


 


Inndelingen av de framtidige boligområdene i ulike grupper viser hvilke områder som kan bygges ut 


innenfor en viss tidsperiode. Felter som hører til senere tidsperioder kan ikke bygges ut før en viss 


andel av felter tilhørende aktuell/tidligere tidsperiode er bygget ut. Etablering av infrastruktur er 


kostbart, og det må legges vekt på at man får bygget ut regulerte og igangsatte felter før man starter 
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på nye områder. Kriteriet for åpning av nye felter fra en senere tidsperiode er derfor knyttet opp til 


omfanget av byggetillatelser som er gitt på de allerede regulerte feltene. 


For nye områder i Eskeviken er det viktig at veiforbindelsen ut til Eskeviken bedres før videre 


utbygging av ubebygde bebyggelsesområder. 


Områdene skal utbygges i følgende rekkefølge og med hovedsakelig bygningstyper som følger av 


tabellen. Alle mindre områder under 10 daa kommer i første periode. 


TABELL 5 UTBYGGINGSREKKEFØLGE FOR BOLIGOMRÅDER  


PERIODE/GRUPPE OMRÅDE TYPE BEBYGGELSE Størrelse 


Gruppe 1: 2021-


2025         188 da 


Grimsrødhøgda (B 11) Småhusbebyggelse 6 daa 


 Brekkerød (B14) Eneboliger 76 daa 


 Brønnhøyden (B 6) Eneboliger 3 daa 


 Tistedal (Ba44) Leiligheter 4 daa 


 Folkvang skole (B 3) Leiligheter  10 daa 


 Oreid (B25) Småhusbebyggelse/Leiligheter 7 daa 


 Remmen (B16) Eneboliger 45 daa 


 Måstad (B 8) Eneboliger 12 daa 


 Hovsveien 35-39 (B7, 
B10) 


Hovsveien (B12) 


Eneboliger B 7        5 daa 


B10       11daa 


B 12      9 daa 


1123Gruppe 2: 
2031-2040 


579 daa 


Hollenderen 
(Sentrumsplan)  


Leiligheter 28 daa 


 Strupe (B17 og B18)  Eneboliger/småhusbebyggelse 511 daa 


 Øberg skole (B 13) Leiligheter 12 daa 


 Oreid (B23)  28 daa 


Gruppe 3: Etter 


2040          63 daa 


Vold skog (B 5) Eneboliger 49 daa 


 Eskeviken (B19 og B26) Småhusbebyggelse 14 daa 


Gruppe 4: Hele 
perioden 


80 daa 


Sponvika (B1 + 
Utvidelse) 


Eneboliger B1       30 daa 


B 1+    50 daa 
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7.5 Fortetting og transformasjon 
På bakgrunn av overordnede føringer for kommunal planlegging samt planprogrammet er det sett på 


mulighetene for fortetting og transformasjon.  


 


De viktigste fordelene med fortetting er generelt knyttet til redusert transportbehov, øke bysentrums 


attraktivitet som møtested (inkl. handel og næringsliv), økt bredde og variasjon i botilbudet, redusert 


energiforbruk i bygg, redusert forbruk av dyrket mark og andre arealressurser, redusert 


ressursforbruk for drift og utbygging av infrastruktur og mer effektivt og større tjenestetilbud i 


nærmiljøet. Samtidig er det knyttet en del utfordringer ved fortetting. Disse er i hovedsak knyttet til:  


Nedbygging av grønnstruktur som er viktig for leke-, rekreasjons- og landskapsopplevelse, økt 


trafikkbelastning lokalt, redusert bokvalitet (eks. solforhold, tap av utsikt, mer innkikk), samt støy.  


Fortettingspolitikk kan føre til konsekvenser for husholdningsøkonomien (Borgersen og Kivedal, 


Boligmarkedsutviklingen i Østfold (HIØ 2019)). I dette ligger at dersom det bygges en større andel 


boliger sentrumsnært som er dyrere, kan det utfordre privatøkonomien for husholdninger med 


lavere inntekter.  


 


Samfunnsdelen til kommuneplanen har som mål at fortetting i eksisterende boligområder skal skje 


skånsomt og i harmoni med eldre bebyggelse. Som svar på de mange utfordringene knyttet til 


fortetting, foreslås «fortetting med kvalitet» som en overordnet strategi både fra nasjonalt og 


regionalt hold. Dette innebærer at ønsket om høy arealutnyttelse også må veies mot andre hensyn, 


blant annet tilgang til tilstrekkelige og gode uteoppholdsarealer, at det er lys og luft mellom 


bygninger, ivaretakelse av kulturhistoriske miljøer og mulighet for sosiale møteplasser. Dette 


påvirker hvor høyt man kan bygge og hva man tillater av utnyttelsesgrad i ulike områder ut fra lokale 


forhold.  


Byområdet har mange steder preg av hageby med variert vegetasjon som er viktig for 


naturmangfoldet. Det er tatt inn retningslinjer som skal ivareta dette. 


 


Ved rullering av kommuneplanen har man derfor hatt søkelys på stedstilpasset fortetting for å oppnå 


god bokvalitet og for å bygge på dagens områdekvaliteter og stedstilpasset arkitektur. Et resultat av 


dette er at man har valgt å ha en differensiering av tillatt utnyttelsesgrad (%-BYA) eller bruksareal 


(BRA), møne- og gesimshøyde og størrelse på uthus, henholdsvis innenfor tettstedsgrensen og 


utenfor, jf. kap. 9.9.3. Videre er det ved fortetting viktig å ivareta de spesielt verdfulle kulturmiljøene 


og den historiske bebyggelsen som Halden er spesielt rik på. Gjennom å avsette 


bestemmelsesområder der man ikke ønsker fortetting ønsker man å forhindre at man bygger ned 


verdifulle kulturmiljøer med blant annet høye arkitektoniske kvaliteter, stor aldersverdi og grad av 


ensartet struktur eller at de er typiske for sin tid. 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 3 – God helse og livskvalitet 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


 


7.5.1 Utvikling av områdesentrene 
I planperioden vil det bli sterkt søkelys på byutviklingsområdet da det er her den største 
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befolkningsveksten kommer. I henhold til samfunnsdelen er det et mål at Brødløs, Risum og 


Tistedalen skal videreutvikles som bydelssentra innenfor tettstedsgrensen. Brødløs og Risum er i 


vekst og utvikling og har på grunn av samling av handel, skoler, servicefunksjoner gode 


utviklingsmuligheter for å bli sterke bydelssentra. Dette er i tråd med nasjonale føringer om 


samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 


 


Det er lagt vekt på at utbyggingsområder skal planlegges med tanke på at fremtidens 


transportløsninger skal kunne ivaretas. Spesielt skal gang og sykkel prioriteres i planleggingen. 


 


Brødløs  


Brødløs er et av områdene der det skal 


tilrettelegges for utvikling som 


bydelssenter. Innenfor området har man 


allerede mange ulike både offentlige og 


private virksomheter. Stort sett er området 


utbygd. Men det finnes større arealer hvor 


det i dag er næringsvirksomhet, og hvor det 


på sikt kan tenkes å bli en omforming til 


flere boliger og annen type næring.   


Brødløs er et område som består av 


boligområder, offentlige funksjoner som 


skoler og barnehager, handel, men også 


næringsområder med mange 


arbeidsplasser.  


 


Det er ønskelig å ha strategier for hvordan 


denne type områder omformes, slik at 


framtidig utvikling bygger opp om de 


politiske målsettingene for 


arealforvaltningen. Med bakgrunn i dette er 


det avgrenset et område der det er avsatt 


en hensynssone med krav om felles 


planlegging før detaljregulering. Felles 


planlegging kan være områderegulering 


eller annet kommunalt plangrunnlag som 


sikrer samarbeid om en overordnet 


planløsning og gjennomføring. Som et 


minimum skal det lages et planprogram som avklarer strategier og videre planprosess. Kartet 


nedenfor viser grense for området som avsettes med hensynssone for felles planlegging. 


Felles planlegging skal sikre utvikling av et attraktivt og framtidsrettet bydelssenter på Brødløs for å 


oppnå målet om en mer kompakt by, varierte boligtilbud og arbeidsplassutvikling. Videre skal 


planleggingen sikre at fortetting skjer effektivt, men samtidig med god kvalitet.  


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 3 – God helse og livskvalitet 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


FIGUR 12 RØD STREK VISER AVGRENSNING AV OMRÅDET 


FOR HENSYNSSONE FOR FELLES PLANLEGGING PÅ BRØDLØS. 
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7.6 Arealregnskap 
I fylkesplan for Østfold 2018 er ny utbygging innenfor tettstedsgrensen i Halden og Aremark 


begrenset til maksimalt 4 km2 (§ 1.6.2) fram til 2050. Arealberegningen er knyttet direkte til 


befolkningsveksten, og kan justeres opp hvis Halden i framtida får flere innbyggere enn det som er 


lagt til grunn. 


Halden kommune og Østfold fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet en beregning av nå-status, 


før kommuneplanrulleringen. Rapportene «Arealregnskap Halden kommune 21. august 2018», 


«Status arealer pr august 2018» samt kartberegninger gir dette utgangspunktet før oppstart av 


kommuneplanrulleringen: 


TABELL 6 AREALREGNSKAP, DISPONERING AV AREALPOTT FØR OPPSTART AV RULLERING AREALDEL 


Beskrivelse av areal før oppstart av kommuneplanens arealdel 2021-2033 Km2 


Eksisterende tettstedsareal pr 2016 15,1 


Areal mellom tettstedsgrense og tettsted pr 2016, disponert til utbygging i KPA 
2011 


3,16 


Næringsareal mellom gammel og ny E6, jf. mekling av KPA 2011 0,38 


Arealbruk OP3 Veden, N13 Nexans og N14 Fresenius Kabi 0,06 


SUM 18,7 


Maksimalt tettstedsareal i 2050, jf arealpott Halden og Aremark i fylkesplan 2018 19,1 


Areal tilgjengelig for nytt utbyggingsformål jf. arealpott  
før rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2033 


0,4 


 


I denne rulleringen har utbyggingsarealer innenfor tettstedsgrensen på til sammen 406 daa (0,4 km2) 


blitt tilbakeført til landbruks-, natur og friluftsformål eller grønnstruktur.  


 


I forbindelse med planarbeidet har det kommet signaler på at det er manglende større arealer for 


næringsutvikling. Flere har pekt på mulighet for et større næringsareal i området sør for Tobroåsen. 


Dette har en strategisk plassering i forhold til planlagt etablering av jernbaneterminal ved Berg 


stasjon og tilknytting til E6. Det vil være behov for å kunne avsette store arealer. Batterifabrikk vil 


kreve 1000 da. Dette kan det tilrettelegges for. Ved en slik utvikling av området vil arealpotten bli 


fullt ut utnyttet. 


 


Tilbakeføring av utbyggingsarealer til LNF og grønnstruktur er i noen områder begrunnet med 


jordvern og samfunnssikkerhet, i andre områder av en helhetlig vurdering av hensiktsmessig 


bystruktur og kapasitet på vei og skoler. 


 


Nytt utbyggingsareal innenfor tettstedsgrensen er på 216 daa (0,2 km2). Framtidig utbyggingsareal 


innenfor tettstedet er dermed redusert med totalt ca 190 daa.  


 


TABELL 7 NYE UTBYGGINGSAREALER INNENFOR TETTSTEDSGRENSEN, OG TILBAKEFØRTE AREALER. 


Innspill inn Tilbakeført 


Områdenavn ID i KP 2021 daa ID i KP 2011  daa  


Brønnhøydåsen 3 B 6 3 B10                    8  


Hovsveien B 7 5 B31                    4  
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Måstad B 8 12 B30                    6  


Hovsveien B 12 10 B28                    3  


Hovsveien 37 B 10 14 B24                  34  


Grimsrødhøgda B 11 6 OP2                  58  


Svingen BRU 4 14 B18                  33  


Øberg ? 48 OP1                  32  


Vold skog, Brattås nord B 5 49 BA1                  21  


Saugbrugs nordøst BN 6 54 B15                  82  


Sauøya ? ? B13                  85  


SUM  215 B11                  42  


   SUM               408  


 


 
FIGUR 13 KART OVER INNSPILL VEDTATT INN OG UTBYGGINGSAREALER TILBAKEFØRT I BYOMRÅDET.  


 


Notatet «Om boligutbygging i kommuneplanens arealdel» beskriver mange av de vesentlige 


hensynene boligutviklingen skal ivareta. Fortetting, skolekapasitet, sosioøkonomisk profil og jordvern 


er noen av hensynene som er balansert i dette planarbeidet. 


 


Arealregnskapet beregnes etter en egen metode, og tar inn flere faktorer enn kommuneplanens 


arealformål. Det er ikke gjort et nytt fullstendig arealregnskap da dette skal baseres på disponert 


areal og ikke framtidig areal. Utvekslingen av arealer tilsier likevel at kommuneplanens arealdel 


2021-2033 har disponert opp mot 3,4 av de 4 km2 fylkesplanen setter som maksimal ramme for 


Halden og Aremarks vekst innenfor tettstedsgrensen, fram til 2050. 
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TABELL 8 AREALREGNSKAP, DISPONERING JF. AREALPOTT I VEDTATT AREALDEL 2021-2033. NB: FORELØPIG.  


Beskrivelse av areal etter vedtak av kommuneplanens arealdel 2021-2033 Km2 


Areal disponert til nytt utbyggingsformål jf. arealpott 3,4 


Areal tilgjengelig for framtidig nytt utbyggingsformål jf. arealpott 0,6 


 


Som tidligere nevnt vil utvikling av næringsarealer ved Tobroåsen beslaglegge den ledige arealpotten. 


 


Regnskap for arealer utenfor tettstedet, og fordelt på arealformål, er vist i kapittel 6.16.  


 


 


7.7 Tilrettelegging for næringsområder 
Halden ligger innenfor i et felles bo- og arbeidsmarked i Søndre Viken. Næringslivet ser etter de beste 


forutsetningene for drift og dette er ofte uavhengig av kommunegrenser. Kampen om å tiltrekke seg 


arbeidsplasser og kompetanse står derfor mellom ulike regioner. Kommunene i Søndre Viken har 


inngått en forpliktende samarbeidsavtale for å styrke næringsutviklingsarbeidet i regionen. 


Hovedmålet i samarbeidsavtalen er å utvikle Søndre Viken til en av de mest attraktive og 


konkurransedyktige næringsdestinasjonene i Osloregionen. 


Haldens klare fortrinn i dette samarbeidet er industrikompetanse, kunnskapsarbeidsplasser og 


innovasjonsevne. Nærhet til Sverige og EU med gode kommunikasjonsmuligheter er en styrke som 


bør utnyttes. 


 
FIGUR 14 NÆRINGSAREALER I KOMMUNEPLANEN. NB: FORSLAG PR JANUAR 2021, IKKE VEDTATT KOMMER NY STREK 


FOR TOBROÅSEN NÅR DENNE ER KLAR OG BLIR JUSTERT I FORHOLD TIL DEPONIER. 
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Fra samfunnsplanen er det å tilrettelegge for næringsaktivitet gitt høyest prioritet. Dette er fulgt opp 


i arbeidet med kommuneplan. Muligheten for innspill har vært mulig helt til innspurten av 


kommuneplanprosessen. Kommunen har et sterkt ønske om at det skal være mulig å kunne 


tilrettelegge arealer for næringslivsetableringer. Dette har medført at det er besluttet at det i denne 


planperioden ikke skal omdisponeres eksisterende næringsområder til eks. boligformål. 


Næringsområdene er fordelt etter gammel struktur og de nye områdene som tilrettelegges blir 


lokalisert vest for sentrum (Ut mot E6-korridoren). 


 


Virksomheter med mange arbeidsplasser og/eller besøk på relativt lite areal bør etter prinsippet om 


rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet), lokaliseres i de mest sentrale områdene i Halden, og 


helst i sentrum. Sentrum er godt tilgjengelig for befolkningen, og er et transportknutepunkt hvor 


buss, sykkelruter og tog møtes. Overgangen til et samfunn som er mindre avhengig av bilen krever at 


arbeidsplasser lokaliseres på steder som er tilgjengelige for mange også uten bil. 


 


 
FIGUR 15 ARBEIDSPLASSER PR DAA I BYOMRÅDET 


 


Fylkesplanen «Østfold mot 2050» vedtatt i 2018 har to regionale planbestemmelser. Disse er sterke 


føringer for arealutviklingen. Regional planbestemmelse for lokalisering av handel:  


Handelskonsepter eller handelsområder som skal dekke mer enn et lokalt behov, etableres i sentrum 


av byer og tettsteder slik de er definert i fylkesplanens senterstruktur, og avgrenses i 


kommuneplanene.  


 


Avlastningsområdene for handel med plasskrevende varer er i fylkesplanen lagt til Svinesundparken. 


Utvikling av dette området er noe begrenset da store deler i løpet av forrige planperiode ble 


disponert til industri og samferdselsrelaterte næringer.  


 


Det er behov for å løse dette og kommunen ser Isebakkeområdet som et alternativ for plasskrevende 


varer. Dette området har hatt en utvikling mere mot publikumsrettede virksomheter enn 


produksjonsbedrifter. Veiløsninger/kryssløsninger i området er et problem og må løses i 


planperioden. 
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Nytt areal for regionale virksomheter er under regulering på Haug-området (Svinesundplatået). Dette 


vil bli tatt i bruk i planperioden. Behovet for arealer til nye virksomheter som vil ha regional 


betydning, skal som hovedsak lokaliseres vest for byen og nær E6-korridoren. 


  


Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeidsplassintensive og/eller besøksintensive 


virksomheter:  


Ny lokalisering av arbeidsplassintensive og/eller besøksintensive virksomheter skal legges til sentrum i 


byer og tettsteder, herunder: 


• Statlige og fylkeskommunale virksomheter.  


• Kommunale virksomheter med et kommunalt eller interkommunalt nedslagsfelt, f.eks. 


sentraladministrasjon, NAV, idretts- og kulturanlegg 


 


I tråd med nasjonale og regionale føringer er ABC-prinsippet lagt til grunn i kommuneplanen.   


 


Kartet (Figur XX) viser hvordan næringsområdene er lokalisert. Intensjonen i arealplanen er å støtte 


opp under målene om arbeidsplassutvikling i sentrumsplanområdet. I alle nye reguleringsplaner som 


omfatter næring, forretninger og tjenesteyting, er det et overordnet mål at utviklingen i resten av 


kommunen ikke skal komme på bekostning av sentrumsutviklingen. 


 


Halden har fire store industrivirksomheter (Norske Skog, Nexans, Fresenius Kabi og VPK packaging) 


Dette er virksomheter som er bygd opp med stor infrastruktur og produksjonstilpassede bygninger. 


Tilrettelegging for at disse virksomhetene kan utvikle seg og tilpasse seg en miljø- og bærekraftig 


framtid, har høy prioritet. Når Nexans nå satser milliardbeløp på nye produksjonslinjer og flere 


arbeidsplasser skjer dette innenfor regulert industriområde. Tilrettelegging for sikring av farled blir 


vesentlig bidrag for å sikre denne bedriftens konkurransekraft framover. For Norske skog er 


utfordringen at deler av industriområdet ikke har grunnforhold som egner seg for tung 


industrivirksomhet. Det er heller ikke ønskelig at dette legges opp mot bysentrum og arealer som 


skal dekommisjoneres. Utviklingen av bedriften videre avhenger av gode grunnforhold (fjellgrunn), 


nærhet til PM6 og masseproduksjonsanlegget. I kommuneplanarbeidet er utvidelsesretningen for 


slikt anlegg vurdert mot øst på fabrikkområdet. Negativ naturvirkning er satt opp mot muligheten for 


utvikling og framtidige arbeidsplasser. Fresenius Kabi er vurdert til å ha nok areal for utvidelse på 


regulert område, samme for nyetablerte VPK packaging som ligger i Svinesundsparken. (NYTT) 


 


Nedlegging av IFEs atomreaktor medfører behov for dekommisjonering av anlegget. Dette er en 


prosess som er igangsatt, men det er ennå for tidlig å forutsi behov for arealdisponeringer som følge 


av et slikt arbeid. Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) er etablert for å gjennomføre denne 


prosessen, og det vil i planperioden bli lagt fram konkretiseringer av mulige arealbehov. Kan dette 


ikke skje innenfor eksisterende regulerte/disponerte arealer, må ny arealbruk tas som 


regulering/kommunedelplanprosess. Halden kommune har som klar forutsetning at det skal 


tilrettelegges for NNDs framtidige behov. NND har antydet behov for sin virksomhet opp mot 400 da. 


 


Kommuneplanen har tatt hensyn til at det er avsatt område til regionalt næringsareal på Haug 


(Svinesundplatået). Imidlertid ser kommunen behov for at det blir tilrettelagt for større 


næringsarealer som retter seg mot større regionale etableringer. Områder som har pekt seg ut til 


dette er nord for Halden fengsel opp mot Tobroåsen. Dette er et område hvor det er få konflikter 


med landbruk, natur- og miljøhensyn. Området har mindre kulturminner enn lengre mot vest, og det 
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vil være enkelt å knytte til infrastruktur som vei, el og VA. Planinitiativ for slik tilrettelegging vil bli 


initiert i planperioden. 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 


 


 


7.8 Ivaretakelse av Haldens landbruks-, natur- og kulturmiljø 
 


I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023», vedtatt ved Kgl. Res. 


14. mai 2019, gis det i kap. 2.3 føringer for en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier. 


Norge har store natur-, friluftslivs-, landskaps- og kulturminneverdier som det er viktig å ta vare på, i 


tråd med nasjonale og internasjonale mål.   


Dette gjelder også for Halden kommune. Arealendringer er, ifølge de nasjonale forventningene, den 


viktigste påvirkningsfaktor for truet natur i Norge. Likeledes er arealendringer og endret bruk noen av 


de viktigste påvirkningsfaktorer for kulturminner og kulturmiljøer.   


I samfunnsdelen er det et mål å legge til rette for å bygge opp kommunens sterke land- og 


skogbruksverdier. Jordvernet skal stå sterkt i arealplanleggingen. Naturlandskap, biologisk mangfold, 


dyrka mark og naturverdier ivaretas i all planlegging og sikres som verdier for hele befolkningen. Det 


skal også sikres god utvikling av distriktene og lokalsentrene. Det er tatt ut flere områder for å oppnå 


dette målet. 


Utvikling av bolig- og næringsområder må med bakgrunn i dette sees i sammenheng med 


ivaretakelse av natur- og kulturhistoriske landskap og -miljøer, skog- og jordbruksarealer, friluftsliv og 


landskapshensyn. Langsiktig arealplanlegging skal bidra til å sikre disse verdiene, og legge til rette for 


bærekraftig utvikling. Disse interessene gir også verdier for befolkningen og bidrar til Halden 


kommunes attraktivitet.   


Noen av arealene som er avsatt til framtidig boligområder i kommuneplanen fra 2011, samt innspill 


til nye boligområder, berører viktige friluftslivsområder samt jordbruks- og skogbruksarealer og 


kulturlandskap. Ved rulleringen av kommuneplanen er det lagt vekt på å ivareta disse. Dels ved at del 


av framtidig utbyggingsområde (Oreid) er tilbakeført til LNF-område, og dels ved 


rekkefølgebestemmelser som skal bidra til at et stort og svært viktig friluftslivsområde (Bærengen-


Grønlia) ikke nedbygges før det er et reelt behov for dette området. 


Videre er det registrert flere viktige kulturmiljøer og kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i 


Halden, jf.  Riksantikvarens register KULA og NB!registeret. I tilknytning til fylkesplanen for Østfold er 


det også utarbeidet temakart for regionalt viktige kulturmiljøer og kulturminner. Hensynssoner for 


kulturlandskap og -miljøer er oppdaterte i henhold til nasjonale og regionale registreringer. 


Når det gjelder ivaretakelse av naturmangfold, er det fastsatt en rekke nye bestemmelser som skal 


sikre både utvalgte naturtyper og andre viktige områder for biologisk mangfold (kantsoner, 


grøntstrukturer) mv.  


 


7.9 Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft 
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Planrevisjonen har hatt FNs bærekraftsmål som bakteppe for de valg som er gjort. Tidligere plan la til 


rette for en disponering av tilgjengelig arealpott innenfor nye utbyggingsområder i randsonen, mens 


denne planen i større grad baserer seg på tilrettelegging for boligutvikling i sentrum og fortetting i 


eksisterende bebygde områder. Fortettingsstrategien er ett av virkemidlene for å nå målene i 


samfunnsdelen om å legge til rette for boligutvikling og befolkningsvekst på en bærekraftig måte. 


Dette må følges opp i videre detaljplanlegging.  


 


Utviklingsretningen er også endret. Tidligere var denne mot vest, og den peker nå mot tettstedet. 


Flere byggeområder med avstand til sentrum/bydelssentrum er tatt ut av planen fordi de ikke bygger 


opp under denne utviklingsretningen og heller ikke bærekraftsmålene. 


 


Demografiske endringer som kommer i årene framover, vil medføre behov for andre boligtyper og 


størrelse på bolig. Planen legger opp til at andelen småhus og leiligheter skal lokaliseres inn mot 


sentrum. Nye boområder i randsonen vil være prioritert for eneboliger.  


Halden har ikke hatt klare bydelssentrum som har hatt godt utbygd offentlig og privat tjenesteyting 


ut over Tistedalen. Planen legger opp til at det i årene framover vil bli prioritert tiltak som bygger opp 


under å skape bydelssentrum slik Brødløs har utviklet seg til. Dette er i tråd med føringene i 


samfunnsplanen. Dette bygger opp om en mere bærekraftig planlegging.  


 


I planarbeidet har den økonomiske bærekraften vært vurdert og lagt til grunn for planarbeidet. 


Kostnadene ved å bygge i sentrum overstiger de som ligger i utvikling av nye områder i randsonen. 


Planen legger opp til satsing på utvikling i sentrum. Det å legge fortettingsstrategien til grunn fullt ut 


vil kunne medføre at det ikke blir bygd nok boliger ut fra et beregnet årlig boligbehov på grunn av 


kostnadsnivået. Denne endringen i strategi må skje over noen år.   


 


Det er i arbeidet med planforslaget sett på sosioøkonomiske forhold og hvordan disse kan spille inn 


på utvikling av boligmarkedet i Halden. Det er behov for at det tilrettelegges for sosial boligbygging 


framover. Dette bør skje både i sentrum og fortettingsområdene, men også i nye boligområder. Bruk 


av husbankens virkemidler og boligbyggelagsmodellen er viktig i den sammenhengen. Tiltak som 


«Leie før Eie» kan være gode modeller for å oppnå målene i den boligsosiale planen. Ved regulering 


av nye områder bør dette være diskutert og vurdert behovet av. 


 


 FNs bærekraftsmål:  


o Mål 3 – God helse og livskvalitet 


o Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 


o Mål 13 – Stoppe klimaendringene 


 


 


Konsekvensutredning  
Som vedlegg til planbeskrivelsen følger en konsekvensutredning av planforslaget (se vedlegg x) . 
Utredningen er laget iht. planprogrammet, vedtatt i kommunestyret 01.11.18. Utredningen viser 
hvilke viktige miljø- og samfunnsinteresser som berøres av de foreslåtte tiltakene. Den beskriver 
virkningene på disse verdiene for alle nye områder for utbygging og ved vesentlig endret arealbruk i 
eksisterende byggeområder.  Både justeringer av arealbruksgrenser, det enkelte utbyggingsforslag, 
samlet virkning av hvert arealformål og samlet virkning av hvert utredningstema er vurdert.  
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Kap. 3.1 i konsekvensutredningen gir en vurdering av planforslagets samlede virkninger for miljø- og 


samfunnstema. Under følger en kort oppsummering for enkelte av temaene: 


Naturmangfold 
Samlet sett påvirker de nye byggeområdene i liten grad naturområder med spesielle verdier. 


Områdene med størst konflikt mht. naturverdier er Sauøya (B15) og Saugbrugs nordøst (BN6). 


Sauøya omfatter sammen med Brattøya eneste registrerte sikre hekkelokalitet i Østfold av sterkt 


truet ugleart. En utbygging ved Saugbrugs (BN6) vil gi et betydelig inngrep i edellauvskogsområdet i 


Tistadalen.   


 


Det er tatt inn ulike bestemmelser som i større grad enn tidligere skal ivareta naturmangfold og 


grøntområder i byområdet, blant annet at store karateriske trær bør bevares og at 


sammenhengende grøntdrag skal ivaretas og styrkes. Videre er det gitt egen bestemmelse om at 


utvalgte og viktige naturtyper gis særskilte hensyn ved planlegging og lokalisering av tiltak. 


 


Friluftsliv og grønnstruktur 
Et fåtall av de nye utbyggingsområdene berører områder kartlagt som viktige eller svært viktige 


friluftsområder, og samlet sett vurderes konsekvensene for friluftsinteresser- og grønnstruktur å 


være små. Unntak fra dette er særlig områdene Sauøya (B15) og Saugbrugs nordøst (BN6).  


 


Kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap.    
Samlet sett vurderes de nye byggeområdene i liten grad å gi negative konsekvenser for kulturminner, 


kulturmiljø eller kulturlandskap. Det er laget bestemmelser som skal sikre viktig kulturmiljø ved 


fortetting.    


 


Jordvern 
Nye utbyggingsarealer berører totalt 21 daa dyrka mark og 50 daa dyrkbar mark. Noen områder som 


i kommuneplan 2011 lå som byggeområder er omgjort til LNF-formål eller grønnstruktur. Med 


tilbakeføringen tar man ut områder som omfatter 200 daa dyrket mark og 61 daa dyrkbar mark og 


som var planlagt nedbygd. Totalt øker sikret dyrket og dyrkbar mark med 190 daa sett i forhold til 


gjeldende plan.  


Folkehelse 
Alle de nye utbyggingsområdene vurderes å ha potensiale til å bli gode bomiljøer i seg selv, men 


fremmer pga. sin lokalisering i ulik grad folkehelse ved naturlig gange i dagliglivet. De fleste 


områdene ligger innenfor akseptabel gangavstand til skole. Dette er imidlertid ikke tilfelle for 


området Svalerødmyra (B14) i Sponvika. Også området Måstad (B8) har relativt lang vei til 


barneskole. For flere av områdene er det noe lang avstand til lokalbutikk/annen tjenesteyting.  


Alle områdene har lekeplasser/ lekeområder og nærturterreng i gangavstand, eller 


planbestemmelsene sikrer etablering av nye lekeplasser ved behov. Lekeplasser fungerer også som 


sosial møteplass for foreldre og barn og har en viktig funksjon som nettverksbygger.  


Nye boligområder har ikke kjent luftforurensnings- eller grunnforurensnings-problematikk som kan 


føre til helseskade. Noen områder ligger delvis i gul støysone langs vei eller ved næringsbebyggelse. 


Støyforholdene må utredes nærmere og kan legge restriksjoner på f.eks. plassering av bebyggelse.  







S i d e  | 37 


 


 
 


God tilgang til nærfriluftsområder er også et viktig folkehelsetiltak. Påvirkning på friluftslivsinteresser 


framgår av avsnittet om friluftsliv og grønnstruktur ovenfor.  


En styrking av områdesenterne vil også bidra til flere møtepunkter og enklere tilgang til nødvendig 


service i hverdagen.  


 


Arealmålene i kommuneplanens samfunnsdel 
Arealmålene i samfunnsdelen anses i stor grad å være oppfylt, jf. konsekvensutredningens kap. 4.2.   


Kompakt by med et variert boligtilbud 
Planforslaget gir en mer kompakt by. Ut fra arealregnskapet tilbakeføres dobbelt så mye areal i 
byområdet, som det som tas inn som nye utbyggingsområder.  
 
Det legges til rette for variasjon, med sikte på å øke andelen leiligheter og småhus ut fra forventet 
befolkningsutvikling og behovene i tilknytning til denne. Samtidig legges det ut områder for 
utbygging med eneboliger i randsonen med bakgrunn i etterspørselen. 
 


Det er lagt inn flere nye boligområder, selv om behovet for boligarealer i første planperiode (12 år) er 


dekket opp. Hensikten er å gi et variert og godt tilbud av tomter til innbyggere og tilflyttere. De 


sosioøkonomiske forholdene har også vært vektlagt. Når planforslaget (inkludert tidligere 


arealer/planreserve) innebærer stor tilgang på nye tomter kan dette samtidig påvirke 


sentrumsutvikling og fortettingsmulighetene negativt. Det er samtidig tatt ut vel 400 daa. boligareal 


fra kommuneplanen av 2011, hvilket bidrar i positiv retning til å legge til rette for fortetting og 


utvikling av flere leiligheter i sentrum. Dette er områder som i stor grad ligger utenfor 


tettstedsgrensa og dermed forsterker virkningen av å bygge en mer kompakt by. 


 


Utlegging av nye boligområder i områder som ikke er bebygd i dag innebærer også økt nedbygging av 


arealer som kan komme i konflikt med målet om reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av biologisk 


mangfold og friluftslivsinteresser. 


 
Arbeidsplasser 
Næringsarealer omdisponeres ikke. Det legges til rette for ny industriutvikling ved Saugbrugs og 
Tobruåsen som gir muligheter for nye arbeidsplasser.  
 
Jord- og skogbruksverdier  
I planforslaget tilbakeføres ca. 400 daa til LNF. Det legges til rette for levende bygder ved at man 
utvikler områdesentre og lokalsentre, samt gir mulighet for noe spredt bebyggelse i LNF-spredt bolig-
områder. 
 
Kultur, natur og friluftsliv 
Det er lagt inn mange hensynssoner og bestemmelsesområder som styrker ivaretakelsen av verdier 
innenfor disse temaene. Nye utbyggingsområder berører i liten grad områder med store natur-, 
frilufts- eller kulturhistoriske verdier.  
 
Sosial bærekraft 
Styrking av områdesentrene, ivaretakelse og styrking av grøntområder, samt flere av de ovennevnte 


grepene vil også bidra til økt sosial bærekraft. 
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For nærmere beskrivelser og ytterligere vurderinger av planforslagets konsekvenser vises det til 


konsekvensutredningen i sin helhet, se vedlegg X.  


 


7.10 Planens tilrettelegging for fokusområdene barn og unge, 
aldersvennlig samfunn og universell utforming 


 


Planen er basert på vekst i befolkningen og den demografiske endringen som skjer i planperioden. 


Dette viser seg tydelig i dreining mot en styrking av sentrum som et boområde med 


servicefunksjoner og arbeidsplasser. Det vektlegges at leiligheter og småhusbebyggelse skal 


sentreres innenfor eksisterende tettsted og at nye boområder med eneboliger blir lokalisert til 


randsonen. Sentrumsplanen legger stor vekt på gode lekearealer og «nærfriluftsliv». Dette følges 


aktivt opp gjennom konkrete tilretteleggingstiltak. 


 


Bestemmelsene legger opp til at nye boområder skal ivareta tidligere friluftsliv, ha gode møteplasser 


og et utbyggingsvolum (BYA) som medfører at det er mulig å tilrettelegge for lek på egen grunn. Nye 


boområder skal legge til rette for gang og sykkel og trygge skoleveier. 


 


Tettestedsområdet er gjennomgått med tanke på dagens grøntstruktur. Det er ikke lagt opp til at 


dagens grøntstruktur skal nedbygges, og nye tiltak i denne er ikke tatt inn. Det er foretatt en 


registrering av friluftslivet og nye boligområder skal tilpasses dette. Det skal etableres mulige 


passasjer slik at det er god adgang til etablerte stisystemer. 


 


Kravene til livsløpsboliger og tilrettelegging for et liv vi vet gir endringer i alle livets faser, er en 


forutsetning for gode bomiljøer. Bestemmelsene og planen legger opp til dette. 


 


Haldens kvaliteter som «grønn by» med gode nærmiljøer skal ivaretas i videre utvikling.  
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8 Planbeskrivelse 
I dette kapittelet beskrives de viktigste endringene i kommunekart og -bestemmelser mer detaljert. 


Beskrivelsen er tematisk og følger i hovedsak strukturen i planbestemmelsene. 


8.1 Generelt  
Det har vært behov for å foreta en fullstendig gjennomgang og omstrukturering av bestemmelsene i 


kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2011. Bestemmelser som framgår av plan- og 


bygningsloven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, ugyldige saksbehandlingskrav o.l. er fjernet. 


Bestemmelsene er systematisert tematisk og dels etter strukturen i loven. I revideringen av 


bestemmelsene er det lagt vekt på å forenkle og tydeliggjøre disse. Videre har det vært nødvendig å 


innarbeide mer detaljerte bestemmelser med bakgrunn i erfaringer med bruk av gjeldende 


bestemmelser i saksbehandlingen av plan- og byggesaker. Økt fokus og krav til klimatilpasning, miljø 


og samfunnssikkerhet innebærer at det også har vært behov for å utarbeide nye, eller endrede 


bestemmelser. 


  


8.2 Generelt om plankartet 
Fra denne rulleringen er plankartet blitt heldigitalt. For å få til denne endringen var det nødvendig å 


gjøre flere nye grep. Ved oppstart av rulleringen ble alle kartflater sjekket og rettet i tråd med 


nasjonal standard. Riktig koding etter SOSI-standarden er en forutsetning for at kartet kan gjøres 


tilgjengelig for andre i nasjonale baser. 


 


Et heldigitalt kart gir mange nye muligheter, en av dem er at kartet kan sees i langt større detalj enn 


tidligere, sammen med flere andre kartdata. For å unngå utilsiktet konflikt på grunn av 


kommuneplankartets grove skala, er avgrensingen mellom boligformål og LNF-formål gjennomgått. 


Der kommuneplanens avgrensing er åpenbart utilsiktet og forskjellene store, er grensen justert så 


den samsvarer bedre med reguleringsplangrenser eller eiendomsgrenser, vist i notat «forslag til 


mindre kartjusteringer, kommuneplanens arealdel Halden. 


 


Der kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplan ved motstrid mellom bestemmelser, er 


arealformålet enkelte steder generalisert i kommuneplan for å sikre nødvendig samsvar. 


 


Planlegging etter plan- og bygningsloven skal sikre helhetlig arealforvaltning der interesser sees i 


sammenheng. Mange sektorlover legger hovedtyngden av prosess- og beslutningskompetanse i 


plansystemet. Plan- og bygningsloven er derfor miljøforvaltningens viktigste lov, og stadig viktigere 


også for å ivareta samfunnssikkerhet.  På bakgrunn av dette er hensynssoner i større grad tatt i bruk 


som verktøy for å ivareta ulike miljø- og samfunnshensyn som plan- og bygningsloven skal ivareta 


som sektorovergripende lov, og for å effektivisere saksbehandlingen. Bestemmelsesområder 


kulturmiljø er et annet nytt grep i denne planen, som viser områder med egne bestemmelser i tillegg 


til arealformålet. 


 


I tillegg til planverket skal Halden kommunes valgte offentlig kartgrunnlag (DOK) alltid brukes i saker 


etter plan- og bygningsloven. DOK ble etablert i 2015 og er et system for geografiske offentlige data 


som jevnlig oppdateres. Krav om tilgang og bruk av det offentlige kartgrunnlaget er regulert av kart- 


og planforskriftens kapittel 2. 
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8.3 Arealplanens rettsvirkning 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk og er bindende for alle nye tiltak eller 


utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6.  


 


Bestemmelser og kart er juridisk bindende. Retningslinjene er skrevet i kursiv, og er kun av 


veiledende karakter. De kan ikke brukes som selvstendig hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen. 


Retningslinjene gir utdypende forklaring for å gi bedre forståelse og praktisering av bestemmelsene.  


 


Kommunedelplan for sentrum vedtatt 9.3.2017 gjelder foran kommuneplanen, men kommuneplanen 


utfyller sentrumsplanen på punkter der sentrumsplanen er taus.  


Reguleringsplaner utdyper kommuneplanens arealdel ved at de gir mer detaljerte føringer for 


arealbruken. Reguleringsplaner kan deles i to hovedkategorier:  


• Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanen ved motstrid 


Vedlegg 1 til planbestemmelsene angir reguleringsplaner som skal gjelde fullt ut. Dette 


innebærer at i disse områdene skal bestemmelsene i reguleringsplanene legges til grunn ved 


motstrid med kommuneplanens bestemmelser. Der reguleringsplanen er taus gjelder 


kommuneplanen.  


• Reguleringsplaner der kommuneplanen gjelder foran reguleringsplanen ved motstrid 


Når reguleringsplaner angir arealformål og/eller har bestemmelser som ikke samsvarer med 


kommuneplanen, gjelder kommuneplanens bestemmelser og/eller arealformål foran 


reguleringsplanen.  


I tillegg angir kommuneplanen forslag til eldre reguleringsplaner som er utdatert og bør oppheves. I 


etterkant av at kommuneplanen er vedtatt, anbefales det at det blir igangsatt og varslet oppheving 


av disse reguleringsplanene. Halden har ikke opphevet eldre reguleringsplaner tidligere, men vil med 


dette legge til rette for å redusere konflikter rundt saksbehandling i områder med utdaterte planer. 


Ved rullering av kommuneplanen er det fastsatt egen byggegrense mot sjø og vassdrag som framgår 


av kommuneplanens arealkart. Den gjelder også for regulerte områder der byggegrense ikke framgår 


av reguleringsplanen, jf. også nærmere beskrivelse i kap. 6 


 


For områder som er avsatt til bebyggelse og anlegg, med eller uten underformål, gjelder jordloven §§ 


9 og 12 inntil det foreligger vedtatt reguleringsplan, jf. jordloven § 2 annet ledd. 


 


 


8.4 Krav om reguleringsplan  
Bestemmelsene i § 2.2 angir hvilke typer tiltak som utløser krav om reguleringsplan. De angitte 


tiltakene skal forstås som en tolkning av pbl. § 12-1, tredje ledd, eller en eksemplifisering, og skal 


ligge innenfor rammen av lovens bestemmelse. For å ha mulighet til å kunne unnta tiltak som ikke er 


spesifisert i § 2.2.1 om plankrav, er det gitt en unntaksbestemmelse i § 2.2.2. Her heter det at unntatt 


fra plankrav er tiltak av mindre betydning for miljø og samfunn, og der det etter kommunens skjønn 


åpenbart ikke er nødvendig å stille krav om reguleringsplan. Også denne bestemmelsen skal tolkes 


innenfor lovens rammer, jf. pbl. § 12-1. 
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Terskelen for når plankrav inntrer er videreført på tilsvarende nivå som i kommuneplanen fra 2011 


for henholdsvis boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, nærings- og forretningsbebyggelse, 


offentlig/privat tjenesteyting, samt bygge- og anleggstiltak for landbruksformål. 


 


Når det gjelder plankrav for boligbebyggelse, er det presisert at plankrav inntrer generelt der det 


etter kommunens skjønn ligger til rette for etablering av 4 eller flere boenheter eller eiendommer 


med mulighet for 4 eller flere nye boenheter, jf. § 2.2., pkt. 5 og 6. Dette innebærer at ved søknader 


om opprettelse av nye eiendommer eller nye boenheter i områder der potensialet for etablering av 4 


eller flere nye boenheter, kan kommunen kreve reguleringsplan. Hensikten er å forhindre at 


utbygging i et område skjer bitvis uten regulering, der det samlet sett kan etableres flere nye 


boenheter, og hvor det er viktig å få belyst de samlede konsekvenser for omgivelser og samfunn.  


 


For områder som er definert som kulturhistorisk viktige, jf. kap. 6.6. i planbeskrivelsen, er det 


plankrav for fortetting. Dette gjelder også i boligområder der arealformålet er endret fra LNF til 


bebyggelse og anlegg, jf. § 2.2.1, pkt. 8. Det er generelt ikke ønskelig med fradeling og fortetting i 


denne type områder. For områder med verdifulle kulturmiljøer er det satt plankrav av hensyn til 


ivaretakelse av disse områdenes enhetlige karakter og arkitektur, struktur, grøntarealer mv. Når det 


gjelder de eksisterende boligeiendommene som har endret formål fra LNF til bebyggelse og anlegg, 


så ligger disse i spredtbygde områder. Hensikten er å forenkle byggesaksbehandlingen for disse, men 


ikke å åpne for fradeling og/eller opprettelse av nye boenheter i strid med ønsket om en mer 


kompakt by og målsettinger om reduserte klimagassutslipp mv.  


 


 


8.5 Klimatilpasning, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 
Planbestemmelsene inneholder krav til klimatilpasning, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet. Det 


omfatter både forhold som skal utredes og avklares ved utarbeidelse av reguleringsplaner, jf. § 2.3 og 


generelle bestemmelser i kap. 6. Det har vært søkelys på å ha hjemmel til å stille krav også til 


byggesaker der tiltaket for eksempel er lokalisert i flomutsatte områder eller at virkningen av tiltaket 


på annen måte kan innebære risiko. 


 


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir råd til kommunene om hvordan havnivå og 


stormflo skal håndteres i planleggingsarbeid. Ut fra beregninger for sikkerhetsklasse 3 med 


klimapåslag vil havnivået ligge på 228 cm for Halden. Det er anbefalt å runde av til nærmeste 10 cm 


ved bruk i planlegging. I tillegg til stigning i havnivå er det vist at områdene rundt nedre del av Tista 


synker med opptil 2 cm per år, jf. kartdata fra NGU. Kravet til plassering av ny bebyggelse i 


flomutsatte områder langs sjøen og nedre del av vassdragene er med bakgrunn i dette hevet ved at 


kotehøyde gulv skal være minimum 2,5 m.o.h. Byggemetoden må sikre at kotehøyden forblir på 2,5 


m.o.h. Det er laget nye bestemmelser for å ta hensyn til at deler av sentrum synker. 


 


I områder under marin grense stilles det krav om at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i 


henhold til byggteknisk forskrift og den til enhver tid gjeldende veileder om sikkerhet fra NVE. 


Områdestabiliteten skal være dokumentert før tiltak igangsettes. 


 


Med økende nedbør og nedbørintensitet som følge av klimaendringer er det viktig med tydelige 


bestemmelser og retningslinjer om håndtering av overvann. Ved revidering av planbestemmelsene er 


det tatt inn flere krav til overvannshåndtering. 
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Klimatilpasning, miljø og samfunnssikkerhet er også ivaretatt gjennom blant annet hensynssoner, se 


kap. 8.8.  


 


Naturmangfold 


Ved rullering av kommuneplanen er det tatt inn flere virkemidler for å ivareta hensynet til 


naturmangfold. Det er blant annet tatt inn bestemmelser om ivaretakelse av sammenhengende 


grøntdrag, store og karakteristiske trær og kantvegetasjon langs elver og bekker. Videre er det gitt 


bestemmelser som skal sikre utvalgte og viktige naturtyper, jf. § 6.7 i bestemmelsene. I 


retningslinjene er «viktige naturtyper» definert ut fra kategoriene i Naturbasen. Hule eiker og 


slåttemarker som er definert som utvalgt naturtype etter natrmangfoldloven bør i størst mulig grad 


bevares ved gjennomføring av ulike tiltak. Planrevisjonen har lagt vekt på at grønne strukturer i 


byområdet er opprettholdt. Boligfortetting skal skje på bebygd grunn og ikke arealer avsatt til 


grønnstruktur eller lek/fritid. 


 


 


8.6 Verdifulle kulturmiljøer og – landskap 
Generelle bestemmelser om ivaretakelse av verdifulle kulturmiljøer og – landskap er videreført fra 


kommuneplanen fra 2011. I denne planen ivaretas verdifulle kulturmiljøer og –landskap gjennom 


hensynssoner for kulturmiljø og kulturlandskap, og som bestemmelsesområder kulturmiljø. Det er i 


tillegg utformet generelle bestemmelser for ivaretakelse av kulturminner og –miljøer som ikke har 


formelt vern. 


I tillegg har Halden kommune i forbindelse med kommuneplanarbeidet fått utarbeidet en rapport av 


Asplan Viak om verdifulle kulturmiljøer og fortettingsstrategier.  


Med bakgrunn i rapporten fra Asplan Viak (2019) er et utvalg av områdene tatt inn som 


bestemmelsesområder med egne bestemmelser, jf. § 5.3.2. Dette er områder som har stor 


verneverdi på bakgrunn av arkitektoniske kvaliteter, stor aldersverdi og grad av opprinnelighet, 


enhetlig struktur, eller fordi de er typiske for sin tid. Mange av verdi 1-områdene fra rapporten er tatt 


inn, samt at forterrenget til festningen og et litt utvidet område ved Stangeberget er tatt inn. Et par 


av områdene er endret noe i avgrensning i forhold til anbefalingene i rapporten. 


De områdene som er gitt egne bestemmelser er: 
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FIGUR 17 BESTEMMELSESOMRÅDER KULTURMILJØER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL. 


 


For disse områdene fastsettes bestemmelser som skal sikre at det ikke oppføres nye boenheter som 


forringer de verdifulle kulturmiljøene. Det er heller ikke tillatt å rive bygninger som er oppført i 


stilpreg som er karakteristisk for tidsperioden de ble oppført. Det er gitt anledning til å komplettere 


den gamle strukturen med nye volum på eksisterende ubebygde tomter, under forutsetning at 


bebyggelsen tilpasses miljøet. Der det etter kommunens skjønn kan ligge til rette for en forsiktig 


fortetting, kan det gis dispensasjon til nye boenheter under forutsetning av at ny bebyggelse 


forholder seg til, og ikke vesentlig avviker fra, den verneverdige bebyggelsen i samme område. Til 


grunn for vurderingene i saksbehandlingen vil blant annet de faglige anbefalingene fra Asplan Viaks 


rapport utgjøre et kunnskapsgrunnlag. 


Kommunen kan stille krav om utarbeidelse av reguleringsplan dersom fortetting skal skje i 


kulturhistorisk viktige områder.  


 


8.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag og tilhørende landområder 
Arealbruken i strandsonen skal vurderes i et langsiktig perspektiv, og ta særlig hensyn til natur- og 


kulturmiljø, friluftsliv og landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen har derfor et særskilt 


vern, jf. også pbl. § 1-8 som omhandler forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag.  


 


I den regionale kystsoneplanen for Østfold er det gitt retningslinjer for forvaltning av kystområdene. 


Målsettingen i planen er at «All bebyggelse med tilhørende infrastruktur må tilpasses natur- 


kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. All byggevirksomhet, herunder tilbygg 


og standardheving, må skje innenfor rammene av SPR for strandsonen. I 100-metersbeltet skal 


byggeforbudet i loven håndheves strengt, også for tiltak på eksisterende eiendommer. Inngrep og 


bygningsmessige tiltak utenfor tettsteder skal i minst mulig grad være synlige fra sjøen. Tiltakene må 


vurderes i landskapssammenheng, og være avklart i arealplaner på grunnlag av 


landskapsvurderinger».  
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I arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har Halden kommunen videreført 


strandsonegrensen i henhold til SPR, og fastsatt byggegrense i 100-metersbeltet og bestemmelser og 


retningslinjer for dispensasjonssøknader i tråd med føringer fra kystsoneplanen. Eldre 


reguleringsplaner er gjennomgått med tanke på om de skal gjelde foran eller bak ny kommuneplan, 


og det er spesielt vurdert med tanke på SPR og byggegrense mot sjø.  


 


Byggegrense mot sjø og vassdrag 


Forbudet mot andre tiltak enn fasadeendringer i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. pbl. § 1-8 (2), 


gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, 


jf. pbl. § 1-8 (3). For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 


friluftsinteresser, eller for vassdragets kapasitet, skal kommunen i kommuneplanens arealdel vurdere 


å fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitt tiltak mv. ikke skal være tillatt. 


 


I kommuneplanens § 8.1.2 er det gitt bestemmelser om hvilke tiltak som er tillatt mellom 


sjøen/vassdrag og byggegrensen. Dette omfatter fasadeendringer, fradeling ved innløsning av 


bebygd festetomt og nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag for å opprettholde det lokale 


landbruk og fiske, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Tiltakene vil kunne være søknadspliktige, jf. pbl. 


kap. 20, men vil ikke kreve dispensasjon fra bestemmelsen om byggeforbud i 100-metersbeltet. 


 


Haldenvassdraget og Enningdalsvassdraget er vernede vassdrag som omfattes av bestemmelsene i 


forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Ved rullering av kommuneplanen har 


man lagt til grunn at det skal være 100-metersbelte langs Haldenvassdraget, Enningdalsvassdraget og 


Rokkevassdraget - med tilhørende nedbørsfelt. Langs øvrige vassdrag er byggegrensen på 30 meter, 


så fremt det ikke er fastsatt annen byggegrense i arealkartet, jf. også vurderingene nedenfor. 


Definisjon av vassdrag er etter vannressurslovens § 2, inkludert elver og bekker slik de er vist i 


elvenett i NVE atlas, basert på elvenettverksdatabasen ELVIS. 


I 2003 ble det utarbeidd en forpliktende forvaltningsplan for Iddebekkene, som alternativ til vern 


etter naturvernloven. I denne forvaltningsplanen er det presisert at for å bevare landskapets kvalitet 


er det viktig at arealene ikke omdisponeres til boligområder eller næringsområder til andre næringer 


enn landbruk. Det skal i utgangspunktet ikke forekomme utbygging som ikke er knyttet til stedbundet 


næring. Arealformål for områdene er LNF. Kommuneplanen legger forvaltningsplanen til grunn for 


forvaltning av Iddebekkene. 


Hensyn langs Iddebekkene er ikke omtalt spesielt i kart eller bestemmelser. I tillegg til føringene i 
forvaltningsplanen er de gjennom bestemmelsene 30 meter byggegrense. I likhet med andre 
vassdrag er de omfattet av hensynssone flom. Store deler av vassdraget omfattes også av 
hensynssone landskap/kulturmiljø.  
 


Halden kommune har en del regulerte områder for boliger og fritidsboliger langs sjøen, Iddefjorden 


og vassdragene. Reguleringsplanene inneholder ikke egen byggegrense mot sjø, og tiltak innenfor 


100-metersbeltet har derfor vært behandlet som dispensasjonssaker.  


 


Ved rullering av kommuneplanen har man sett et behov for å forenkle byggesaksbehandlingen for 


disse områdene ved at man legger en egen byggegrense mot sjø og vassdrag i regulerte områder. For 


å sikre friluftslivsinteressene og allmennhetens tilgang til strandsonen er det lagt inn en byggegrense  


ca. 5 meter foran fasadelivet på hovedbygningene. Byggegrensen er likevel trukket slik at den skal 


være hensiktsmessig på kartet, uten for mange detaljer. Med bakgrunn i denne endringen vil tiltak 
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ikke kreve dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet så lenge det skal gjennomføres i sonen 


som ligger utenfor byggegrensen som er avmerket på kartet. Figuren nedenfor viser et eksempel på 


denne type byggegrense: 


 


 
FIGUR 18 EKSEMPEL PÅ BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG VED IDDEFJORDEN (BAKKE BRYGGE). 


 


Strandsonegrense 


Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR, tidligere RPR-


O) har som formål å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Det er fastsatt 


et virkeområde for Oslofjordregionen som Halden kommune er en del av, og strandsonegrensa 


framgår som egen grense i arealplankartet. Retningslinjene for Oslofjordregionen gjelder også for 


sjøområder og for områder bak 100-metersbeltet. De statlige planretningslinjene utdyper loven og 


gjelder derfor i tillegg til kommuneplanbestemmelsene for tiltak langs sjøen og innenfor 


strandsonegrensa. Langs sjøen vil det derfor være tre ulike soner med differensierte bestemmelser; 


innenfor byggegrensa mot sjø, mellom byggegrensa og strandsonegrensa (i hht. SPR) og bak 


strandsonegrensa, jf. også figur 9 nedenfor. 
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FIGUR 9 ILLUSTRASJON FOR STRANDSONE OG BYGGEGRENSE MOT SJØ/VASSDRAG. 


Sone 3 samsvarer i hovedsak med LNF hvis det ikke er avsatte formål til bebyggelse i en eller annen 


form. 


 


Om retningslinjer for dispensasjon langs sjø og vassdrag 


Ved rullering av kommuneplanen er det lagt vekt på å utarbeide tydelige retningslinjer for 


behandling av dispensasjonssaker i 100-metersbeltet og innenfor virkeområdet for SPR. 


Retningslinjene er blant annet basert på kystsoneplanen for Østfold (2014). Ved 


dispensasjonsbehandling er eksponering, landskapsvirkning, tilgangen til strandsonen og hensyn til 


friluftsliv, kulturminner, naturmangfold og jordbruk spesielt viktig å vurdere.  


 


 


8.8 Hensynssoner 
Hensynssoner viser spesielle hensyn som skal ivaretas ved planer og tiltak, uavhengig av 


arealformålet. Hensynssoner kan være aktsomhetsområder for f.eks. ras og skred, eller de kan vise 


områder som er båndlagt etter annet lovverk, f.eks. naturreservater. Bestemmelser eller 


retningslinjer som gjelder for den enkelte hensynssone angir spesielle vilkår eller restriksjoner som 


må vurderes ved saksbehandlingen for å ivareta de aktuelle hensynene. 


 


Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det gjort en vurdering av hvilke temaer som skal vises 


som hensynssoner, og hvilke bestemmelser eller retningslinjer som skal gjelde for disse. Det er tatt 


inn flere nye hensynssoner i kommuneplanen for å ivareta viktige verdier og interesser, og for å 


forhindre skader og ulemper som følge av for eksempel ras og skred.  
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Kunnskapsgrunnlag og vurderinger er nærmere beskrevet i notatet «Hensynssoner i 


kommuneplanens arealdel». 


 


Når det gjelder hensynssone med krav om felles planlegging, framgår beskrivelsen av kap. 7.5.1. 


 


 


8.8.1 Sikrings-, støy- og faresoner 
I kommuneplanen fra 2011 er det fastsatt hensynssoner for nedslagsfelt drikkevann (H110), ras- og 


skredfare (H310), høyspenningsanlegg (H370) og annen fare (H390). Disse hensynssonene blir 


videreført i ny kommuneplan, men avgrensningen endres noe for nedslagsfelt drikkevann (H110) og 


ras- og skredfare (H310). I tillegg tas det inn en hensynssone for flomfare (H320).  


 


Nedslagsfelt drikkevann (H110) 


Hensynssonen for nedslagsfelt drikkevann er endret, slik at hele nedbørsfeltet til Femsjøen omfattes 


av sonen. Formålet er å ivareta hensynet til drikkevannskilden og muligheten til å vurdere påvirkning 


fra alle tiltak som mulig kan føre til forurensning.  


 


Ras- og skredfare (H310) 


I forbindelse med kommuneplanarbeidet har Norges geologiske institutt (NGI) utarbeidet 


aktsomhetskart for jordskred og kvikkleireskred innenfor nedbørsfeltene til Remmenbekken og 


Schultzebekken, jf. rapport Sikkerhet og Risiko langs bekkedrag Halden. Hensynssonen for ras- og 


skredfare er endret ut fra oppdatert kunnskapsgrunnlag.  


Hensynssonene omfatter fare for jordskred, kvikkleireskred og steinsprang. Det er definert to 


faresoner for skred, henholdsvis faresone 1 som omhandler flere skredtyper, mens faresone 2 kun 


omhandler fare for kvikkleireskred. 


Følgende datagrunnlag er lagt til grunn for avgrensning av hensynssone i kommuneplanens arealdel: 


Type 1 Faresone ras- og skredfare (H310) 


• Remmen- og Schultzebekken inkludert nedbørsfelt: Aktsomhetskart jordskred (NGI) 


• Resten av kommunen: Jord- og flomskred aktsomhetsområde (NVE atlas) 


• Hele kommunen: Steinsprang aktsomhetsområde (NVE atlas) 


Type 2 Faresone ras- og skredfare (H310) 


• Faresone kvikkleire i gjeldende kommuneplan videreføres. Nasjonal registrering av mulig 


fareområde for store kvikkleireskred legges til grunn som tidligere.  


Når det gjelder fare for kvikkleireskred, skal dette primært ivaretas gjennom de generelle 


bestemmelsene i kommuneplanen og byggteknisk forskrift (TEK17). Årsaken er at store deler av 


kommunen ligger under marin grense og dermed kan inneholde kvikkleire. NGIs anbefaler en samlet 


vurdering av kvikkleireskred for hele kommunen, men foreløpig er bare deler av kommunen 


undersøkt.  I planbestemmelsene er det gitt krav til ivaretakelse av hensyn til ras- og skredfare ved 


plan- og byggesaker, jf. § 2.3 (Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsplanarbeid) og 


kap. 6 (Klimatilpasning, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet).  
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Flomfare (H320) 


Med bakgrunn i klimaendringer og større risiko for mer nedbør og flom, er det lagt inn hensynssone 


flomfare med tilhørende bestemmelser i arealkartet. 


 


NGI har i forbindelse med kommuneplanarbeidet utarbeidet et farekart for flom innenfor 


nedbørsfeltene til Remmenbekken og Schultzebekken. Dette er lagt til grunn for avgrensning av 


hensynssone flom innenfor disse to nedbørsfeltene. 


 


Haldenvassdraget er et regulert vassdrag, og regulanten kan gjøre tiltak som påvirker en mulig 


flomsituasjon. For strekningen mellom Svanedammen og Iddefjorden har Multiconsult utarbeidet et 


kart som viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved såkalt dimensjonerende flom/tusenårsflom 


(Qdim) til grunn.  For strekningen Svanedammen-Iddefjorden legges Qdim til grunn for hensynssonen. 


Det planlegges endringer av reguleringen ved Svanedammen, men i kommuneplanen legges dagens 


situasjon til grunn. 


For Haldenvassdraget oppstrøms for Svanedammen til kommunegrensa i nord, inkludert Femsjøen 


og øvrige vassdrag i kommunen, legges NVEs aktsomhetskart for flom til grunn for hensynssone.  


For områdene langs fjorden er datagrunnlaget «Se havnivå» for 200-årsflom i 2050 lagt til grunn. 


Hensynet til flomfare blir i tillegg ivaretatt gjennom bestemmelsene i § 6.2 (stormflo, flom og skred), 


§ 6.3 (Håndtering av overvann) samt krav til utredninger i forbindelse med reguleringsplanarbeid (§ 


2.3.5). 


Faresone høyspenningsanlegg og høyspentkabler 


Bestemmelsen til faresone høyspenningsanlegg og høyspentkabler er oppdatert med byggegrense på 


23 meter fra senter av ledningen. 


 


Faresone – Annen fare Halden reaktor 


Bestemmelsen om faresone for Halden reaktor er videreført fra kommuneplanen av 2011. 


 


 


8.8.2 Sone med særlig angitte hensyn (friluftsliv, landskap, 
bevaring kulturmiljø) 


Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det i tillegg til eksisterende hensynssoner lagt inn 


hensynssone for friluftsliv, og det er gjort endringer i hensyn landskap og bevaring av kulturmiljø, jf. 


tabellen nedenfor.  


 
 


TABELL 10. OVERSIKT OVER ENDRINGER I HENSYNSSONER VED RULLERING AV KOMMUNEPLANEN. 


Hensynssone Kode Ny Endret avgrensning Kilde 


Hensyn friluftsliv H530 X  Friluftslivsregistrering. 


Hensyn landskap H550  X Fylkesplanen for Østfold 


Bevaring kulturmiljø H570  X Fylkesplanen, KULA, NB-
områder, noen lokalt viktige 
kulturmiljøer. 
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Når det gjelder hensynssone friluftsliv, har man valgt å ta utgangspunkt i den kommunale 


friluftslivskartleggingen jf. Naturbase og gjort et utvalg. Utvelgelsen er også basert på at 


hensynssonen legges inn for områder som brukes av mange, og der arealformålet i kommuneplanen 


er LNF. 


 


TABELL 11 OVERSIKT OVER HENSYNSSONER FRILUFTSLIV (H530) 


Område 


Ertemarka inkludert Ormtjern, Kruseter og vannflata på Store Erte 


Høyås- og Venåsmarka 


Røsnesskogen 


Kjeøya inkludert Pina, Sponvikskansen og Grønnbukt 


Strupeskogen - Brekkerød 


Holmen i Svalerødkilen 


 


De regionalt viktige kulturlandskapene er lagt inn med hensynssone H550 landskap, og oppdatert i 


samsvar med fylkesplanens avgrensning. I fylkesplanen er det også definert «Viktige 


motorveilandskap» langs E6. Disse er lagt inn med hensynssone landskap.  


 


For øvrig er det gjort noen endringer i hensynssone H550 landskap og H570 bevaring kulturmiljø for 


enkelte områder for at retningslinjene skal være bedre tilpasset de verdiene som skal ivaretas i 


området. I Hensynssone kulturmiljø er områder avgrenset i KULA (kulturhistoriske landskap av 


nasjonal interesse), og NB! (nasjonale interesser i by) og kulturmiljø i fylkesplan for Østfold er tatt 


inn. Enkelte steder er grensene justert i tråd med registreringer i Askeladden, og enkelte områder 


som lå inn i kommuneplan 2011 er tatt ut siden kilde til registreringen ikke har blitt funnet. Dette er 


nærmere beskrevet i rapporten Hensynssoner – bakgrunn og utvelgelse. 


 


 


8.8.3 Båndleggingssoner 
Båndleggingssonen for eventuelt dobbeltspor for jernbanen er ikke videreført fra 2011-planen. Det 


vises til avklaringer med Jernbaneverket. 


 


For øvrig er bestemmelser om båndleggingssoner for områder som er vernet etter 


naturvernloven/naturmangfoldloven oppdatert, og plankartet er oppdatert med nye og foreslåtte 


verneområder. 


 
 


8.9 Boligbebyggelse 
For å nå målsettingen om en kompakt by må framtidige boligområder i hovedsak ligge innenfor 


tettstedsgrensen. Det er tilrettelagt for en mer balansert utvikling nord og sør for Tista.  Halden 


kommune har en boligreserve fra 2011-planen med potensial for ca. 800 boenheter på tomter som 


er regulert til bolig, men som ennå ikke er utbygd. Areal avsatt til framtidig boligbebyggelse i 


kommuneplanen fra 2011 som ikke er detaljregulert og utviklet, utgjør ca. 1200 daa. Utenfor 


tettstedsgrensen ligger det omkring 120 fradelte tomter. Dette har vært utgangspunktet ved 


vurdering av omfang og lokalisering av nye boligområder. 
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FIGUR 19 BEFOLKNING PR DAA I BYOMRÅDET 


 


8.9.1 Planreserve og boligarealer fra tidligere kommuneplaner   
Halden kommune har god tilgang på arealer som kan bygges ut til boligformål og som ligger inne fra 


tidligere kommuneplaner. Ved rulleringen av kommuneplanens arealdel er det beholdt en rekke 


byggeområder for boligbebyggelse hvor det ikke er igangsatt regulering, eller som ikke er 


detaljregulert. Totalt utgjør disse områdene ca. 780 daa som er overført til 2021 planen. 


Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse. 


 


TABELL 12 BOLIGOMRÅDER SOM VAR AVSATT TIL «FRAMTIDIG BOLIGBEBYGGELSE» I KOMMUNEPLANEN AV 2011 OG 


SOM IKKE ER DETALJREGULERT ELLER IGANGSATT. AREALENE ER VIDEREFØRT I NY PLAN. 


Planområ
de 
(KPL-
2011*) 


Planområ
de 
(KPL 2021) 


Areal 
(daa) 


Planformål Område 


B1 B15 30 Boligbebyggelse-
framtidig 


Sponvikveien 


B5 B16 45 Boligbebyggelse-
framtidig 


Område vest for Englekor 


B6 B17 301 Boligbebyggelse-
framtidig 


Bærengen 


B7 B18 210 Boligbebyggelse-
framtidig 


Brekkerød 


B8  28 Boligbebyggelse-
framtidig 


Hollenderen – kommunalt areal 


B12 B21 4 Boligbebyggelse-
framtidig 


Tistedal 


B32 B14 76 Boligbebyggelse-
framtidig 


Brekkerød nord, kommunal andel 
ca 8 daa 


 SUM  654     
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TABELL 13 POTENSIALE FOR NYE BOENHETER INNENFOR OMRÅDER SOM ER REGULERTE OG UNDER UTVIKLING, PR 


NOVEMBER 2020. 


Arealer  Enebolig 
tomter 


 m2 arealer for tett 
bebyggelse, med 
over 30% BYA  


Antall boenheter 
med 300 m2 
arealgrense 


 Kommentar 


Remmen 47            45 786  153   


Sollihøgda 7                     -    0   


Grimsrødhøgda 6            14 873  50   


Grinda 0            16 500  55   


Oreid 0            10 200  34   


Brattås 6            29 263  98   


Brattskott 0            13 000  43   


Hovsveien 0            13 000  43 I reg.plan angitt 60 
enheter. 


Eskeviken 1            13 657  46   


SUM 67          156 279  521   


 


I tillegg skal tomter som er fradelte etter 2003 fortsatt kunne bebygges. Dette omfatter 11 tomter i 


LNF-områder og ca. 110 tomter som ligger i områder med arealformål bebyggelse og anlegg, og som 


ligger utenfor tettstedsgrensen (Fagerholdt, Ystehede, Bakke Prestebakke o.l.). Framgår av LNF 


dokumentet. 


 


8.9.2 Områder med ny spredt bebyggelse  
I Halden er det utbygging av boligfelt/-områder utenfor tettstedsgrensen som i særlig grad har 


bidratt til spredt utbygging de seneste tiårene. Utbygging av enkeltboliger i landbruk-, natur-, og 


friluftsområdene (LNF-områdene) har hatt et begrenset omfang (8-10 boliger per planperiode).  


Halden kommune har et ønske om å opprettholde levende bygder gjennom en begrenset spredt 


utbygging i utkantstrøk av kommunen for å ivareta sosiale nettverk i eksisterende grender og 


nabolag. I henhold til vedtatt planprogram skal arealplanen gi mulighet for utvikling av grender og 


nabolag i LNF-områder, jf. også kap. 6.15.  


Fylkeskommunens retningslinjer og arealplanens vedtatte planprogram er lagt til grunn for foreslåtte 


områder for spredt utbygging i kommunen. I den siste 20 årsperioden er det bygd omkring 30 nye 


spredte boliger i LNF-områdene. Kommunens handlingsrom på maksimalt 90 boliger utenfor 


tettstedsgrensen skal omfatte all boligbebyggelse.  Unntaket er «vedlikeholdsutbygging» innenfor 


lokalsentra. I Halden er det definert lokalsentra i Sponvika, Aspedammen og Prestebakke.  Regulerte 


boligtomter og fortetting i eksisterende byggeområder utenfor tettstedgrensen og lokalsentra skal 


regnes med i rammen på 90 boliger. 


 


8.9.3 Vurdering av nye områder 
Alle private innspill om nye utbyggingsområder for bolig er sammenfattet og vurdert blant annet ut 


fra samfunnsdelens mål, kriterier i konsekvensutredningene og notatet «Om boligutbygging i 


kommuneplanens arealdel». I tillegg til arealer som allerede er avklart i tidligere kommuneplan, er 


følgende nye arealer foreslått for boligformål i Halden i kommuneplanperioden:  
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TABELL 14 NYE BOLIGOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN. 


Områdenavn  Areal i 
daa. 


Nytt arealformål navn Tidl. Arealformål 


Brønnhøydåsen 3 3 Boligbebyggelse LNF 


Asakveien 201 3 Boligbebyggelse LNF 


Hovsveien 6  Boligbebyggelse LNF 


Måstad 12  Boligbebyggelse LNF 


Hovsveien 10  Boligbebyggelse LNF 


Hovsveien 37 14  Boligbebyggelse LNF 


Øberg skole 12  Boligbebyggelse Kommer i 
tillegg til nåværende formål. 


Offentlig eller privat 
tjenesteyting 


Folkvang skole 10  Boligbebyggelse Kommer i 
tillegg til nåværende formål. 


Offentlig eller privat 
tjenesteyting 


Grimsrødhøgda 6  Boligbebyggelse Grønnstruktur 


Vold skog, Brattås nord 49  Boligbebyggelse LNF 


Sauøya ? Boligbebyggelse  


Svalerødmyra 54 Boligbebyggelse  


Svalsrødveien 22 ? Boligbebyggelse  


 


Det er samtidig tatt ut arealer (Eks, Leiren, Svinesundsbrua, Korpås ..) som var avsatt til boligformål, 


men som ikke er regulert og utbygd. Disse arealene endrer arealformål fra bebyggelse og anlegg til 


LNF eller grønnstruktur. 


 


I Halden er det over 7980 (78 %) eneboliger og vel 2250 (22 %) leiligheter (2020). I dag består 


omtrent halvparten av kommunens husholdninger av aleneboende. Ut fra forventede endringer i 


befolkningen med økende andel eldre, er det behov for flere leiligheter og småhus. For å bygge opp 


under sentrumsplanens ambisjoner om 1000 nye boenheter i sentrum, skal utbyggingen i felt ut mot 


tettstedsgrensen for en større del bestå av eneboliger. Den største etterspørselgruppen framover vil 


være eldre og eller aleneboende. Det er ønskelig at disse har et boligtilbud i sentrum. Tilrettelegging 


for familieboliger med større uteareal bør skje i randsonen. 


 


8.9.4  God kvalitet i boligområdene 
Det skal sikres god kvalitet i boligområdene og et godt oppvekstmiljø for barn og unges. Tillatt grad 


av utnytting i kommuneplanens bestemmelser skal bygge opp under at det settes av tilstrekkelig med 


uteoppholdsarealer, også på bakkenivå, for å legge til rette for lek og aktiviteter. Ved fradeling og 


fortetting i allerede bebygde områder har en erfaring med at tomtene får krevende arrondering og 


dårlige muligheter for uteoppholdsarealer. Videre har de sentrumsnære områdene i Halden ofte en 


utfordrende topografi med bratte tomter, og det blir gjerne dårlig utnyttbare utearealer. 


Utnyttelsesgraden (bebygd areal (BYA)) innenfor tettstedsgrensen er derfor satt til 30 %, mens 


utenfor tettstedsgrensen er den satt til 35 % BYA. 


 


Bygging i bratt terreng gir særlige utfordringer med hensyn til terrenginngrep, adkomst, universell 


utforming, fare for steinsprang og ras, overvannshåndtering mv. Det er derfor lagt inn en 


retningslinje om at det ikke bør etableres boligbebyggelse i terreng som er brattere enn 1:4. 


Retningslinjen er særlig viktig med tanke på klimatilpasning.  
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8.9.5  Fritidsbebyggelse 
I Halden er det avsatt mange arealer til fritidsbebyggelse som videreføres fra tidligere kommuneplan. 


Langs sjøen er de i hovedsak lokalisert ved Røsneskilen, Svalerødkilen og i området fra Hovelsrød til 


Skottene og Osdalen. I innlandet er det arealer i nærheten av Aspedammen, Prestebakke, Bokerød, 


Skogskroken og vest for søndre Enningdalen. De fleste arealene er utbygd, med unntak av områdene 


som ble avsatt som framtidige i kommuneplan 2011. Ingen av arealene avsatt som framtidige ble 


bygd ut i planperioden. 


Det er foretatt endringer i arealformål fra «LNF/LNF spredt bolig» til «bebyggelse og anlegg – 


underformål fritidsbebyggelse» for tre arealer knyttet til Grefsrød gård, Nybøle gård og Holt gård. 


Ved Grefsrød gård foreligger det allerede fradelte eiendommer, i tillegg er det lagt til et areal for en 


utvidelse sydøst for eksisterende hytteområde (totalt ca. 36 daa). Ved Nybøle gård er det avsatt et 


areal på ca. 6 daa til fritidsbebyggelse. Ved Holt gård gjelder endringen av arealformål fra LNF et 


område med eksisterende fritidsbebyggelse, et ubebygd punktfeste samt en mindre utvidelse av 


arealet med hyttebebyggelse (totalt 38 daa.). 


For alle områder skal det tas hensyn til bl.a. kulturminner, landskapsbilde og natur- og friluftshensyn 


ved plan- og byggesaksbehandling. 


 


8.10 Fritids- og turistformål 
Videreførte arealer til fritids- og turistformål er lokalisert ved Bokerød, Prestebakke, Bakke, Ystehede 


og Asak. I denne planen er formålet i tillegg lagt inn på enkelte områder for å bekrefte eksisterende 


bruk. 


Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det tatt inn to nye arealer med arealformål fritids- og 


turistformål. Dette gjelder Brekke sluser og Bråtorp camping. Brekke sluser er et areal på 80 daa. som 


avsettes til næringsvirksomhet knyttet til klatrepark/Via ferrata. Området får et kombinert formål 


(fritids- og turistformål/bebyggelse og anlegg underformål andre typer bebyggelse og anlegg) for å 


sikre at kraftproduksjonen også er i tråd med arealformål.  


 


Ved Bråtorp camping endres arealformålet fra LNF spredt boligbebyggelse til fritids- og turistformål 


(12 daa). Deler av området benyttes til campingplass og utleiehytter i dag.  


 


Utvidelse og endring av eksisterende tiltak og virksomhet krever reguleringsplan i henhold til de 


generelle plankravene. Dette innebærer at de tiltakene og virksomhet som er lovlig etablert per i dag 


ikke utløser plankrav, men utvidelse av virksomhetene/tiltakene kan, avhengig av tiltakenes virkning 


på miljø og samfunn, innebære at det kreves regulering. 


 


8.11 Næringsarealer og masseforvaltning 
 


8.11.1  Næringsarealer 
I planarbeidet har det vært en viktig føring at tilrettelegging for næringsutvikling skulle ha høy 


prioritet. Dette har medført at det ikke er eller omdisponert næringsarealer til boligformål. Imidlertid 


har to næringsarealer rundt brofestet på Gamle Svinesundsbru blitt tilbakeført til LNF. Disse har det 


ikke vært interesse for å utvikle.  


 







S i d e  | 54 


 


 
 


Et areal ved Åsekjær (vel 31 daa.) endrer arealformål fra LNF til næringsbebyggelse. Området er 


utbygd og har vært benyttet til komposteringsanlegg, mens tiltenkt bruk nå er transport og logistikk. 


Utvidelse og endring av eksisterende tiltak og virksomhet krever reguleringsplan i henhold til de 


generelle plankravene. Dette innebærer at de tiltak og virksomhet som er lovlig etablert per i dag 


ikke utløser plankrav, men en utvidelse av virksomheten/tiltakene kan, avhengig av tiltakenes 


virkning på miljø og samfunn, innebære at det kreves regulering. 


 


Det er avsatt et næringsareal ved Leiren/Haug. Innenfor dette arealet kan det inntil 380 daa. bygges 


ut med næringsbebyggelse. Den konkrete avgrensningen av næringsarealet skal framgå av 


reguleringsplan. Det forutsettes at næringsarealet i minst mulig grad skal beslaglegge dyrket mark. 


 


I Tistedal sentrum endres 3,8 daa. fra sentrumsformål til næringsformål. Dette gjelder et areal 


mellom Georg Feydts gate og utløpet av Femsjøen. 


 


Ved Saugbrugs er det lagt inn endring i arealformål fra grøntstruktur til næringsbebyggelse – på et 


framtidig areal (54 daa.) for å tilrettelegge for industrivirksomhet ved Norske Skog Saugbrugs. 


Området ligger på nordsiden av Skåningsfoss.   


 


I tillegg har et mindre areal (1,6 daa.) endret arealformål fra bebyggelse og anlegg til næring på 


Sommerro. 


 


I forbindelse med forespørsel om å etablere en større batterifabrikk i Norge har det blitt sett på 


muligheter i Halden. I den forbindelse har en avdekket mangel på arealer for større 


næringsetableringer. Med bakgrunn i at Halden har et stort underskudd på arbeidsplasser, er det et 


sterkt ønske om at det skal være tilrettelagt for slik etablering i Halden. Gjennom en arealanalyse har 


en sett seg ut områder som ligger nær E6 og en eventuell framtidig jernbaneterminal på Berg. I 


denne sammenhengen peker områder nord for Halden fengsel opp mot Tobroåsen seg ut som en 


gunstig lokalisering. Dette gir muligheter for nærhet til dagens terminal på Berg og en evt framtidig 


jernbaneterminal i området. Likeledes kan det ved enkle grep etableres veiforbindelse ned til Fv 104 


og dermed sikre planfri krysning av jernbane og nærhet til E6. Området ligger også utenfor regionalt 


viktige hensynsoner og kan skjermes fra Vikslettas ”Viking landskap”. 


En etablering forutsetter at det gjøres kommunedelplan eller områdeplan i tråd med plan og 


bygningsloven. Det må foretas konsekvensutredning av planforslaget ved planutarbeidelse. 


 


Lokalisering skal skje innenfor dette området: 
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FIGUR 19 OMTRENTLIG AVGRENSING AV AREAL TIL BATTERIFABRIKK/RÅSTOFFUTVINNING 


 


8.11.2  Masseuttak og massedeponier 
Mineraluttak er regulert av konsesjon etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven, 


oftest reguleringsplan, og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. I kommuneplanen er 


det viktig at arealformålet sikrer forutsigbarhet for drift. Massedeponier er regulert av planavklaring 


etter plan- og bygningsloven og bestemmelser i eller vedtak i forurensningsloven.  


Siden rullering av kommuneplanen i 2011 har det vært et ønske å få på plass en utredning om deponi 


og massebehovet i plansammenheng.  


 


Arealene avsatt til råstoffutvinning på Korset, Klepper, Skriverøya og Brekke videreføres fra 


kommuneplan 2011. Uttaket på Svingen er i kommuneplan vist med næringsformål. 
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I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en egen 


rapport om masser og deponier. Denne rapporten er 


utarbeidet i samarbeid med bransjen. Det har kommet flere 


innspill på deponier og masseuttak. Rapporten konkluderer 


med at det er ønskelig at det finnes uttak og deponier 


lokalisert sør, nord-øst og nord-vest for sentrum- Dette for å 


minske transportbehovet internt i kommunen og spesielt 


gjennom sentrum.  


 


For rene masser er massedeponiene på Store-Bjørnstad og 


Svingen pekt ut til å ha kapasitet som organiserte 


massedeponier, og det er lagt opp til at disse blir de sentrale 


massedeponiene for rene masser.  


Norske Skog sitt massedeponi for rene masser på Øberg vil 


bli opprettholdt for bedriftens behov.  


 


Når det gjelder mottak av forurensede masser, blir 


kommunens anlegg på Rokke lagt til rette for utvidelse. Dette 


er eneste godkjente mottak av forurensede masser i kommunen. Tilrettelegging og utvidelser skal tas 


gjennom regulering av anleggene. 


 


Skriverøya er et masseuttak for høykvalitets Iddefjordsgranitt og det er lagt til rette for at dette kan 


drives etter de konsesjonsbetingelsene som er gitt. Det er et klart mål at det fortsatt skal kunne være 


masseuttak som viderefører den rike stenhoggerhistorien Halden har.  


 


Da rapporten ble laget, var anslaget på massebehovet og reservene nord-vest for sentrum beregnet 


til å holde i 8 – 10 år med mulig forlengelse med 4 – 5 år. Underveis i planarbeidet har det vist seg at 


uttak har vært og er forventet høyere enn anslaget fra 2018. Dette medfører at det innenfor en 


planhorisont frem til 2033 er behov for å finne nye områder som kan dekke behovet for framtidig 


byggeråstoff. Det er svært viktig for eksisterende drift av asfalt- og betongindustri, samt byggenæring 


at dette kommer på plass før 2033.  


 


Det er pekt på flere mulige undersøkelsesområder for å kartlegge steinkvalitet, men dette vil ta noe 


tid og det kan ikke løses i perioden før kommuneplanen er endelig utarbeidet. Områdene det pekes 


på og undersøkes er Bjørndalen nord og sør, samt opp mot Tobroåsen. Det er et mål å løse behovet 


for masseuttak nord-vest for sentrum i planperioden frem til 2033. Planavklaring gjøres gjennom 


reguleringsarbeider når undersøkelsesområdene er kartlagt. Her settes kart inn 


 


TABELL 15 FORSLAG TIL OMRÅDER OG AVKLARINGER MASSEUTTAK/DEPONIER. 


Område Type deponi Merknad Krav til 
regulering 


Andre vilkår Bruk 


Store - Bjørnstad Massedeponi 
rene masser 


Arealavgrensing 
må gjøres 


Krav - skal 
reguleres 


 Lokalt  


Øberg private 
deponi NS 


Massedeponi 
rene masser 


Arealavgrensing 
må gjøres 


Krever ny-
regulering 


 Privat NS 


Svingen Pukkverk Massedeponi og 
Masseuttak 


Utvidelse av 
eksisterende 
anlegg 


Utvidelse krever 
regulering. 


Mottak for rene 
masser starter 
før utvidelse. 


Regionalt 
masseuttak/Lokalt 
deponi 


FIGUR 20 STRUKTUR RÅSTOFFUTVINNING 


OG DEPONI 
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Brække Masseuttak  Utvidelse krever 
regulering 


Utskiping fra 
Bakke brygge må 
reguleres før 
reguleringsplan 
for utvidelse kan 
vedtas  


Nasjonalt og 
internasjonalt 
masseuttak 


Rokke 
avfallsanlegg 


Masseuttak og 
deponi 


Utvidelse av 
eksisterende 
anlegg 


Utvidelse krever 
regulering 


 Lokalt masseuttak 


Skriverøya Masseuttak    Nasjonalt og 
internasjonalt  


 


 


8.12 Transport og samferdselsstrukturer 
Gang- og sykkelveger er prioritert i kommuneplanen. Det skal tilrettelegges for gang-/sykkelveg i 


Sponvika og på strekningen Asakåsen-Prestegårdsveien. Mellom Klepper og Idd kirke kan det 


opparbeides gang-/sykkelveg langsmed en gammel vegtrasé/sti. Videre er det i planbestemmelsene 


stilt krav om at løsninger for gående og syklende skal sikres etablert ved regulering av nye 


boligområder.  


 


Det bør finnes en ny veiløsning til Solli Gravlund slik at dette gravstedet kan brukes av langt flere. 


 


De store samfunnsstrukturene ligger fast, det vil si at det ikke er lagt inn noen framtidige områder for 


endringer av jernbane og vegsystem i plankartet. 


 


Omkjøringsveien fra Berg til Rokke som ligger inne som båndleggingssone i kommuneplanen fra 2011 


er tatt ut. Forslaget til avlastningsvei fra Berg skal løses i forbindelse med utbygging av boligområder 


nord for Strupe. Målet med denne er å avløse trafikken i BRA-veien som i dag kjører ut på riksvei 204. 


 Denne veien vil også fungere som adkomstvei til framtidige boligområder. 


 


Av andre større veiprosjekter er tunnel fra Vaterland mot Risum som en forlengelse av strekningen 


Snippen/Vaterland, er et mål å få på plass i planperioden. Denne er viktig for å avlaste trafikken i og 


rundt Elvegata. Dette vil sikre et bedre bomiljø i en av byens eldste gater. Utvikling av Fredriksten 


som en nasjonal kulturarena vil kreve bedre trafikkløsninger. Dette gir også mulighet til å finne en 


god sykkelveiløsning ved bruk av eksisterende vei. Dette tiltaket ligger inne i Sentrumsplanen og er 


prioritert i regional trafikkplan. 


 


Intercity-planleggingen til BaneNor er satt ut i tid. Kommuneplanen forutsetter at traseen følger 


eksisterende linje inn til og gjennom byen. Endringer og utbygging må tas som en egen 


kommunedelplan. Halden stasjon er kommunens kollektivknutepunkt for overgang mellom ulike 


kollektivtilbud/taxi. Behovet for bedre tilrettelegging for kollektivknutepunkt på nordsiden av Tista 


bør tas opp i planperioden, og sees i sammenheng med etablering av skolesenter og offentlige 


servicetilbud.  


 


BaneNor/Jernbanedirektoratet har under utredning en mulig etablering av en større terminal i 


området rundt Berg stasjon/Haldenterminalen. Større etablering av terminal utenfor regulert 


område blir å ta som egen kommunedelplan. Etablering på regulerte områder blir gjort som 


detaljregulering. Kommunen er interessert i en slik etablering og ønsker å legge til rette til det på 


udisponerte arealer rundt Berg stasjon. Området kan på sikt bli utviklet på en slik måte at 
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boligbebyggelse mellom Haldenterminalen og Berg Idrettsanlegg kan vurderes som framtidig 


næringsareal. 


 


Farleden er opprettholdt uendret i planen. Arbeidet med utbedring av farled mellom havna og 


Singlefjorden har høy prioritet. Når utredningsarbeidet på tilrettelegging av farleden foreligger, vil 


det bli avklart hvilket plannivå tiltak vil kreve. Halden kommune vil bidra til at slik planlegging starter 


raskt etter at utredning foreligger.  


 


I Sponvika er havna tatt inn med arealformål «Bebyggelse og anlegg» underformål «2040 Havn». 


Formålet er å sikre framkommelighet og arealdisponering for nyttefartøy, spesielt med tanke på at 


havna er viktig i beredskapssammenheng. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en 


delrapport om havn i Sponvika. 


 


Under siste del av planarbeidet har det kommet innspill fra svenske interesser på etablering av en ny 


høyhastighets jernbanestrekning fra Uddevalla gjennom Bohuslän over til Østfold for å ende opp i 


Oslo. Planleggingen har økt sin aktualitet i og med at et lignende prosjekt mellom Oslo og Stockholm 


har blitt lansert og har fått stor tilslutning.  


Et lignende konsept mellom Gøteborg og Oslo må løses med en kommunedelplan i samarbeid med 


nabokommunene. Traseen for høyhastighets jernbane må plasseres slik at det kan bli en direkte 


kobling til eksisterende jernbanespor. Stasjon bør legges til tettstedet. 


 


 


8.13 Grønnstruktur 
Det er ikke gjort noen arealmessige endringer i eksisterende grønnstruktur som ligger i 


kommuneplanen fra 2011. Videre er det lagt inn nye grønnstrukturarealer for enkelte av områder 


som har endret arealformål fra boligformål til grønnstruktur.  


 


I planprosessen har det vært diskutert å avsette hensynssone for ivaretakelse av grøntstrukturer, 


men disse hensynene anses ivaretatt gjennom bestemmelsene til arealformålet.  


 


 


8.14 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF)  
Arealene med LNF-formål er i hovedsak en videreføring av eksisterende LNF-områder fra arealplanen 


fra 2011. I disse områdene er det kun tillatt med tiltak som er nødvendig for landbruk og 


gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 


 


I kommuneplanen fra 2011 var det gitt få bestemmelser knyttet til områder med LNF-formål. Spesielt 


for boligtomter som ligger i LNF har dette medført behov for dispensasjoner for mindre tiltak på 


bebygd eiendom. I planarbeidet har det vært fokus på å gå igjennom både bestemmelser, 


retningslinjer og avgrensning av LNFR-områder for blant annet spredt bolig-, fritids- og 


næringsområder, for å forenkle saksbehandlingen og få en mer hensiktsmessig plan der man kan 


gjøre mindre endringer på eksisterende boliger, uten å søke dispensasjon.  


 


Det er utarbeidet nye og detaljerte retningslinjer for å behandle søknader om dispensasjon fra 


arealformålet. Disse skal gi forutsigbarhet og likebehandling ved dispensasjonsbehandling. 
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8.14.1  LNF-områder for spredt boligbebyggelse - med 
bestemmelser for eksisterende bebyggelse 


Flere områder som i tidligere kommuneplaner var definert som «generelle» LNF-områder er nå 


definert som LNF-B (jf. pbl. § 11-7, pkt. 5 b) med bestemmelser om eksisterende boligbebyggelse. 


Disse LNF-områdene er avgrenset som arealene LNF-B x på plankartet. Her tillates det tiltak som 


gjelder utvikling av eksisterende bygningsmasse, det vil si påbygg/tilbygg, nye uthus, i tillegg til 


gjenoppføring av bebyggelse etter brann/skade, jf. § 9.5.1.  


 


 


8.14.2  LNF-områder for spredt boligbebyggelse - med 
bestemmelser for ny bebyggelse 


Halden kommune har et ønske om å opprettholde levende bygder gjennom en begrenset spredt 


utbygging i utkantstrøk av kommunen, for å ivareta sosiale nettverk i eksisterende grender og 


nabolag. I henhold til vedtatt planprogram skal arealplanen gi mulighet for utvikling av grender og 


nabolag i LNF-områder.   


 


Det er foreslått følgende utvidelser og begrensninger med utgangspunkt i områdene for spredt 


boligbebyggelse i arealplanen fra 2011:  


  


1. Nytt område for spredt boligbygging i Rokke (Nygårdsgata/Rokkeveien/Nordbyveien) er 


lagt inn i planen.  


2. Området Bunes/Håkenby er utvidet til å omfatte området rundt den gamle grendeskolen 


på Rød. 


3. Enningdalen er utvidet med et område fra Søtholmen til Lia. 


4. Området Bokerød er utvidet med Skjeggerød.  


5. Områdene på Hov og Fagerholt er fjernet som områder for ny spredt boligbebyggelse.   


6. Området Ryggerød/Kjølødegården/Fjeld er fjernet som områder for ny spredt 


boligbebyggelse.   


 


Områdene med arealformål LNF-B er gjennomgått og justert slik at de i minst mulig grad omfatter 


dyrket mark. I bestemmelsene er det også angitt at tiltak ikke skal komme i konflikt med jordvernet. 


Utover endringene beskrevet over er områdene fra forrige kommuneplan for spredt boligbebyggelse 


videreført.  


 


Kommunen ønsker å videreføre LNF-område med mulighet for oppføring av ny bebyggelse i 


Enningdalen til tross for at området «Enningdalen sør» er i konflikt med hensynssone landskap. 


Begrunnelsen for dette er at det er et sterkt ønske om å opprettholde og videreføre bosettingen i 


Enningdalen.  Eksisterende bebyggelse er lokalisert til kulturlandskapet og det vil være et brudd med 


eksisterende bosettingsstruktur å lokalisere bebyggelsen i felt eller utenfor kulturlandskapet. Det er 


definert bestemmelser som skal sikre at utvidelse av eksisterende og ny bebyggelse ikke skal forringe 


hensynssonen. 


 


Nærmere begrunnelse og kart framgår av delrapporten om LNF-områder.  


 


Områdene LNF-B 1-xxx i arealkartet er avsatt til LNF-spredt boligbebyggelse. Totalt kan det gis 


tillatelse til inntil 22 nye boenheter i disse områdene i planperioden. Det tillates oppføring og 


fradeling av hhv. boenheter og boligeiendommer, men det skal maksimalt fradeles én boenhet per 
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tomt. Omfanget av den spredt boligbebyggelsen for LNF-B-områdene i planperioden framkommer av 


tabellen nedenfor: 


 
 


TABELL 16 ANTALL BOENHETER TILLATT OPPFØRT I PLANPERIODEN: 


Berg/ 


Rokke 


Bunes/Håkenby/ 


Rød 


Enning- 


dalen 


Holte- 


grenda 


Aspedammen Prestebakke/ 


Buer/Paulsbo/Kornsjø 


Ør SUM 


3 3 5 2 3 3 3 22 


 


 


8.14.3    LNF – Spredt næring 
Arealformålet LNF-spredt næring er ikke benyttet i Halden kommunes arealplan tidligere. I 


planforslaget er det lagt inn to områder med dette arealformålet. I disse områdene er det ønskelig å 


legge til rette for noe næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag ut over det som dekkes 


av plan- og bygningslovens landbruksbegrep. Det er lagt inn bestemmelser om at Kamperhaug gård 


kan tilrettelegge for «Inn på tunet»-virksomhet, mens Stegerød kan benyttes til næringsvirksomhet 


knyttet til bo- og jobbtilbud til unge voksne. I begge områder forutsettes det at utvidelse og endring 


av eksisterende tiltak og virksomhet krever reguleringsplan i henhold til de generelle plankravene i § 


2.2.1. 


 


Totalt utgjør areal for LNF-spredt næring 33 daa. 


 


8.14.4    LNF – Spredt fritidsbebyggelse 
I kommuneplanen fra 2011 ligger hytteområde på Nestangen (Ringnes hytteområde) inne som 


område for nåværende spredt fritidsbebyggelse. Dette området videreføres som LNF-spredt 


fritidsbebyggelse. I tillegg ligger det inne et ca. 250 daa stort område på Aspedammen som framtidig 


område for spredt fritidsbebyggelse. I området på Aspedammen har det ikke vært interesse for å 


bygge hytter i planperioden. Området er dermed tilbakeført til LNF.  


 


Det er foreslått et nytt område for ny spredt fritidsbebyggelse ved Berby-Glenne. Her skal 


reguleringsplan foreligge før utbygging.  


 


Nærmere begrunnelser framgår av delrapporten om LNF-områder.  


 


 


8.15 Sum endret arealbruk 
I arealdelen er det tatt inn nye utbyggingsarealer, samtidig er andre arealer tilbakeført til LNF eller 


grønnstruktur. For de aller fleste arealene videreføres formål fra forrige plan. 


TABELL 17 ENDRINGER I AREALFORMÅL PGA VEDTAK I PLAN. NB1: FORELØPIG, VIL BLI JUSTERINGER. MANGLER 


SAUØYA M FL 


Arealformål Areal (daa) 


Sum bolig ny 172 


Sum fritidsbebyggelse ny 82 


Sum fritids- og turistformål ny 85 


Sum råstoffutvinning ny 353 
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Sum næringsbebyggelse ny 91 


Sum veg ny 2 


Sum grønnstruktur ny (innspill) 15 


Sum LNF spredt bolig ny (innspill) 46 


Sum LNF spredt fritid ny (innspill) 285 


Sum LNF spredt næring ny (innspill) 33 


Sum småbåthavn ny 36 


Sum tilbakeført til LNF 773 


Sum tilbakeført til grønnstruktur 128 


 


Tabellen over viser områdene som er vedtatt lagt inn som nye utbyggingsareal, og områdene som er 


vedtatt tilbakeført til LNF og grønnstruktur. Noen av disse endringene er en bekreftelse av den 


faktiske bruken i dag, for eksempel areal for råstoffutvinning. 


 


Totalt er det i planrulleringen avsatt 857 da til utbyggingsareal, inkludert råstoffutvinning og 


småbåthavn. 901 daa utbyggingsformål er tilbakeført til LNF eller grønnstruktur. I tillegg til dette 


kommer 364 daa tidligere LNF-areal som er avsatt til LNF spredt boligbebyggelse, LNF spredt 


fritidsbebyggelse eller LNF spredt næringsbebyggelse.  


 


LNF spredt fritid er ett stort areal (Berby-Glenne). I bestemmelsene er det satt vilkår om at det skal 


foreligge reguleringsplan før utbygging kan skje.  


 


I kommuneplanen er det lagt inn flere arealer båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, 


det omfatter blant annet utvidelse av massedeponi og –uttak på Rokke, areal for mulig næring 


og/eller masseuttak på Tobroåsen og ny brannstasjon. Dersom disse blir regulert i løpet av 


båndleggingsperioden, vil disse arealbruksendringene komme i tillegg til de som er listet opp i tabell 


14. 
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FIGUR 21 ENDRINGER I AREALFORMÅL. MANGLER SAUØYA M FL 
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8.16 Jordvern 
Bevaring av dyrket mark er en forutsetning for å sikre matforsyningen i landet både på kort og lang 


sikt. Formålet med jordvern er å sikre grunnlaget for matproduksjon for fremtidige generasjoner, 


ivareta kulturlandskapet og å ha en beredskapsmessig sikkerhet hvor lokal matproduksjon kan være 


viktig.  


 


Jordloven og plan- og bygningsloven regulerer kommunenes forvaltning av jordbruksarealene. 


Regjeringens nasjonale jordvernstrategi ble behandlet av Stortinget den 08.12.2015 og fastsatte et 


mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka mark må være under 4000 dekar. I Fylkesplan for 


Østfold 2018 er jordvern en av flere hensyn som tettstedsgrense og arealpott er ment å ivareta. Det 


er i tillegg formulert egne jordvernmål, som har blitt fulgt opp i planarbeidet. Vern av dyrket mark er 


en føring i kommuneplanens samfunnsdel.  


 


Kostra-tall viser at Halden kommune har omdisponert 17 daa. i gjennomsnitt per år de siste 10 årene. 


Omdisponeringen gjelder både dyrka og dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven og jordloven. 


 


Totalt 780 daa som lå inne som framtidig boligareal i kommuneplan fra 2011, er videreført med 


samme formål i kommuneplan 2021-2033.  Innenfor de videreførte boligarealene som foreløpig ikke 


er utbygd, er 147 daa i dag dyrket mark, 196 daa er dyrkbar mark. 


 


Nye utbyggingsarealer i denne kommuneplanrulleringen berører totalt 43 daa dyrket mark. 


 


Jordvern har vært høyt prioritert i planarbeidet. Mange bynære områder som i kommuneplan fra 


2011 var angitt til utbygging, er i denne rulleringen tilbakeført til LNF eller grønnstruktur. Med denne 


tilbakeføringen vernes 200 daa dyrket mark og 61 daa dyrkbar mark fra nedbygging. 


 


TABELL 17 ANTALL DEKAR DYRKET OG DYRKBAR MARK SOM BERØRES AV UTBYGGINGSAREALER/AREALER 


TILBAKEFØRT TIL LNF/GRØNNSTRUKTUR. GRUNNLAGSDATA: NIBIO. SAUØYA, ENDRING BÆRENGEN M FL MANGLER 


   Dyrket mark  Dyrkbar mark 


Framtidige areal videreført fra 2011 som ikke er utbygd                            147  196 


Nye utbyggingsarealer i kommuneplan 2021-2033                              43  68 


Sum innenfor utbyggingsarealer                            190  264 


      


Sum innenfor tilbakeførte arealer                            200  61                                 


 


 


Dersom alle framtidige arealer blir utbygd i tråd med kommuneplanen, vil det medføre nedbygging 


av totalt 190 daa dyrket mark og 264 daa dyrkbar mark fram til 2050. Det gir gjennomsnittlig 6,3 daa 


nedbygging av dyrket mark pr år. Hvis også dyrkbar mark inkluderes vil gjennomsnittlig årlig 


nedbygging være på 16.6 daa. For å redusere nedbyggingen skal arealer som i dag er dyrket mark 


ikke tas inn som utbyggingsområder. 


 


 


I denne kommuneplanrulleringen er 200 daa dyrket mark og 61 daa dyrkbar mark som i 2011-planen 


hadde utbyggingsformål, blitt tilbakeført til LNF-formål. Gjennom grepene som gjøres i 


kommuneplan 2021-2033 halverer Halden kommune sin planlagte nedbygging av dyrket mark. 
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FIGUR 22 DYRKET OG DYRKBAR MARK. NB: FORELØPIG. FORSKJELLIG MÅLESTOKK PÅ UTSNITTENE. NB: NYTT 8.3 
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8.17 Arealbruk 2011-2021 
 


I dette kapitlet beskrives bruken av arealene som i kommuneplan 2011-2023 ble avsatt som 


framtidige. Det er gjort andre beregninger for tetttstedsområdet, basert på en annen metode, i 


kapittel 7.6 om arealregnskap. 


Vurdering av om arealet er tatt i bruk eller ikke, er satt ved om byggetillatelser er gitt i området. 


Årsaken er at mange områder er regulerte og kan ha vært det i lang tid.  


I kommuneplanens arealdel 2011-2023 var 1820 daa avsatt til framtidig boligareal. Dette kommer i 


tillegg til eksisterende boligformål. Av disse er 345 daa regulert og helt eller delvis tatt i bruk og 


bebygd i tiårsperioden. 946 daa er ikke tatt i bruk, og videreføres med boligformål i kommuneplan 


2021-2033. Flere av disse arealene er regulerte, men bygging har ikke startet. I tillegg til de 946 daa 


som videreføres som boligformål, er det ca. 527 daa boligareal som ikke er tatt i bruk, og som i 


kommuneplan 2021-2033 tilbakeføres til LNF/grønnstruktur. 


Framtidige boligarealer i KP 2011 daa 


Totalt framtidig boligareal i KP 2011 1820 


Tatt i bruk, regulert og helt eller delvis bebygd 345 


Ikke tatt i bruk, videreført i KP 2021-2033 946 


Ikke tatt i bruk, tilbakeført til LNF/grønnstruktur i KP 2021-2033 527 


TABELL 18 FRAMTIDIGE BOLIGAREALER I KP 2011 


I 2011 ble 308 daa avsatt som framtidig areal for fritidsbebyggelse, i tillegg til arealene for 


eksisterende fritidsboliger. Av disse er det gitt tillatelse til VA for eksisterende fritidsboliger i arealet 


F1, forøvrig er det ikke igangsatt bygging i noen av arealene. 104 daa er videreført med formål 


fritidsbolig i kommuneplan 2021-2033, ingen av dem er regulerte. 183 daa er tilbakeført til LNF. 


Framtidige areal til fritidsbolig i KP 2011 daa 


Totalt framtidig fritidsboligareal i KP 2011 308 


Tatt i bruk, regulert og helt eller delvis bebygd 21 


Ikke tatt i bruk, videreført i KP 2021-2033 104 


Ikke tatt i bruk, tilbakeført til LNF/grønnstruktur i KP 2021-2033 183 


TABELL 19 FRAMTIDIGE AREAL TIL FRITIDSBOLIG I KP 2011 


577 daa var i kommuneplan 2011 avsatt til framtidig næringsformål, i tillegg til de eksisterende 


næringsarealene. Blant disse er 126 daa tatt helt eller delvis i bruk, planert eller bebygd. 372 daa er 


ikke tatt i bruk men videreføres i arealdelen 2021-2033. De fleste næringsarealene er regulerte. 79 


daa næringsareal er tilbakeført til LNF. 


Framtidige næringsarealer i KP 2011 daa 


Totalt framtidig næringsareal i KP 2011 577 


Tatt i bruk, regulert og helt eller delvis bebygd 126 


Ikke tatt i bruk, videreført i KP 2021-2033 372 


Ikke tatt i bruk, tilbakeført til LNF/grønnstruktur i KP 2021-2033 79 


TABELL 20 FRAMTIDIGE NÆRINGSAREALER I KP 2011 


Blant øvrige arealer som i kommuneplan 2011 var definert som framtidige, er ingen utbygd, med 


mulig unntak av OP3, Vadet.  
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9   ROS-analyse av kommuneplanen 
 


ROS-analysens konklusjoner vil bli omtalt her- 


10   Konsekvensvurdering av kommuneplanen 
Samlet konsekvensutredning for kommuneplanen ligger som vedlegg. I denne ligger alle 


enkeltutredninger og oversikt over når de ulike områdene ble vurdert. 
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1 Planprogrammets krav til KU-utredningen, herunder metodebruk og 


datagrunnlag 
 


1.1 Innledning 


Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel skal det alltid gjennomføres en konsekvensutredning, 
jf. § 4-2 i plan- og bygningsloven og §6 i forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen 
skal vise hvilke viktige miljø- og samfunnsinteresser som berøres av de foreslåtte tiltakene. Videre 
skal utredningen beskrive virkningene på disse verdiene for alle nye områder for utbygging og ved 
vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. 
 
Halden kommune fastsatte planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2031 i kommunestyret 
01.11.2018. Planprogrammet legger føringer også for hvordan konsekvensutredning av planforslaget 
skal gjøres. Både justeringer av arealbruksgrenser, det enkelte utbyggingsforslag, samlet virkning av 
hvert arealformål, samlet virkning av hvert utredningstema og samlet virkning av strategier for 
framtidig arealbruk skal vurderes.  


 


1.2 Metode 


Metodikken som er brukt er hentet fra Miljøverndepartementets veileder T-1793 
«Konsekvensutredninger til kommuneplanens arealdel» samt Statens vegvesens sin veileder V712 
«Konsekvensanalyser». Det er gjort forenklinger i metoden slik at den er relevant for de aktuelle 
temaer og også tilpasset andre temaer som skal konsekvensutredes.  
 
Analysen av hvert enkeltområde omfatter en kort presentasjon av faktagrunnlag med kart for det 
aktuelle innspillet samt en kort beskrivelse basert på tilgjengelig materiale. Deretter vurderes 
konsekvensene av forslaget til arealdisponering for de ulike temaene.  
 
I vurderingen av konsekvenser benyttes en tredelt skala hvor konsekvensen fremstilles ved bruk av 
trafikklysfarger. Dette for å illustrere konsekvensene på en enkel måte. 
 


Positiv konsekvens, ingen eller liten negativ konsekvens 
 


Middels eller usikker negativ konsekvens 
 


Stor eller svært stor negativ konsekvens 
 


 
Konsekvensutredningen skal så langt mulig basere verdivurderingene på kjent kunnskap. Datasettene 
som er benyttet er nasjonale databaser som f.eks. Miljødirektoratets naturbase, Norsk institutt for 
bioøkonomis kartløsning Kilden og Gårdskart, Norges vassdrags- og energidirektorats karttjeneste 
NVE Atlas. I tillegg er temakart fra fylkesplanen «Østfold mot 2050», kommunens kartleggingsarbeid 
for ulike temaer samt lokalkunnskap benyttet.  
 
Oversikt over de ulike kildene som er benyttet er beskrevet under kap. 1.3. Grunnlagsmaterialet er 
ikke uttømmende for alle tema som kan gi konsekvenser som følge av arealdisponeringen, men de er 
vurdert dekkende for hva som er beslutningsrelevant i denne sammenhengen. Kommuneplanens 
arealdel er en oversiktsplan med fokus på langsiktig utvikling og helhet – og da skal 
konsekvensutredningen ha samme fokus: Nok kunnskap om virkningene av forslag til ny eller endret 
arealbruk for å kunne foreta en «grovavklaring», dvs. ja eller nei til utbygging. I tillegg skal det 
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synliggjøres hva summen av de enkelte arealbruksendringene i planen vil bety for ulike miljø- og 
samfunnshensyn. 
 
Beskrivelse av hvilke kriterier som er benyttet for å vurdere konsekvensene følger tematisk under 
kapittel 1.4. Sammenligningsgrunnlaget, nullnivået, er dagens arealformål. Samlet vurdering for et 
gitt enkelttiltak baseres på resultatene av vurdering av konsekvens for alle tema supplert med faglig 
skjønn, lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved det aktuelle tiltaket. Temaene er av ulik 
karakter og vil ikke kunne vektes likt i en samlet vurdering. I samlet vurdering er konsekvenser for 
friluftsliv og grønnstruktur samt jord- og skogbruk (herunder vern av dyrket mark) tillagt særlig vekt. 
For boligutbygging er transportbehovet også et sentralt vurderingskriterium. Dette er i tråd med 
samfunnsplanens langsiktige mål. Områder av nasjonal og regional verdi vektlegges også ved 
sammenstilling av samlede konsekvenser. 
 


1.3 Utredningstema og kunnskapsgrunnlag 


Listen under viser hvilke temaer som er utredet for hvert enkeltområde. Alle temaene fra 
planprogrammet er dekket, men noen mindre justeringer er foretatt. Temaet «kulturlandskap» 
behandles sammen med kulturminner og kulturmiljø som ett tema. Temaet 
«Helsekonsekvensutredning light» er ikke behandlet som et eget tema. Det som er aktuelt i forhold til 
dette temaet inngår i andre temaer som f.eks. transport, barn- og unge, forurensning mm. Folkehelse 
er likevel kommentert spesielt under generell kommentar for hvert innspill. I tillegg er det lagt inn et 
nytt tema som omfatter «Samfunnssikkerhet og beredskap». I dette temaet inngår planprogrammets 
«Virkninger som følge av klimaendringer», samt temaer som er aktuelle i ROS-analysen. 
 
Miljø 
• Naturmangfold 
• Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
• Friluftsliv og grønnstruktur 
• Forurensing 
• Vassdrag 
• Strandsone ved sjø 
• Jordbruk og skogbruk 
 
Samfunn 
• Sosial infrastruktur 
• Teknisk infrastruktur 
• Transportbehov, energibruk og energiløsninger 
• Fylkesplanens tettstedsgrense 
• ABC-prinsippet 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Virkning over landegrensen 
• Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
I henhold til planprogrammet er planen som helhet utredet mht. følgende tema:   
• Fortetting 
• Sosial bærekraft» 


Naturmangfold 


Temaet omfatter biologisk mangfold på land og i sjø. Det sjekkes ut og beskrives om prioriterte arter, 
utvalgte naturtyper, arter av stor/særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder og/eller 
områder omfattet av kommunens naturtypekartlegging blir berørt/påvirket. 
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Kilder: Naturtypekartlegging i Halden 2009-2010, Halden kommune v/Wergeland Krogh og Biofokus 
AS. Naturbase (www.naturbase.no), artskart fra Artsdatabanken (www.artskart.artsdatabanken.no) 
 
Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
Tiltakets innvirkning på kjente funnsteder i området/nærheten skal synliggjøres. Temaet omfatter 
kjente fornminner, vernede og fredede bygninger eller kulturmiljø samt SEFRAK-registrerte 
bygninger. I tillegg skal kulturlandskapsverdier synliggjøres og mulig påvirkning vurderes. 
 
Kilder: Askeladden databasen (Riksantikvaren), Viktige kulturlandskap i Østfold (Fylkesmannen i 
Østfold rapport nr. 7-2014), Rapporten Østfoldlandskap av regional betydning (Fylkesmannen i 
Østfold nr. 1 – 1993) , SEFRAK-registeret, temakart regionalt verdifulle kulturmiljøer (Fylkesplan 
Østfold mot 2050), temakart regionalt verdifulle kulturlandskap, Nasjonale 
kulturminneinteresser/kulturmiljø i by (NB!-registeret, riksantikvaren). 
 
Friluftsliv og grønnstruktur 
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv skal synliggjøres. Her tas utgangspunkt i kommunens kartlegging 
av friluftsområder. Tiltakets evt. konsekvenser for grønnstrukturens landskapsverdier skal også 
synliggjøres. Alt som ligger i gjeldende kommuneplans arealdel som grønnstruktur vurderes i 
utgangspunktet som viktige områder. Avstand til nærturterreng (store rekreasjonsarealer/grønne 
korridorer) ligger under punktet «Barn og unges oppvekstvilkår». 
 
Kilder: Kommunens kartlegging av friluftsområder, temakart friluftsområder (Fylkesplan Østfold mot 
2050), gjeldende kommuneplans kart (grønnstruktur). 
 
Forurensning 
Dette temaet omfatter støy fra hovedvei. I tillegg vurderes om tiltaket berører forurenset grunn samt 
luftforurensning fra vei eller virksomhet. Videre skal tiltakets eventuelle påvirkning på omgivelsene 
mht. forurensning vurderes, blant annet økt støy, fare for avrenning til vassdrag ol. 
 
Kilder: Databasen Grunnforurensning (https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/), 
Støyvarselkart for Østfold – SVRØ 
(http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb74724 
7236be8), Luftsonekart for Halden, 2015 V1 (http://www.luftkvalitet-nbv.no/) 
 
Vassdrag 
Vann og vassdrag har en rekke verdier knyttet til seg, eksempelvis som landskapselement eller i 
forhold til biologisk mangfold. Hensikten med dette temaet er å synliggjøre om tiltakene berører eller 
påvirker vassdragsområder. I Halden omfattes både Haldenvassdraget og Enningdalselva av 
verneplan for vassdrag, dvs. at store deler av kommunen ligger innenfor verneplanenes virkeområde. 
Som vassdrag regnes her alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring. 
Kilde: Grunnkartet.  
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Strandsone ved sjø 
Ligger tiltaket innenfor strandsonen i SPR for Oslofjorden eller innenfor 100-metersbeltet? Det skal 
klargjøres/beskrives om tiltak har konsekvenser for havner/nødhavner, fiskeplasser, farleder, kaste 
og låssettingsplasser eller tilgjengelighet generelt i strandsonen. 
 
Kilder: Fiskeridirektoratets kartløsning, kommuneplanens arealdel. 
 
Jord- og skogbruk 
Omfatter dyrket og dyrkbar mark og skogressurser, og beskriver hvordan foreslåtte tiltak påvirker 
dette. For skogsbonitet brukes kartsettet AR5, 13 klasser. 
 
Kilder: Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi)s kartløsning Kilden og Gårdskart. 
 
Sosial infrastruktur 
Kapasitet i skoler i nærområdet skal synliggjøres. Samlet belastning blir avgjørende. Dette temaet 
behandles derfor kun for planen som helhet. 
 
Teknisk infrastruktur (Vei, vann og avløp og jernbane) 
Temaet omfatter vurdering av tiltakenes lokalisering i forhold til eksisterende infrastruktur og evt. 
behov for nye anlegg. For vann og avløp er lagt til grunn at kommunens ledningsnett innenfor 
byområdet har kapasitet til å ta alle nye felt. Det er derfor ikke gjort nærmere vurderinger av 
dette. Når det gjelder jernbane vurderes om tiltakene kan komme i konflikt med dagens trasé eller 
planer 
for utbygging. 
 
Kilder: Bane Nor IC-prosjektet, Forstudie Haug – Halden. 
 
Transportbehov, energibehov, energiløsninger og klima 
Her skal det synliggjøres nærhet til ulike funksjoner, med hensyn på transportbehovet, og om dette 
kan dekkes gjennom kollektivtransport eller er i gang-/sykkelavstand. Nyutbygginger med stor 
avstand til ulike funksjoner vil gi økt klimagassutslipp. 
 
Kilder: kommunens kartløsning, Google maps 
 
ABC-prinsippet 
Temaet omfatter vurderinger i forhold til lokalisering av arbeidsplasser. Hensikten med prinsippet er 
at lokalisering av næringsvirksomhet skal gi mindre bilbruk, gi et bedre tettstedsmiljø og sikre god 
tilkomst til næringsvirksomheter. 
 


 
 
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Omfatter avstand til lekeplass og nærturterreng. I den grad områder barn benytter i dag blir berørt 
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skal dette synliggjøres. Det må påpekes at datagrunnlaget for dette er svært mangelfullt, og 
kommunen har ikke gjennomført barnetråkkregistrering. 
 
Det er tatt utgangspunkt i regulerte lekeplasser og målt gangavstand til disse. Det er gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hva som kan være aktuelle nærtur/lekeområder, med utgangspunkt i 
kommunens registrering av friluftsområder. Kun områder avsatt til grønt formål eller LNF-formål er 
vurdert som aktuelle nærrekreasjonsområder.  
 
Avstand til og kapasitet i skole ligger under andre temaer, likeledes om det trygg skolevei. . 
 
Virkninger over landegrensen 
Det skal vurderes om foreslåtte tiltak kan få virkninger over landegrensen.  
Kilde: Synlighetskart fra Iddefjorden/Ringdalsfjorden, Fredrikstad kommune 
 
Fylkesplanens tettstedsgrense 
Det skal synliggjøres om foreslåtte tiltak ligger innenfor eller utenfor dagens tettstedsgrense i 
fylkesplanen. 
 
Kilde: Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050. 
 
Samfunnssikkerhet, beredskap – fareområder (Naturfare, ulykker og beredskap) 
Temaet omfatter synliggjøring og vurdering i forhold til ras/skred, flom og havnivåstigning, 
høyspenningsanlegg, brann- og eksplosjonsfare samt skytebane. Mht. beredskap er det kun 
kommentert om det er kun en adkomstvei til området. Radongass er ikke vurdert. Radon håndteres i 
byggesaker iht. TEK 17. 
 
Kilder: NVE-atlas m. oversikt over: kvikkleireområder, aktsomhetsområder for flom, skred i bratt 
terreng, jord- og flomskred, fjellskred, snøskred og steinsprang samt utbygd nettanlegg (høyspent). 
Nasjonal løsmassedatabase – NGU. 
 
Helsekonsekvensutredning light 
Helse handler både om helsefremmende tiltak og fravær av ulykker/belastninger. Helse omfatter 
både fysiske og sosiale forhold.  Folkehelse legges ikke inn som et eget tema ved vurdering av 
enkeltområder, men kommenteres for hvert innspillsområde under den samlede vurderingen. 
Temaer som går inn her ligger under andre temaer. Følgende folkehelsetemaer er kommentert: 
rekreasjonsmuligheter - tilgang til nærturterreng/grønnstruktur, barn og unges oppvekstvilkår, gang- 
og sykkelveier (aktiv skolevei som helsefremmende tiltak), luftkvalitet og støy. 
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1.4 Kriterier 


Konsekvens er vurdert etter verdi og omfangskriterier som beskrevet på de følgende sider.  
 


TEMA 
Datagrunnlag/ 


Positiv konsekvens, ingen eller 
liten negativ konsekvens 


Middels eller usikker 
negativ konsekvens 


Stor eller svært stor negativ 
konsekvens 


Naturmangfold  
 
 


Berører ikke: 


• verneområder  


• utvalgte naturtyper  


• prioriterte arter  


• registrerte biotoper i 
kommunens naturtype-
kartlegging.  


• arter av stor/særlig stor 
nasjonal forvaltnings-
interesse (rødlistearter) 


 


Influerer/berører i noen 
grad: 


• verneområder 


• utvalgte naturtyper  


• prioriterte arter  


• registrerte biotoper 
i kommunens 
naturtype-
kartlegging.  


• arter av stor/særlig 
stor nasjonal 
forvaltnings-
interesse 
(rødlistearter) 


Avbøtende tiltak er mulig å 
iverksette. 


Berører i vesentlig grad eller 
ødelegger: 


• verneområder  


• utvalgte naturtyper  


• prioriterte arter  


• registrerte biotoper i 
kommunens naturtype-
kartlegging.  


• arter av stor/særlig stor 
nasjonal forvaltnings-
interesse (rødlistearter) 


 
Avbøtende tiltak vil få liten/ingen 
effekt. 


Kulturminner, 
kulturmiljø og 
kulturlandskap 
 
  


Berører ikke kjente fornminner 
eller vernede eller fredede 
bygninger eller kulturmiljø og i 
liten grad SEFRAK-registrerte 
bygg.  
 
Berører ikke regionalt verdifulle 
kulturlandskap.  


Berører i større grad 
SEFRAK-bygninger, eller har 
mindre virkning på regionalt 
verdifulle kulturmiljøer eller 
kulturlandskap.  
Berører fredede 
kulturminner/kjente 
fornminner, vernede 
bygninger i liten grad. 
Avbøtende tiltak er mulig å 
iverksette.  


Påvirker fredede 
kulturminner/kjente fornminner, 
vernede bygninger eller regionalt 
verdifulle kulturmiljøer eller 
kulturlandskap i stor grad.  
Avbøtende tiltak vil få liten/ingen 
effekt.  
 


Friluftsliv og 
grønnstruktur 
  


Berører ikke viktige 
grønnstrukturområder for 
byområdet eller friluftsområder.   
  


Berører registrerte 
friluftsområder 
(kommunens kartlegging).    


Berører viktige 
grønnstrukturområder for 
byområdet eller viktige eller 
svært viktige friluftsområder 
(kommunens kartlegging) og 
regionale friluftsområder.   


Forurensning 
Støy, grunn-, luft- og 
vann-forurensning.  


Området er ikke utsatt for 
forurensning.  
 
Tiltaket utgjør ikke selv fare for 
forurensning.   


Området ligger på grensen 
til eller innenfor gul 
luftforurensnings- og 
støysone eller i nærheten av 
registrert forurensning.  
 
Tiltaket utsetter 
omgivelsene for 
forurensningsfare.   
 
Avbøtende tiltak er mulig å 
iverksette.  


Området ligger innenfor rød 
luftsforurensnings- og støysone 
eller registrert forurensning.  
 
Og/eller tiltaket utgjør selv en 
stor forurensningsfare.  
 
Avbøtende tiltak vil ha liten/ingen 
effekt. 


Vann og vassdrag 
 
 


Berører/påvirker ikke vassdrag.  > 
100 meter fra vassdrag.  
 


Berører/påvirker vassdrag i 
noen grad.  
< 100 meter fra vassdrag. 
 


Berører/påvirker vassdrag i stor 
grad.  
< 100 m fra vassdraget.  
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Avbøtende tiltak er mulig å 
iverksette. 


Avbøtende tiltak vil få liten/ingen 
effekt.  
 


Strandsone ved sjø, 
herunder 
konsekvenser for 
havner, fiskeplasser, 
farleder, kaste- og 
låssettingsplasser 
eller tilgjengelighet 
generelt i 
strandsonen.   


Berører/påvirker ikke 
strandsonen og dens 
eksisterende bruk/innhold.  
 
Forbedrer dagens situasjon.  


Påvirker strandsonen 
negativt i noen grad.  
 
Avbøtende tiltak er mulig å 
iverksette. 


Ligger nærmere sjøen enn 100 
meter.  
 
Påvirker strandsonen i vesentlig 
grad negativt eller ødelegger 
områdenes kvaliteter mht. bruk. 


Jord- og skogbruk  Berører ikke dyrket eller dyrkbar 
mark. Ingen vesentlig betydning 
for skogbruket.  


Berører dyrkbar mark eller 
innmarksbeite, berører 
skogsareal med høy bonitet.  


Berører fulldyrket mark, 
overflatedyrket mark eller 
dyrkbar mark i tilknytning til 
sammenhengende jordbruksareal  
> 1000 daa.» 


Sosial infrastruktur 
 


Skoler i nærområdet har 
kapasitet.  


 Skoler i nærområdet har ikke 
kapasitet 


Teknisk infrastruktur  
(Vei og jernbane) 
 
 


Eksisterende hovedvei har 
kapasitet og ligger i umiddelbar 
nærhet.  
 
Trygg skolevei (fortau/gang- og 
sykkelvei).    
 
Ikke konflikt med eksisterende 
eller planlagt trasé for jernbane.  


 
 


Behov for bygging av ny eller 
utvidelse av kommunal vei.  
 
Behov for utbygging av gang-
/sykkelvei til skole.  
 
Tiltaket er i konflikt med 
eksisterende og/eller planlagt 
trasé for jernbane.  
 


Transportbehov, 
energibruk,  
energiløsninger og 
klima 
 


Mindre enn 500 m til 
kollektivtransport.   
Gangavstand til barneskole (dvs. 
<1 km).  
 
Gangavstand til 
lokalsenter/nærbutikk ( <500 m).   
 
Tiltaket legger til rette for 
reduksjon i klimagassutslipp, eller 
hverken øker eller minker utslipp 
av klimagasser.   


Gangavstand til barneskole 
1-2 km.  
 
Gangavstand til 
lokalsenter/nærbutikk 0,5 – 
1 km.  
 
500 m – 1 km til 
kollektivtransport.  
 
Tiltaket vil føre til noe økte 
klimagassutslipp. 
 


Avstand til barneskole >2 km.  
 
Mer enn 1 km til 
lokalsenter/nærbutikk.  
 
Mer enn 1 km til 
kollektivtransport.  
 
Tiltaket vil føre til økte 
klimagassutslipp. 
 


Fylkesplanens 
tettstedsgrense 


Ligger innenfor tettstedgrensen Ligger utenfor, men inntil 
tettstedsgrensen 
 


Ligger utenfor tettstedsgrensen 


ABC-prinsippet 
Lokalisering av 
arbeidsplasser 


Lokalisering i tråd med prinsippet Lokalisering noe avvikende 
fra ABC-prinsippet 


Lokalisering i vesentlig strid med 
prinsippet 


Barn og unges 
oppvekstvilkår 
  


Ligger i et område med god 
lekeplassdekning, dvs. <200 m til 
kvartalslekeplass.  
 
Akseptabel vei til nærturterreng – 
dvs. < 500 m 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Ligger i et område med 
underdekning på lekeplasser, dvs. 
> 200 m til kvartalslekeplass.  
 
Ligger i et område med 
underdekning på nærturterreng, 
dvs. >500 m fra bolig.  
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Områder barn bruker til lek i dag 
blir ikke berørt.  
 


Områder barn benytter i dag 
blir noe berørt.   
 


Områder barn bruker til lek i dag 
blir ødelagt – erstatningsområder 
finnes ikke.  


Virkninger over 
landegrensen 


Ikke virkninger over landegrensen Noe virkninger over 
landegrensen. Avbøtende 
tiltak er mulig å iverksette.  


Vesentlige virkninger over 
landegrensen. Avbøtende tiltak 
ikke mulig å iverksette, eller vil få 
liten/ingen effekt.  


Samfunnssikkerhet/
beredskap - 
fareområder 
Naturfare, ulykker og 
beredskap 


• Ras/skred 


• Flom og 
havnivåsti
gn. 


• Høyspenn
ings-
anlegg 


• Brann- og 
eksplosjons
fare 


• Skytebane 


• Adkomst 
– kun en 
vei inn?  


 


Området berører ikke av 
aktsomhets-/fareområder 


Området influeres i noen 
grad av aktsomhets-
/fareområder. Avbøtende 
tiltak er mulig å iverksette. 


Området influeres i vesentlig grad 
av aktsomhets-/fareområder. 
Avbøtende tiltak vil ha 
begrenset/liten effekt.  


 


 


2 Vurdering av virkningene av planens samlede arealbruksendringer   


 
Forskriften om konsekvensutredninger (KU-forskriften) krever en beskrivelse av virkningene både av 


de enkelte utbyggingsområdene, hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene i planen, jf. 


veileder om konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel (Miljøverndepartementet). En slik 


samlet vurdering skal få fram et bilde av hva summen av arealbruksendringer i planforslaget vil bety 


for ulike miljø- og samfunnshensyn, og har flere hensikter. Det skal gi et grunnlag for å vurdere 


utbyggingsforslag og endre planen før offentlig høring, dersom virkningene av planen samlet sett ikke 


er akseptable for miljø og samfunn. Og det skal gi et helhetlig beslutningsgrunnlag av planforslagets 


samlede virkninger. 


Veilederen peker på at vurderingene også må omfatte eksisterende arealbruk og eventuelt annen 


foreslått arealbruk av relevans for å fange opp total samlet belastning i det aktuelle området. 


 


2.1 Omfang av areal som endrer arealformål 


 


Tabellen nedenfor viser en oversikt over en del av arealformålene som endres ved rullering av 


kommuneplanen. 
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Tab. 1. Endringer i arealformål på grunn av vedtak i planen. (NB! Foreløpig!) 


Arealformål Areal (daa) 


Sum bolig ny 172 


Sum fritidsbebyggelse ny 82 


Sum fritids- og turistformål ny 85 


Sum råstoffutvinning ny 353 


Sum næringsbebyggelse ny 91 


Sum veg ny 2 


Sum grønnstruktur ny (innspill)  15 


Sum småbåthavn ny 36 


Sum tilbakeført til grønnstruktur 128 


 


I tillegg er det gjort endringer i avgrensning av LNF-områder, med og uten underformål. 


Oppsummering av endringer i LNF-areal framgår av kapittel 2.2.8. 


 


Totalt er det i planrulleringen avsatt vel 820 daa til nytt utbyggingsformål innenfor «Bebyggelse og 


anlegg». Dette inkluderer råstoffutvinning og småbåthavn. Det er lagt inn 250 daa. med nye 


utbyggingsområder til bolig- og fritidsbebyggelse innenfor bebyggelse og anlegg. I tillegg kommer 


arealene innenfor LNF, jf. kap. 2.2.8.  


 


I mange av disse områdene er det eksisterende virksomhet fra før, slik at endret arealformål 


samsvarer med dagens bruk. Arealer for råstoffutvinning utgjør vel 350 daa. Dette er områder som til 


dels benyttes til dette formålet i dag. 


Totalt utgjør tilbakeført arealformål grøntstruktur samt nye innspill til grønnstruktur totalt ca. 145 


daa. 


I kommuneplanen er det lagt inn noen arealer båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, 


det omfatter blant annet utvidelse av massedeponi og –uttak på Rokke, og ny brannstasjon. Dersom 


disse blir regulert i løpet av båndleggingsperioden, vil disse arealbruksendringene komme i tillegg til 


de som er listet opp i tabell 2. 


 


2.1.1 Oversikt over nye utbyggingsområder 


Følgende nye områder er tatt inn i planforslaget og konsekvensutredet, jf. tabell 2. 
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Tab. 2. Nye områder som er tatt inn i kommuneplanen. 


Feltnavn 
i 
plankart 


Områdenavn Innspill  
nr. 


Areal  
(daa) 


Nytt arealformål  Tidl. arealformål 


B6 Brønnhøydåsen 3 23 3 Boligbebyggelse LNF 


B7 Hovsveien   
(mellom nr. 37 og 39) 


31 6  Boligbebyggelse LNF 


B8 Måstad 34 12  Boligbebyggelse LNF 


B12 Hovsveien  
(mellom nr. 35 og 37D) 


114 10  Boligbebyggelse LNF 


B14 Svalerødmyra 189 54 Boligbebyggelse LNF 


B10 Hovsveien 37 210 14  Boligbebyggelse LNF 


B13 Øberg skole 210 12  Boligbebyggelse Offentlig eller privat 
tjenesteyting 


B3 Folkvang skole 210 10  Boligbebyggelse Offentlig eller privat 
tjenesteyting 


B11 Grimsrødhøgda 286 6  Boligbebyggelse Grønnstruktur 


B15 Sauøya  72 Boligbebyggelse LNF, noe næring 


BN33 Tistedal sentrum  4 Næring Sentrumsformål 


BN6 Saugbrugs nordøst  54 Næring Grønnstruktur 


BN4 Åsekjær 79 31 Næring LNF 


BN Sommerro 109 1,6 Næring Bebyggelse og anlegg 


BS1 Saugbrugs vest 144 36 Sentrumsformål Næring 


BKB1 Brekke sluser 289 90 Kombinert formål:   
Fritid og turisme/ 
bebyggelse og 
anlegg/næring 


LNF 


BFT1 Bråtorp camping 384 12 Fritids- og turistformål LNF 


BFR5-6 Grefsrød gård 53/176 36 Fritidsbebyggelse LNF 


BFR3 Nybøle gård 166 6 Fritidsbebyggelse LNF 


BFR4 Holt gård 287 38 Fritidsbebyggelse LNF 


VS1 Røsneskilen 96B 4    Småbåtanlegg Bruk og vern av sjø og 
vassdrag og LNF  


VS2-3 Svalerødkilen 146 7 Småbåtanlegg Bruk- og vern av sjø og 
vassdrag 


VS4 Rødhella-Liholt gård 
 


331A 6,5  Småbåtanlegg  


 
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone 


BRU1 Brække   Råstoffutvinning LNF 


BAB4 Øberg   Deponi LNF 


BRUx Rokke   Deponi/renovasjonsanl. LNF 


BRU4 Svingen   Råstoff/deponi LNF 


BAB3 Store Bjørnstad   Deponi LNF 


LSB17 Skjeggerød v. 
Hauganetjern 


3 12 LNF-spredt bolig LNF 


LSN1 Kamperhaug 39 12 LNF- spredt næring LNF 


LSN2 Stegerød  196 22 LNF- spredt næring LNF 


LSB28 Sætre 329 30 LNF-spredt bolig LNF 


LSF1 Berby-Glenne v. 
Bortjern 


427B 280 LNF- spredt 
fritidsbebyggelse 


LNF 


SV1 Vei 207 5 Vei LNF 
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I tillegg kommer noen områder som er endret til «bebyggelse og anlegg» med boligformål som 


tidligere lå i LNF-områder. Dette omfatter områder med eksisterende boliger, jf. kap. 2.2.1. Denne 


endringen innebærer en stadfesting av eksisterende bruk. 


Videre kommer endringer i LNF-områder som beskrevet i kap. 2.2.8.  


Konsekvensutredning av enkeltområdene finnes under kapittel 8.  


 


2.2 Tematisk vurdering av de nye områdene etter arealformål  


2.2.1 Boligformål 


2.2.1.1 Nye boligområder som er lagt inn i forslag til kommuneplan 


Det er foreslått å legge inn 10 nye boligområder. Disse områdene utgjør totalt 198 daa. Dersom det 


regnes et snitt på 2,5 boliger pr. daa, utgjør dette i størrelsesorden 500 nye boenheter. Antallet vil 


avhenge av type bolig som etableres, terrengforhold mm., jf. notat «Om boligutbygging i 


kommuneplanens arealdel».    


Nedenfor følger en vurdering av konsekvensene for de ulike interessene og temaene for de foreslåtte 


boligområdene. 


 


Vurdering av konsekvensene for natur-, kulturmiljøer/-landskap, friluftsliv og jord- og skogbruk 


Tab. 3 Konsekvensutredning av natur-, kultur- og landbrukshensyn for nye boligområder. 
Felt- 
navn 
i kart Områder 


Innspill 
nr. 


Areal i 
daa. Tema             
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B6 Brønnhøydåsen 3  23 2               


B8 Måstad  34 12               


B7 Hovsveien  31 6               


B10 Hovsveien 37  210 14               


B12 Hovsveien (Mellom 35 og 27 D)  114 10               


B13 Øberg skole  210 12               


B3 Folkvang skole  210 10               


B11 Grimsrødhøgda  286 6               


B14 
Svalerødmyra  189 54               


B15 
Sauøya  72        


 
SUM   198               


 
I tillegg til arealene i tabellen som er tatt inn som nye boligområder, kommer bebygde 
enkelteiendommer som tidligere lå i LNF og som nå er omgjort til «Bebyggelse og anlegg». Dette 
gjelder 26 områder. Det er i planbestemmelsene satt krav om reguleringsplan dersom en skal 
opprette nye boenheter på disse.  
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Naturmangfold  
De nye boligfeltene påvirker i liten grad naturmangfold med spesielle verdier. Utbyggingsområdet  
Hovsveien mellom nr. 35 og 37D (B12) bør begrenses mot øst for å unngå en bekkekløft/bergvegg 
med lokalt viktig naturtype. Dette området forutsettes sikret med grønt formål i 
reguleringsprosessen.  
 


Området Svalerødmyra (B14) grenser mot et myrområde med mange grøfter/bekker. Myrområder er 


viktige å ivareta av hensyn både til klima og naturmangfold. Disse hensynene kan ivaretas i 


reguleringsplanen, gjennom bestemmelser til overvannshåndtering ol. Området med størst 


potensiell konflikt mht. naturverdier er Sauøya (B15), med eneste registrerte hekkelokalitet i Østfold 


av sterkt truet ugleart.    


Forurensning/støy 


Mange av de foreslåtte nye boligområdene ligger delvis i gul støysone, noe som i utgangspunktet ikke 


er ideelt. Boliger på Sauøya blir liggende tett på næringsvirksomhet. For disse områdene må det 


gjøres en støyutredning ved videre planlegging for å dokumentere at akseptable støynivå kan 


oppnås. Dette kan sette begrensninger når det gjelder bebyggelsens utforming og plassering.  


De fleste områdene har en slik lokalisering at de i liten grad vil påvirke eksisterende bebyggelse med 


økt trafikk, utover økt trafikk i hovedveinettet.  


Vassdrag 
De fleste av de nye boligområdene ligger ikke nære vassdrag. Arealet Hovsveien mellom nr. 35 og 


37D (B12) ligger imidlertid i enden av Iddebekkene. Det forutsettes at vestre deler av området sikres 


som grønt formål gjennom regulering, for å ivareta naturverdier.  


Området Svalerødmyra (B14) grenser inn mot et myrområde, og arealet inneholder noen 


bekker/grøfter. Også dette området krever bevissthet med tanke på håndtering av overvann. 


Strandsone langs sjø og vassdrag 
Området Sauøya (B15) ligger ved sjøen, og vil føre til en nedbygging av strandsonen. Nordre deler av 


innspillsområdet benyttes i dag til båtopplag. Store deler av området Svalerødmyra (B14) ligger 


innenfor virkeområdet for statlige planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning (SPR-O), 


men det ligger ca. 350 meter fra sjøen på det nærmeste. Området er ikke synlig fra sjøen, og anses å 


ikke utgjøre noen negativ påvirkning på strandsonen og de hensyn som SPR skal ivareta. 


Friluftsliv og grønnstruktur 
Tre av de nye boligområdene berører områder omfattet av kommunens kartlegging av 


friluftsområder.  Svalerødmyra (B14) er registrert som friluftsområde i kommunens kartlegging. Det 


går noen stier gjennom området. Deler av området ligger i ytterkanten av kystsonen, et regionalt 


viktig friluftsområde, men er ikke synlig fra sjøen.  


 


Uteområdene til Øberg skole er registrert som svært viktig friluftsområde i kommunens kartlegging. 


Som for Folkvang skole er det usikkert hvor mye området benyttes til lek etter flytting av skolen, men 


Øberg skole har ikke en tilsvarende lokalisering i et boligområde.  


Området Hovsveien (mellom 35 og 37D) B12 er registrert som friluftsområde i kommunens 


kartlegging, men anses å ikke være i konflikt med friluftslivsinteresser. 


 


Mest konfliktfullt i forhold til friluftsliv er Sauøya (B15). Området er registrert som friluftsområde i 


kommunens kartlegging. Kartleggingen ble gjort før hovedstien ut til øya ble oppgradert. Det er i 
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tillegg planlagt utvikling av badeplassen i sydenden av øya (utenfor området for utbygging). Disse 


tiltakene og har ført til, og antas å føre, til en ytterligere betydelig økning i bruken av området. Dette 


gir området høyere verdi enn friluftsregistreringen viser,  og en utbygging høyere negativ konsekvens 


for friluftslivet. Utbygging på dagens båtslipp ansees uproblematisk for friluftslivet. 


En grønn vegg i landskapet vil bli endret.          


 


Kulturminner/kulturmiljøer og -landskap 
Kun ett område, Øberg skole (B13), ligger innenfor område med regionalt viktig kulturmiljø. 


Skoleområdet er ligger i ytterkanten av Iddesletta og er allerede bebygd. En utvikling av 


skoleområdet vurderes å gi små konsekvenser for hensynene som er viktige å ivareta, men forholdet 


til Iddesletta som viktig landskap bør generelt bli et tema ved utforming av bebyggelsen.   


Folkvang skole (B3) berører ikke kjente fornminner eller kulturlandskap, men ligger nær festningens 


forterreng. Hensynet til virkningen på festningen må ivaretas i videre planarbeid (byggehøyder osv.). 


Jord- og skogbruk  
De nye boligområdene omfatter ikke dyrka mark, men 20 daa er klassifisert som dyrkbar mark. Dette 


er fordelt på to områder, og utgjør ikke en del av noe stort sammenhengende jordbruksareal. Nye 


boligarealer omfatter totalt 31 daa høybonitets skog som kan bli nedbygd.  


 


Vurdering av konsekvensene for samfunnsmessige interesser og hensyn 


Tab. 4. Konsekvensutredning av samfunnsmessige hensyn for nye boligområder. 


 
Feltnavn 


i kart Områder og betegnelse 
Innspill 


nr. Areal i daa. Tema         
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B6 Brønnhøydåsen 3  23 3           


B8 Måstad  34 12           


B7 Hovsveien  31 6           


B10 Hovsveien 37  210 14           


B12 Hovsveien  114 10           


B13 Øberg skole  210 12           


B3 Folkvang skole  210 10           


B11 Grimsrødhøgda  286 6           


B14 
Svalerødmyra  189 54      


B15 
Sauøya   72           


 


Teknisk infrastruktur 
For de fleste områdene er den tekniske infrastrukturen akseptabel eller tilfredsstillende.  


Når det gjelder Svalerødmyra (B14) er det imidlertid behov for opparbeiding av gang-/sykkelvei både 


til Sponvika sentrum (1,6 km) og til E6 (mot Berg skole) – ca. 1,6 km. Fra E6 er det gang-
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/sykkelvei/fortau helt til Halden sentrum. For Sauøya (B15) må det sikres trygg gang- og veiadkomst 


gjennom et næringsområde.  


Transportbehov 


Ut fra KU-vurderingen av enkeltområder, ligger de fleste av områdene ut fra kriteriene (1 km) litt for 


langt unna områdesenter og butikk. De fleste områdene ligger innenfor gangavstand til skole. Flere 


av områdene har en avstand til bydelssenter/lokalbutikk som er slik at mange trolig vil ta bilen dit. De 


fleste områdene har bussholdeplass innenfor akseptabel avstand, men rutetilbudet er varierende. 


Områdene på Hov ligger for eksempel nær bussholdeplasser, men her er det få avganger daglig i dag.  


De foreslåtte boligområdene ligger også for en stor del i akseptabel avstand fra sentrum (fra vel 1 km 


til 2,5). Feltet Måstad (B8) ligger imidlertid noe lenger unna (ca. 4,6 km via festningen). Nytt boligfelt 


på Svalerødmyra (B14) vil bli et bilbasert samfunn. Her er ca. 5 km til barneskole og ungdomsskole 


ligger i Halden sentrum. Nærmeste matbutikk er i Svinesundsparken. Det er tilgang på buss, men få 


avganger daglig. 


 


Folkehelse 


De foreslåtte nye boligområdene har ulik karakter og lokalisering. Dette er områder som alle har 


potensiale til å bli gode bomiljøer i seg selv, men som ved sin lokalisering i ulik grad fremmer 


folkehelse ved naturlig gange i dagliglivet. De fleste områdene ligger innenfor akseptabel 


gangavstand til skole. Dette er imidlertid ikke tilfelle for området Svalerødmyra (B14) i Sponvika, hvor 


man både ut fra avstand og manglende gang- og sykkelvei er avhengig av buss til skole. Området 


Måstad (B8) har også relativt lang vei til barneskole, med ca. 2,7 km. For flere av områdene er det 


noe lang avstand til lokalbutikk/annen tjeneseyting. Alle områdene har lekeplasser/lekeområder og 


nærturterreng i gangavstand, bortsett fra et område hvor avstanden er noe stor. Dette er et område 


som allerede i stor grad er utbygd, og en endring av formålet blir en opprydning i faktiske forhold 


(Grimsrødhøgda - B11). Områdene har ikke kjent luftforurensnings- eller grunnforurensnings-


problematikk som kan føre til helseskade.  Når det gjelder støy, vises det til vurderinger under 


«Forurensning/støy».  


God tilgang til nærfriluftsområder er også et viktig folkehelsetiltak. Påvirkning på friluftslivsinteresser 


framgår av kapittelet om friluftsliv og grønnstruktur ovenfor. 


 


Sosial infrastruktur 
De nye boligområdene som er lagt inn i planen ligger spredt omkring i kommunen. Det er gitt 


rekkefølgebestemmelser for utbygging av nye områder og boligområder som lå inne som framtidige 


boligområder i kommuneplanen av 2011. Rekkefølgebestemmelsene og vilkår skal blant annet gi 


styringsmuligheter med hensyn til skolekapasiteten. Det er særlig ved Kongeveien skole som 


kapasiteten er minst når det gjelder barneskolene.  


Omfang og lokalisering av nye boligområder i kombinasjon med rekkefølgebestemmelser for 


utbygging av framtidige boligområder fra tidligere plan, skal gi tilstrekkelig kapasitet på skolene.  
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Sosial bærekraft 


Den fysiske byen/tettstedet er med på å sette rammer for det sosiale livet, og det bygde miljøet er 


viktig for å kunne skape et godt bysamfunn for befolkningen. Planen har flere ulike grep for å bidra til 


å sikre dette. 


Sosiale møteplasser og godt bomiljø 


Planen bidrar til å opprettholde grøntstrukturer, og sammenhengende grøntdrag, turveier og 


områder for lek og rekreasjon skal ivaretas og styrkes. Videre er det gitt bestemmelser som blant 


annet skal bidra til tilstrekkelige uteoppholdsarealer og lekeplasser med høy kvalitet. Dette er viktig 


også med tanke på folkehelse.  


For øvrig viser vi til vurderinger omkring støy, hensyn til barn og unge mv. i øvrige kapitler. 


 


Sosioøkonomiske forhold og tilbud av boliger 


Planforslaget baserer seg i større grad på tilrettelegging for boligutvikling i sentrum og fortetting i 


eksisterende bebygde områder enn tidligere plan. Målet om en kompakt by er ett av virkemidlene for 


å legge til rette for boligutvikling og befolkningsvekst på en bærekraftig måte, jf. samfunnsdelen. 


Hvor godt man lykkes med dette, vil blant annet være avhengig av i hvilken grad man følger opp 


rekkefølgebestemmelsene når det kommer planinitiativ for planer som hører til en senere periode. 


Tilrettelegging for mange nye boligtomter i randsonen og i mindre tettbygde områder vil kunne bidra 


til negativ utvikling for nye boliger i sentrum. 


Demografiske endringer som kommer i årene framover vil medføre økt behov for småhus og 


leiligheter. Planen legger opp til at småhus og leiligheter fortrinnsvis skal lokaliseres inn mot sentrum. 


Nye boområder i randsonen vil være prioritert for eneboliger. Noe av hensikten er å bygge oppunder 


utvikling av flere leiligheter i sentrum. Samtidig kan en negativ konsekvens være at det blir et 


dårligere tilbud av små hus og leiligheter til en akseptabel pris for mindre husholdninger og de med 


lavere inntekter. Nye leiligheter i sentrum vil gjerne ha en høyere kvadratmeterpris. 


 


Sysselsetting 


Det er lagt inn næringsområder i planen som skal sikre utviklingsmuligheter og tilrettelegging for nye 


arbeidsplasser i kommunen. 


 


2.2.2 Fritidsbebyggelse 


Det er lagt inn tre nye områder for fritidsbebyggelse i planforslaget, jf. tabellen nedenfor. Dette 


omfatter både områder hvor hyttetomter allerede er fradelt og bebygd, samt utvidelse av 


eksisterende områder.  
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Tab. 5. Konsekvensutredning av natur-, kultur og landbrukshensyn for nye områder for fritidsbebyggelse. 
 
 
Feltnavn i 
kart 


Områder Innspill nr. Areal i daa. Tema             
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BFR5/BFR6 Grefsrød gård  53 37               


BFR3 Nybøle gård 166 6               


BFR4 
Holt gård 287 39               


 


Områdene vurderes å gi få negative konsekvenser totalt sett. Biomangfold, kulturminner og 


kulturlandskap kan ivaretas ved avbøtende tiltak. Ved Nybøle gård berører forslaget ca. 1 daa med 


høybonitetsskog. 


På grunn av avstander fra tettsted vil trafikk til og fra hytteområdene på Grefsrød gård og Nybøle 


gård føre til mer bilbruk, og dermed en liten økning i klimagassutslipp. Når det gjelder Holt gård, er 


det allerede bygget hytter i området, og endring i arealformål bør derfor ikke å gi økt 


klimagassutslipp i særlig grad. 


 


2.2.3 Småbåthavn og småbåtanlegg 


 


Småbåthavn (6230) 


Ved Sponvika er det foreslått å legge inn et område som småbåthavn. Småbåthavn ved Sponvika 


Brygge anses dels som en formalisering av dagens bruk, samt tilrettelegging for en større kapasitet 


for gjesteplasser. Økt kapasitet for gjesteplasser ansees som en viktig forutsetning for å styrke 


besøksnæringa i Sponvika. Sjøarealet tilknyttet brygga har i dag arealformålet «Bruk og vern av sjø og 


vassdrag med tilhørende strandsone». Formålet foreslåes opprettholdt, men med underformålet 


«6230 Småbåthavn».  


Det er vurdert at endringen i arealformål ikke gir negative konsekvenser for miljø og samfunn, 


bortsett fra at småbåthavn vil kunne generere noe støy.  


 


Småbåtanlegg (1500 – Andre typer bebyggelse og anlegg) 


Planforslaget omfatter tre nye områder for småbåtanlegg (1500). Dette er to nye arealer, samt at 


planformålet rundt eksisterende bryggeanlegg rundt Holmen i Svalerødkilen (VS2) endres.   
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Tab. 6. Konsekvensutredning av natur-, kultur og landbrukshensyn for nye områder med småbåthavn og 


småbåtanlegg 


Feltnavn i 
kart Områder Innspill nr. 
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daa. Tema             
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VS1 Røsneskilen  96B 6               


VS2 Svalerødkilen  146 7               


VS4 
Rødhella-Liholt gård  331A 22               


 


Småbåtanlegg ved Røsneskilen (VS1) og Rødhella-Liholt (VS4) anses ikke å være i konflikt med 


hensynet til naturmangfold. Ved Svalerødkilen berører arealet viktige naturtyper: Bløtbunnsområde 


(B – regionalt viktig) og ålegrassamfunn (c – lokalt viktig). Dette området er allerede utbygd med 


båtplasser. Området som legges ut omfatter de eksisterende plassene, men gir ikke rom for 


ytterligere nedbygging i strandsonen.  


Småbåtanlegget ved Røsneskilen berører friluftsområde som er kartlagt med stor verdi. Kvalitetene 


kan trolig ivaretas ved regulering. Området vil framstå som mer nedbygd ved utbygging av 


småbåtanlegg i tilknytning til eksisterende anlegg i nord. 


Ved Rødhella (Liholt gård) er tilgjengeligheten fra landsiden akseptabel. Området er i konflikt med et 


registrert friluftsområde som er klassifisert som viktig, men det legges til grunn at friluftsinteressene 


kan ivaretas gjennom en regulering av området. I planen er det lagt til grunn at det er behov for et 


nytt småbåtanlegg mellom Sanderød og Bakke der det nå er regulerte områder til småbåthavn. 


De tre småbåtanleggene påvirker ikke havneanlegg, farleder eller kaste- og låssettingsplasser. Men 


tiltakene vil medføre ytterligere nedbygging i strandsonen.  


 


Havn i Sponvika og farled 


Havn ved brygga tilhørende Jens Myhren/Skip & Service AS er vurdert å være en essensiell del av 


logistikkapparatet tilknyttet Haldens industribedrifter. Firmaet tilbyr slep, havneassistanse og 


isbryting. Sjøarealet tilknyttet virksomheten har i dag arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag 


med tilhørende strandsone». Formålet foreslås endret til «Samferdselsanlegg og teknisk 


infrastruktur», med underformålet «2040 Havn». For å sikre plass til manøvrering avsettes et areal 


nordøst for havneformålet til formålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», 


med underformålet «6200 Farled». 


Det er registrert torsk og sei i området. Begge artene er klassifisert som «arter av særlig stor 


forvaltningsinteresse». Det er imidlertid lite som tyder på at formålsendringen vil ha negativ 


konsekvens da disse artene også er registrert etter at havnevirksomheten har vært etablert. For øvrig 


er det ikke vurdert at formålsendringer får noen negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
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2.2.4 Næring 


Planforslaget omfatter fire nye områder for næring. Tre av disse er allerede bebygd, og to av disse 


tiltakene vurderes i liten grad å ha negative konsekvenser for miljø og samfunn.  


 


Området Åsekjær (BN4) ligger midt i et landbruksområde, ikke i tilknytning til andre allerede 


etablerte næringsområder og med noe avstand til E6 og Halden by. Dette er et område hvor det i 


utgangspunktet ikke bør tillates annet enn landbrukstilknyttet virksomhet. I planforslaget er 


næringsformålet innskrenket til å omfatte virksomhet i tilknytning til transport og logistikk. 


Konsekvensene ved en endring av arealformål til denne type næring vurderes å være kun middels 


negative, siden området allerede er bebygd med noen bygg og store asfaltarealer. Området ble 


tidligere benyttet til komposteringsanlegg for hageavfall med tilhørende trafikk.     


Området som er vurdert å være mest konfliktfylt er et område på 54 daa øst for Saugbrugs (BN6).  


En utbygging vil ha store negative konsekvenser for naturmiljø/biologisk mangfold ved et betydelig 


inngrep i edellauvskogsområdet i Tistadalen. Skogsområdet har regional betydning og også verdier i 


nasjonal sammenheng.  En utbygging vurderes å påvirke Asak-området, kulturlandskap av regional 


betydning, i mindre grad negativt, på tross av store terrenginngrep. Lokaliseringen i nærhet til 


eksisterende fabrikk er en positiv faktor i den grad man klarer å sikre at ny industri knyttes mot- og 


utnytter allerede etablert infrastruktur og kompetanse i eksisterende anlegg. Muligheter for å 


benytte jernbane og båt ved transport av varer er også positivt, mens tungtransport på vei gjennom 


bykjernen til havn og E6 er uheldig.  Totalt sett vurderes å endre arealformålet til næring i tråd med 


innspillet å gi store negative konsekvenser hovedsakelig ut fra inngripen i naturverdier.   


2.2.5 Sentrumsformål 


Området Saugbrugs vest (BS1) endrer formål fra næring til sentrumsformål. Dette er et område som 


allerede er under transformasjon – videregående skole er på vei inn. Det er et viktig område i Halden, 


i ytterkant av dagens sentrum med industribedrifter som nabo. Det er usikkerhet knyttet til 


støyforhold og forurensningssituasjonen må også utredes nærmere.  Det kan være flere formål 


innenfor sentrumsformålet som ikke er aktuelle, og formål må derfor avklares gjennom en grundig 


reguleringsprosess.   


2.2.6 Fritids- og turistformål 


Det er lagt inn to nye områder med fritids- og turistformål: Brekke sluser (BKB1) og Bråtorp Camping 


(BFT1). Begge tiltakene bygger opp under pågående virksomhet, og muliggjør noe videreutvikling av 


disse. Området Brække sluser omfatter 5 daa innmarksbeite. For Bråtorp Camping beslaglegges 6 daa 


dyrket mark. Her er ikke alternative plasseringer utenfor dyrket mark. Totalt er innspillene vurdert å 


gi få negative konsekvenser.    


2.2.7 Områder for masseuttak og deponier  


Det er lagt inn 6 nye områder i forslag til kommuneplan som avsettes til masseuttak og/eller 


deponier. Med unntak av Rokke er de øvrige deponiene for lagring av rene masser. Områdene får 


arealformål «Bebyggelse og anlegg» med underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg» (1500), 


eller råstoffutvinning (1200). 
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Formålet med områdene framgår av oversikten nedenfor:  


Utvidelse av Brække (BRU 1): Masseuttak 


Rokke (BRU X): Deponi og renovasjonsanlegg 


Svingen (BRU 4): Masseuttak og deponi 


Øberg (BAB 4): Deponi for rene masser 


Store Bjørnstad (BAB 3): Deponi for rene masser 
 


Tab.7. Konsekvensutredning av natur-, kultur og landbrukshensyn for nye områder for deponi/råstoffutvinning. 
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BRU1 Brække  60 167     Ikke relevant       
BRUX 


Rokke  62 9       Ikke relevant     
Ikke 
relevant 


BRU4 Svingen  338 14     Ikke relevant Ikke relevant       
BAB4 


Øberg  340 48     Ikke relevant Ikke relevant     
Ikke 
relevant 


BAB3 
Store Bjørnstad  342 115     Ikke relevant Ikke relevant     


Ikke 
relevant 


 


Konsekvensene for miljø og samfunn er i hovedsak knyttet til støv- og støyproblematikk, samt at økt 


virksomhet kan føre til større belastninger på veger. 


 


2.2.8 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) 


 


Innenfor arealformål LNF (med underformål) er det foretatt en del endringer. De totale 


arealformålsendringene framkommer av tabellen nedenfor. 


Tab. 8. Omfang av areal innenfor de ulike kategorier av LNF-formål (daa). Tallene er avrundet. (Her kommer 


tall når beregningene er klare!) 


Formål  Kommuneplanen av 
2011 


Planforslaget av 2021 Endringer i omfang 
av areal  


Rent LNF-formål (5001)    


LNF spredt B, N eller F (5200)    


LNF spredt bolig (5210)    


LNF spredt fritid (5220)    


LNF spredt næring (5230)    


Totalt    


 


Endringene i kommuneplanen innebærer at LNF-formålet (økes/reduseres) med xxxx daa. (Tallene 


legges inn når dette er oppdatert.) 
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For en stor del av områdene som har endret arealformål fra LNF til utbyggingsformål er arealene 


allerede tatt i bruk til annen virksomhet, slik at nytt arealformål blir i tråd med gjeldende bruk 


og/eller reguleringsplanen.  


 


Det er tilbakeført xxx daa. til LNF fra andre arealformål.  


 


LNF-Spredt boligbebyggelse 


I planforslaget er det gjort en del endringer i avgrensning av arealer for LNF-spredt bolig. 


Avgrensningen er blant annet justert for å redusere omfanget av dyrket mark. Totalarealet med 


arealformål LNF-spredt bolig utgjør ca. 19 000 daa og er redusert med ca. 13 000 daa i forhold til 


kommuneplanen av 2011.  


Det er avgrenset tilsammen 61 arealer/enkeltområder med arealformålet LNF-spredt bolig. For 42 av 


disse avgrensede arealene vil det kun være tillatt med tiltak som gjelder utvidelser (tilbygg/påbygg), 


garasjer, uthus mv. på eksisterende, utbygde eiendommer. Tiltakene skal i henhold til 


bestemmelsene ikke komme i konflikt med jordvern, automatisk fredete kulturminner, 


kulturlandskap, eller være til hinder for allmenn ferdsel. Hensyn til biologisk mangfold og 


samfunnssikkerhet skal også vektlegges. 


Arealbruksendringene anses derfor å gi få negative konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser. 


Videre er det avgrenset 7 geografiske områder (som totalt består av 19 LNF-B-arealer) der man 


tillater oppføring av en ny boenhet eller fradeling av èn boligtomt per tomt. Disse områdene er 


Berg/Rokke, Bunes/Håkenby/Rød, Enningdalen, Holtegrenda, Aspedammen og 


Prestebakke/Buer/Paulsbo/Kornsjø. Totalt 22 boliger kan oppføres innenfor disse områdene i løpet 


av planperioden. Tilsvarende bestemmelser som nevnt over gjelder for oppføring av ny bebyggelse 


eller fradeling av tomter.  


Konsekvensene av planendringene anses å gi få negative konsekvenser for miljø- og 


samfunnsinteresser. Etablering av nye boliger i spredtbygde strøk vil generere noe mer trafikk. Men 


det er satt et tak på maksimalt 22 boenheter som kan oppføres i planperioden. De samlede 


virkningene vil derfor være beskjedne.  


 


LNF-Spredt fritidsbebyggelse 


Områder med arealformål LNF-spredt fritidsbebyggelse er redusert betydelig ved rullering av 


kommuneplanen. Det er lagt inn ett områder med arealformål LNF-spredt fritidsbebyggelse, Berby-


Glenne (LSF1). Området berører ikke spesielle naturverdier, og er så stort at ny bebyggelse innenfor 


100-meters beltet langs Bortjern enkelt kan unngås. Tilsvarende vurdering gjelder for dyrket mark 


(myrområde). 


 


LNF-Spredt næring 


Det er lagt inn to områder for LNF-Spredt næring. De aktuelle områdene på Kamperhaug gård (LSN1) 


og Stegerød (LSN2) beslaglegger tilsammen 8,5 daa dyrka mark. Ingen av områdene kommer i 


konflikt med registrerte naturverdier. Med sin noe perifere beliggenhet fra byområdet vil områdene 


for spredt næring generere noe trafikk. Området Kamperhaug (LSN1) ligger innenfor 


Rokkelandskapsvernområde. Fylkesmannen i Oslo og Viken nå Statsforvalteren) har allerede gitt 


tillatelse til oppføring av ridehall i området.     
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2.2.9 Vei 


Arealendringen til veiformål omfatter mulighet for omlegging av vei utenfor tunet til Rød gård (SV1) 


ved fylkesvei 1324 Håkebyveien. Beslaglegger 5-8 daa dyrkamark, men gir sikrere boforhold.  


 


2.3 Vurderinger av behovet for nye bolig- og næringsarealer 


 


2.3.1 Boligarealer 


 


Behov for boligtomter og type boliger 


Nye tall fra SSB i 2020 viser en beregnet befolkningsøkning på vel 3000 (9,6 %) nye innbyggere fram 


til 2050, det vil si en befolkning på 34 000. Befolkningsframskrivningen viser at det er spesielt 


aldersgruppen fra 67 år og oppover som har den prosentvis største økningen fram mot 2050, jf. figur 


1. Planens konsekvenser må ses opp imot forventede endringer i befolkningstall og -struktur.  


Boligbehovet i årene framover er kalkulert til om lag 150 boenheter i året (Kilde: Prognosesenteret). 


Det gir et boligbehov på ca. 1800 boenheter i første planperiode (12 år).  


Leilighetsandelen av boligmassen er lav (22 %), og tilgangen på leiligheter i Halden har vokst svært 


lite siden 2006. I eneboligsegmentet har derimot tilgangen økt betydelig. Ut fra struktur i 


eiendomsmarkedet og forventet befolkningsutvikling vil behovet for småhus og leiligheter være 


betydelig større enn tidligere fram mot 2050. 


 


Fig.1. Befolkningsutvikling i Halden i ulike aldersgrupper for perioden 2020-2050. Figuren viser prosentvis 


endring i 5-årsperioden relatert til dagens situasjon (2020). Framskrivningen er basert på tall fra SSB (lav 


innvandring). 


 


Planreserve og muligheter for fortetting 
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I notatet «Om boligutbygging i kommuneplanens arealdel» er det gitt en oppsummering av 


planreserven i kommuneplanen av 2011: 


• Sentrumsplanen: Anslår et potensiale på 1000 boenheter innenfor sentrum. 


• Tomter som er regulert til bolig, men ikke utbygd: Omkring 820 boenheter.  


(Herav er det beregnet 7 boenheter i sentrum, jf. punktet over). 


• Areal avsatt til framtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan som ikke er 


detaljregulert og utviklet: Ca. 1200 daa. Ved rullering av kommuneplanen er områder som 


utgjør ca. 780 daa. videreført i 2021-planen. 


• Fradelte tomter; tomter i LNF-områder og tomter som ligger utenfor tettstedsgrensen:  


Vel 120 tomter. 


 


Ved rullering av kommuneplanen er det anslåtte potensialet for nye boenheter i 


sentrumsplanområdet nedjustert til ca. 500 frem til 2030. Det er lagt til grunn at det ikke er realistisk 


å få etablert 1000 boenheter i sentrum i planperioden. Det er også en utfordring av man har få 


styringsverktøy for fortetting og utvikling i sentrum. 


 


I tillegg er det muligheter for fortetting i eksisterende bebyggelse. Asplan Viak har beregnet at i 


byområdet utenfor sentrumsplanområdet er det et potensiale for 1140 nye boenheter gjennom 


fortetting med småhus i småhusområder (250), transformasjon fra småhus til leilighetsbygg/ 


rekkehus o.l. i småhusområder (70) og transformasjon og fortetting rundt bydelssentrene Brødløs og 


Risum (820). 


 


Et konservativt anslag basert på ovennevnte datagrunnlag viser at det er et potensiale for minimum 


4600 boenheter (inkl. et anslag på 500 boenheter i sentrum). Fram mot 2040 vil det være behov for 


omkring 3000 nye boenheter. Behovet i første planperioden (12 år) er dekket opp selv om man ikke 


tar med arealer som er avsatt til framtidig bebyggelse i arealplanen fra 2011.  


 


Nye boligområder 


I planforslaget er det lagt inn 10 nye boligområder som utgjør totalt ca. 200 daa, jf. kap. 2.2.1.1. 


Dersom det regnes et snitt på 2,5 boliger pr. daa, utgjør dette i størrelsesorden 500 nye boenheter, 


eller nærmere 400 dersom man legger 2 boliger per daa. 


Hensikten med å legge inn flere nye boligområder er å gi et variert og godt tilbud av tomter til 


innbyggere og tilflyttere. De sosioøkonomiske forholdene har også vært vektlagt. Når planforslaget 


(inkludert tidligere arealer/planreserve) innebærer stor tilgang på nye tomter kan dette samtidig 


påvirke sentrumsutvikling og fortettingsmulighetene negativt. Det er samtidig tatt ut vel 400 daa. 


boligareal fra kommuneplanen av 2011, hvilket bidrar i positiv retning til å legge til rette for 


fortetting og utvikling av flere leiligheter i sentrum. Dette er områder som i stor grad ligger utenfor 


tettstedsgrensa og dermed forsterker virkningen av å bygge en mer kompakt by. 


 


Utlegging av nye boligområder i områder som ikke er bebygd i dag innebærer økt nedbygging av 


arealer som kan komme i konflikt med målet om reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av biologisk 


mangfold og friluftslivsinteresser. 


 


Rekkefølgebestemmelsene skal sikre at ikke alle områder kan reguleres for utbygging tidlig i 


planperioden, men at utbyggingen skjer over tid.  
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Vi viser videre til vurderingene nedenfor og til kap. 3 for de samlede vurderingene av nåværende og 


framtidig bruk med hensyn til miljø og samfunn. 


 


  







27 
 


Eiendomstyper 


Planen legger opp til at boligtypene småhus og leiligheter skal lokaliseres inn mot sentrum. Nye 


boområder i randsonen vil være prioritert for eneboliger. Planen skal legge til rette for utvikling av 


sentrumsnære leiligheter som er positivt med tanke på en kompakt byutvikling og redusert 


transport. Når man i hovedsak legger opp til utbygging av eneboliger på nye boligfelt medfører dette 


samtidig en mindre tett utbygging og beslaglegger mer areal enn tilrettelegging for 


småhusbebyggelse/rekkehus/leiligheter. 


 


2.3.2 Næringsarealer 


Det er behov for næringsarealer for å skape nye arbeidsplasser. Planforslaget omfatter fire nye 


områder for næring, hvorav tre av disse allerede er bebygd. To av disse tiltakene vurderes i liten grad 


å ha negative konsekvenser for miljø og samfunn. 


 


Utvidelse av næringsarealet for Saugbrugs i nordøst (BN6) kommer i konflikt bl.a. med store 


naturverdier. Fra kommunens side er det ikke gjort vurderinger mht. alternative lokaliseringer 


innenfor dagens fabrikkområde. I møter med bedriften har bruk av eksisterende arealer innen 


fabrikkområdet og utenfor fabrikkområdet blitt diskutert. Grunnforhold for etablering av ny 


industrivirksomhet er avgjørende. Store deler av dagens fabrikkområde er på løsmasser/marine 


masser. Dette er ikke tilstrekkelig for ny aktivitet. Lokalisering i nærheten av masseproduksjonen og 


PM6 er en forutsetning for å kunne få en effektiv produksjonskjede. Videreutvikling av bedriften er 


avhengig av dette. Bedriften har undersøkt eget område og ikke funnet disse egnet for tenkt 


industriutvikling. Andre områder utenfor bedriftsområdet er ikke aktuelt da massefabrikken er fast 


lokalisert. 


 


2.4 Konsekvenser av endrede bestemmelser  


I dette kapittelet beskrives bare de endringer i bestemmelsene som har betydning for 


arealdisponeringen. 


Grad av utnytting 


Innenfor tettstedsgrensen er tillatt grad av utnytting i henhold til kommuneplanens bestemmelser 


ikke blitt endret i forhold til kommuneplanen fra 2011. Tillatt grad av utnytting er satt til 30 % 


innenfor tettstedsgrensen og 35 % utenfor (inkludert Sponvika).  


Konsekvensene er at det ikke åpnes for at man kan bygge tettere på den enkelte eiendom innenfor 


tettstedsgrensen, hvilket kan være negativt med tanke på at man generelt bør legge til rette for 


fortetting og en mer kompakt by. Samtidig er de positive virkningene at man sikrer tilstrekkelige og 


gode uteoppholdsarealer, ikke minst av hensyn til barn og unges oppvekstvilkår. Det er også lagt vekt 


på hensyn til de terrengmessige utfordringene man har i Halden. Forslaget om ikke å øke 


utnyttelsesgraden innenfor tettstedsgrensen er basert på konkrete erfaringer med nyere 


fortettingsprosjekter der en ser at selv ved 30 % BYA gir det til dels tett utbygging og mangel på gode 


uteoppholdsarealer.  


Utenfor tettstedsgrensen er tillatt BYA økt til 35 %. Konsekvensene av dette anses å være akseptable 


for miljø og samfunn. Mye av arealene utenfor tettstedsgrensen er for øvrig LNF-områder med egne 


bestemmelser. 
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Tillatte størrelser på bebyggelse 


Boligbebyggelse 


I planforslaget er det foreslått å øke omfanget av hva som tillates utbygd i området mellom 


byggegrensen mot sjø og grensen for virkeområdet for statlige planretningslinjer for differensiert 


forvaltning av strandsonen (SPR).  I denne mellomsonen/strandsonen tillates det oppført inntil 250 


m2 totalt bruksareal (BRA) mot tidligere 160 m2. I Sponvika tillates det utbygd inntil 35 % bebygd 


areal (BYA), men innenfor et maksimalt BRA på 250 m2.  


Denne økningen vil gi en større nedbygging av strandsonen innenfor virkeområdet for SPR. Samtidig 


er dette knyttet til områder som er avsatt til bebyggelse og anlegg eller LNF i kommuneplanen. De 


samlede virkningene for allmennhetens tilgang til sjøen anses å være relativt små. 


Utenfor virkeområdet for SPR innebærer planforslaget at tillatt maksimalt BRA for boligbebyggelsen i 


LNF-områder er økt fra 300 m2 til 350 m2. Maksimalt samlet areal for garasjer/uthus er 150 m2. Det er 


gitt bestemmelser om at tiltakene, inkludert adkomstveg, skal plasseres og utformes slik at de ikke 


kommer i konflikt med jordvern, automatisk fredete kulturminner, kulturlandskap, forringer 


eksisterende bebyggelse eller er til hindre for allmenn ferdsel. Hensynet til biologisk mangfold og 


samfunnssikkerhet skal også legges til grunn ved plassering. 


Fritidsbebyggelse 


For fritidsbebyggelse er det i retningslinjene for dispensasjon innenfor byggegrense mot sjø foreslått 


å øke maksimalt tillatt BRA per eiendom for riving og gjenoppføring av tilsvarende bebyggelse, samt 


utvidelse av eksisterende bebyggelse. Endringen innebærer at man øker samlet bruksareal (BRA) for 


bygningene fra 70 m2 til 80 m2. Det er gitt spesifiserte retningslinjer som skal sikre at det ved nye 


tiltak skal legges vekt på hensynet til natur-, landskaps- og friluftsverdier, arkitektoniske forhold og 


nabobebyggelse. Videre er det gitt retningslinjer om at allmennhetens tilgang til sjø- og 


strandområdene må sikres. 


Konsekvensene av forslaget om å øke tillatt BRA med 10 m2 vil kunne medføre en ytterligere 


nedbygging av strandsonen. Retningslinjene skal bidra til å sikre at det ved dispensasjonsbehandling 


legges stor vekt på at ikke virkningene av tiltakene skal medføre negative konsekvenser for 


allmennhetens tilgang til strand og sjø, landskapsvirkning mv. 


 


Byggegrense mot sjø og vassdrag 


Det er videreført 100-metersbelte langs Haldenvassdraget, Enningdalsvassdraget og Rokkevassdraget 


- med tilhørende nedbørsfelt. Langs øvrige vassdrag er byggegrensen redusert til 30 meter, så fremt 


det ikke er fastsatt annen byggegrense i arealkartet.  


For de områdene som har fått byggegrense på 30 meter var det tidligere 100 meter 


(kommuneplanen av 2011). Strandsonen, definert som området mellom sjøkant og byggegrense, er 


dermed redusert i en del områder. Disse områdene vil imidlertid i all hovedsak ligge i LNF-områder, 


og hensyn til natur- og friluftsinteresser anses i stor grad som ivaretatt gjennom arealformålet og 


bestemmelser for LNF.  


I de fleste regulerte områder for boliger og fritidsboliger langs sjøen, Iddefjorden og vassdragene er 


det ikke egen byggegrense i reguleringsplanen. Ved rullering av planen er det lagt inn en byggegrense 


som skal ligge ca. 5 meter foran fasadelivet på hovedbygningene for å forenkle byggesaks-


behandlingen for disse områdene. Dette innebærer at det kan gjennomføres tiltak nærmere sjø og 
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vassdrag enn 100 meter uten behov for dispensasjon fra bestemmelsen om byggegrense mot sjø. De 


negative konsekvensene er at strandsoneområdet kan bli ytterligere nedbygget og privatisert. Siden 


dette er regulerte områder hvor det skal være tillatt med fritids- eller boligbebyggelse, anser 


kommunen imidlertid at konsekvensene for friluftslivsinteressene og allmennhetens tilgang til 


strandsonen ikke er vesentlige. Imidlertid er det viktig at man ved senere rulleringer ikke foretar 


ytterligere innskrenkninger i den fastsatte byggegrensen.  


 


Verdifulle kulturmiljøer  


I planforslaget er det avsatt bestemmelsesområder for verdifulle kulturmiljøer med blant annet høye 


arkitektoniske kvaliteter, stor aldersverdi og grad av ensartet struktur, eller at de er typiske for sin 


tid. Utvalget er basert på Asplan Viaks rapport om fortetting og verdifulle kulturmiljøer. Ved 


fortetting er det viktig å ivareta de spesielt verdfulle kulturmiljøene og den historiske bebyggelsen 


som Halden er spesielt rik på. 


 


Fortetting og en mer kompakt by er et mål. De negative konsekvensene av forslaget er at ikke alle 


boligeiendommer, der det i utgangspunktet ville være plass til dette, kan fortettes. Ut fra Asplan 


Viaks analyse er det likevel et stort potensiale for fortetting selv om de aktuelle områdene holdes 


utenfor. Ivaretakelse av de historiske kulturmiljøene er også et overordnet mål i samfunnsdelen, og 


denne endringen i planen bidrar positivt til dette. 


3 Planens samlede virkning for miljø- og samfunnstema  
 


Dette kapitlet omfatter samlede vurderinger av virkninger på de ulike miljø- og samfunnstemaer av 


nye områder som er lagt inn i planen. For vurderinger som er gjort også i forhold til områder som er 


tatt ut – se kap. 9.  


3.1 Naturmangfold  


Samlet sett påvirker de nye byggeområdene i liten grad naturområder med spesielle verdier. Enkelte 


områder har rødlistearter, som er vurdert å kunne ivaretas i tilstrekkelig grad ved avbøtende tiltak. 


Utbyggingsområdet Hovsveien mellom nr. 35 og 37D (B12) bør begrenses mot øst for å unngå en 


bekkekløft/bergvegg med lokalt viktig naturtype. Dette området forutsettes sikret med grønt formål i 


reguleringsprosessen.  


 


Områdene med størst konflikt mht. naturverdier er Sauøya (B15) og Saugbrugs nordøst (BN6). 


Sauøya omfatter sammen med Brattøya eneste registrerte hekkelokalitet i Østfold av sterkt truet 


ugleart. En utbygging ved Saugbrugs (BN6) vil ha store negative konsekvenser ved et betydelig 


inngrep i edellauvskogsområdet i Tistadalen. Skogsområdet har regional betydning og også verdier i 


nasjonal sammenheng.   


Det er tatt inn ulike bestemmelser som i større grad enn tidligere skal ivareta naturmangfold og 


grøntområder i byområdet, blant annet at store karateriske trær bør bevares og at 


sammenhengende grøntdrag skal ivaretas og styrkes.  


Videre er det gitt egen bestemmelse om at utvalgte og viktige naturtyper gis særskilte hensyn ved 


planlegging og lokalisering av tiltak. 


 







30 
 


3.2 Friluftsliv og grønnstruktur  


Flere av de nye utbyggingsområdene berører arealer omfattet av kommunens kartlegging av 


friluftsområder. Av disse er et fåtall kartlagt som viktige eller svært viktige friluftsområder. Samlet 


sett vurderes konsekvensene for friluftsinteresser- og grønnstruktur å være små. For de fleste 


områdene er det mulig å gjøre avbøtende tiltak som sikrer friluftsinteressene.  Unntak fra dette er 


området Sauøya (B15), hvor en utbygging er vurdert å gi store negative konsekvenser for friluftsliv, 


selv om badeplassen i syd ikke berøres direkte. Det er få slike skogsområder nært boligbebyggelsen i 


sentrum, og området har stort potensiale for økt bruk. Samtidig må hensynet til naturverdiene 


vurderes.  En utbygging på området som i dag benyttes til båtslipp anses imidlertid å påvirke 


friluftslivet i liten grad. En utbygging på Saugbrugs nordøst  (BN6) er også vurdert å ha stor negativ 


konsekvens for friluftsliv- og grønnstrukturverdier. Både en utbygging på Saugbrugs nordøst (BN6) og 


Sauøya vil føre til en forringelse av grønne vegger i landskapet.   


  


3.3 Kulturminner/kulturmiljøer/kulturlandskap 


Samlet sett vurderes de nye byggeområdene i liten grad å gi negative konsekvenser for kulturminner, 


kulturmiljø eller kulturlandskap. Sju av områdene ligger innenfor områder med regionalt eller 


nasjonalt viktige kulturmiljø eller kulturlandskap. Øberg skole (B13) ligger i kanten av Iddesletta. 


Dette området er allerede bebygd. Folkvang skole (B3) ligger i forterrenget til festningen og er 


allerede bebygd.  Område for fritidsbebyggelse Holt (BFR4) og område for småbåtanlegg Rødhella 


(Liholt gård VS4) ligger begge innenfor Iddefjordsfjella – kulturhistorisk landskap av nasjonal 


interesse (KULA) – landets viktigste uttaksområde for granitt. Hensynene som bør ivaretas er vurdert 


i liten grad å bli berørt. Området Kamperhaug (LSN1) ligger innenfor Rokke landskapsvernområde. 


Her har Statsforvalteren allerede gitt tillatelse til oppføring av ridehall. Områdets Grefsrød (BFR5) 


ligger innenfor Berby – herregårdslandskap. Deler av området er bebygd med hytter allerede. 


Hensynet til kulturlandskapet er vurdert å kunne ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom avbøtende 


tiltak. Området Saugbrugs Nord øst (BN6) ligger i vestre kant av Asak-området – kulturlandskap av 


regional betydning. Med sin lokalisering i ytterkant av området ansees en utbygging å ville få mindre 


påvirkning på de kulturhistoriske verdiene, selv om deler av edellauvskogen og den trange elvedalen 


blir forringet. Området Brekke sluser (BKB1) ligger innenfor kulturlandskap/kulturmiljø av regional 


betydning – Halden vassdraget/Brekke sluser. Planlagte aktiviteter er vurdert å ikke være i konflikt 


med det bevaringsverdige kulturmiljøet.    


3.4 Jordvern 


Nye utbyggingsarealer berører totalt 21 daa dyrka mark, 50 daa dyrkbar mark og 32 daa høybonitets 


skog. Areal som er tilbakeført til LNF utgjør ca. 400 daa. 


Av de nye områdene er 25 daa av dyrkbar mark myr som ikke bør dyrkes opp, og hvor utbygging 


enkelt kan unngås (stort område med LNF-spredt fritidsbebyggelse (LSF1)). Ved at enkelte ubebygde 


utbyggingsområder i gjeldende plan nå er foreslått tilbakeført til LNF-formål eller grønnstruktur 


halveres Halden kommune sin planlagte nedbygging av dyrket mark. Dette er beregnet ut fra 


summen av områder avsatt til bebyggelse i kommuneplanen fra 2011 og de nye områdene i 


planforslaget. Eksempelvis omfatter området L10, som nå er avsatt til LNF-formål, et jorde på ca. 53 


daa.  Med tilbakeføringen som er foreslått tar man ut områder som omfatter 200 daa dyrket mark og 


61 daa dyrkbar mark og som var planlagt nedbygd 
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3.5 Vann og vassdrag 


Flere av de foreslåtte tiltakene ligger i nærområdene til mindre bekker og vassdrag, men vurderes i 
liten grad å påvirke disse negativt. Avbøtende tiltak anses mulig å iverksette om nødvendig.   
 
Området Saugbrugs nordøst (BN6) ligger mot Tista og vil føre til en nedbygging langs vassdraget.  
En utbygging vil kreve store terrengendringer. Generelt kan steinbrudd ha et potensiale for 
forurensning til vassdrag, men krav til god drift og kontrollrutiner reduserer sannsynligheten for 
utslipp. Også for kommende industrivirksomhet vil forurensningsloven være styrende for utslipp til 
vassdrag.       
 
I Bakke havn deponeres masser fra Brække stenbrudd i forbindelse med utskiping. Bergarter med 
høyt sprøhetstall, som granitt, gir generelt mye finmateriale ved sprengning (Rapport 29/1988 fra 
NVE). Massedeponeringen innebærer at finstoff/partikler føres med regnvann og vind ut i fjorden. 
Partikler fra sprengstein kan føre til tilslamming av sjøbunnen og gi negative konsekvenser for 
plankton og andre organismer i fjorden. Ved utvidelse av driften må virksomheten i havna inngå som 
del av reguleringsplanarbeidet for å forebygge eventuelt negative konsekvenser i strandsone og 
fjorden. I tilknytning til reguleringsplanarbeid må det innhentes kunnskap om den lokale 
påvirkningen og omfanget av dette. 
 
Med unntak av forholdene i Bakke havn som vi har for lite kunnskap om, vurderes det som at 
konsekvensene på vannmiljø samlet sett er små negative.  
 


3.6 Strandsone ved sjø 


Seks av de nye utbyggingsområdene ligger innenfor strandsonen til sjø. Tre av disse er småbåtanlegg, 


hvorav ett ikke gir rom for utbygging ut over eksisterende brygger. De tre småbåtanleggene påvirker 


ikke havneanlegg, farleder eller kaste- og låssettingsplasser. Men to av tiltakene vil medføre 


ytterligere nedbygging i strandsonen. Områdene ligger spredt i kommunen.   


Ved Sponvika er det foreslått å legge inn et område som småbåthavn (VS5). Småbåthavn ved 


Sponvika Brygge anses dels som en formalisering av dagens bruk, samt tilrettelegging for en større 


kapasitet for gjesteplasser. Det er vurdert at endringen i arealformål ikke gir negative konsekvenser 


for miljø og samfunn, bortsett fra at småbåthavn vil kunne generere noe støy.  


Ved brygga til Jens Myhren/Skip & Service AS i Sponvika endres formålene i sjø i tråd med 


eksisterende bruk, dvs. til «Havn og Farled».  


Deler av Sauøya (B15) ligger innenfor strandsonen, i havnebassenget i Halden. Tiltaket vil føre til en 


ytterligere nedbygging på land i strandsonen.  


 


3.7 Virkninger over landegrensen 


Ett område er vurdert å kunne ha virkninger over landegrensen. Dette er området Brække (BRU1), 


som omfatter areal for råstoffutvinning og deponi. Strømstad kommune har tidligere reagert på 


visuell forurensning og lyd-/støvforurensing. Dette har vist seg å være innenfor grenseverdier, men 


økt/endret virksomhet må vurderes på nytt mht. dette, jf. også kap. 3.5. 
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3.8 Barn og unges oppvekstvilkår 


Alle de nye boligområdene har lekeplasser/lekeområder innen gangavstand, eller de er av en slik 


størrelse at det er mulig å etablere tilfredsstillende lekeplasser innenfor eget område. Unntak fra 


dette er området Grimsrødhøgda (B 11). Dette er imidlertid et område som allerede i stor grad er 


utbygd, og en endring av formålet blir en opprydning i faktiske forhold. Alle områdene, bortsett fra 


Øberg skole (B 13), ligger innenfor 500 m til nærturterreng. Ca. 150 m fra Øberg skole leder en grønn 


korridor mot Øberg grustaksområde som i dag fungerer som friluftsområde.  


Både råstoffuttaket/deponi Brække (BRU1) og deponi på Øberg (BRU2) kan være til ulempe for 


skolevei dersom det blir mye tilkjøring.      


 


3.9 Folkehelse 


Det vises til punktet om folkehelse og forurensning under kap. 2.2.1 om nye boligområder.  


I området Saugbrugs Vest (BS1) åpner planforslaget for sentrumsformål, noe som også kan romme 


boligformål. Dette området må undersøkes både med tanke på støy fra næringsvirksomhet og mulig 


forurensning. En utbygging på Saugbrugs Nord øst (BN6) vil føre til at industri kommer tettere på 


flere boliger på Våkemark, Grimsrødhøgda og Fosseløkka enn ved dagens situasjon. Ny industri vil 


kunne på virke omgivelsene med økt støv, støy og lukt, men dette vil avhenge av industritype. Disse 


forholdene må utredes nærmere ved en regulering og krav til evt. avbøtende tiltak avklares.   


 


3.10 Samfunnssikkerhet og beredskap 


For vurderinger av samfunnssikkerhet og beredskap vises det til kapittel 5.  


 


4 Vurderinger av om planen oppfyller overordnede målsettinger  
 


4.1 Samordnet bolig-, og areal- og transportplanlegging 
 


I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging heter det blant annet 


i punkt 3 i retningslinjen: 
«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.» 


 


Fra punkt 4.2 (retningslinjer) heter det: 
«4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at 


transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» 


 
Veksten i boligbygging framover skal fortrinnsvis skje vestover og innenfor tettstedsgrensen. 


Sentrumsutvikling har høy prioritet.  


 


I planarbeidet har en sett at det er lite hensiktsmessig med ytterligere boliger lokalisert til Leiren, og 


boligarealene rundt Leiren er derfor tatt ut. Man ønsker å forhindre videre utvikling av et større 
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boligområde som ligger langt unna sosial infrastruktur (skoler, idrettsarenaer mv.) og offentlig 


tjenesteyting. Dette området er bilbasert, og en videre utvikling av boligområder her ville ikke være i 


tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 


 


Lokalsenteret i denne delen av kommunen er lagt til Sponvika, som i planforslaget gis anledning til 


utvikling som boligområde. Det går skolebuss til Sponvika, men øvrig vil det ut fra lokaliseringen bli 


behov for biltransport til og fra sentrale funksjoner og arbeidsplasser. Målet med utvikling av 


boområder i Sponvika er blant annet nærhet til arbeidsplasser i andre Østfoldbyer og mulighet for 


kortere pendlevei nordover.  


 


Det er også lagt til rette for noe spredt utbygging i områder avsatt til LNF-spredt bolig.  


 


4.2 Oppfyller planforslaget samfunnsdelens målsettinger for arealdelen? 


 


Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for arealplanleggingen. Det vises også til 


planbeskrivelsen, der oppfølging av de enkelte temaene er beskrevet. Nedenfor gis det en kort 


oppsummering av hovedgrepene for å følge opp samfunnsdelen. 


Kompakt by 
Planforslaget gir en mer kompakt by. Ut fra arealregnskapet tilbakeføres dobbelt så mye areal i 
byområdet, som det som tas inn som nye utbyggingsområder.  
 
Variert boligtilbud        
Det legges til rette for variasjon, med sikte på å øke andelen leiligheter og småhus ut fra forventet 
befolkningsutvikling og behovene i tilknytning til denne. Samtidig legges det ut områder for 
utbygging med eneboliger i randsonen med bakgrunn i etterspørselen. 
 
Arbeidsplasser                
Næringsarealer omdisponeres ikke, og det legges til rette for ny industriutvikling ved Saugbrugs og 
Tobruåsen som kan gi muligheter for nye arbeidsplasser. 
 
Jord- og skogbruksverdier 
I planforslaget tilbakeføres ca. 400 daa til LNF. Det legges til rette for levende bygder ved at man 
utvikler områdesentre og lokalsentre, samt gir mulighet for noe spredt bebyggelse i LNF-spredt bolig-
områder. 
 
Kultur, natur og friluftsliv  
I planen legges det inn en rekke nye hensynssoner og bestemmelsesområder som bedre ivaretar 
verdier innenfor disse temaene. Nye utbyggingsområder berører i liten grad områder med store 
natur-, frilufts- eller kulturhistoriske verdier.  
 


Klima 


Med bakgrunn i at kommunedelplan for klima og energi 2019-2030 ble revidert i kommunestyret 


18.6.2020, det vil si etter vedtak av samfunnsdelen til kommuneplanen, vil klimamålene 


kommenteres nærmere. Gjennom planen er det vedtatt ambisiøse klimamål, og strategier for 


hvordan kommunen må jobbe for å nå målene. 
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Klimamål i samfunnsdelen som har direkte relevans for arealdisponeringen: 


• Utvikle nye boområder som ikke medfører økt utslipp.  


• Utslippsreduksjon av klimagasser lik nasjonale føringer.  


• Legge til rette for innovative løsninger og fremtidsrettede næringer som bygger opp under 


endringer til et bærekraftig næringsliv. 


Det er et mål at den største andelen av veksten i kommunen skal skje innenfor byens 


tettstedsgrenser. Nye boområder skal utvikles slik at de ikke medfører økte utslipp av klimagasser. 


Dette er vurdert konkret ifm. KU-tema transportbehov, energibruk og energiløsninger. 


Vurderingstemaet omhandler nærhet til ulike funksjoner som skole, butikk mm.   


 


Under delmålene i klimaplanen ligger også en eksplisitt strategi om at utbygging skal planlegges med 


tanke på at fremtidens transportløsninger skal kunne ivaretas. Spesielt skal gange og sykkel 


prioriteres i planleggingen, og avstand fra sentrum/tettsted må veie tungt når kommunen gir 


tillatelse til nye fremtidig utbygging. I konsekvensutredningen for enkeltområder er dette tatt inn 


som tema under transportbehov, energibruk og energiløsninger.  


De fleste nye boligområdene som er tatt inn i planen ligger innenfor gangavstand til skole. Avstand til 


bydelssenter/lokalbutikk er for flere av områdene slik at mange trolig vil ta bilen dit. De fleste 


områdene har bussholdeplass innenfor akseptabel avstand, men rutetilbudet er varierende. 


Områdene på Hov ligger for eksempel nær bussholdeplasser, men her er det få avganger daglig i dag.  


De foreslåtte boligområdene ligger også for en stor del i akseptabel avstand fra sentrum (fra vel 1 km 


til 2,5).  Feltet Måstad (B8) ligger imidlertid noe lenger unna (ca. 4,6 km via festningen). Nytt boligfelt 


på Svalerødmyra (B14) i Sponvika vil bli et bilbasert samfunn. Her er ca. 5 km til barneskole og 


ungdomsskole ligger i Halden sentrum. Nærmeste matbutikk er i Svinesundsparken. Det er tilgang på 


buss, men få avganger daglig. 


 


I tillegg er det lagt til rette for noe spredt boligutbygging, jf. kap. 2.3.1. Disse arealdisponeringene vil 


kunne føre til økte klimagassutslipp fordi de blir bilbaserte. 


 


I planforslaget er ABC-prinsippet lagt til grunn, og det er vurdert hvordan lokalisering av 


næringsvirksomhet skal gi mindre bilbruk. 


 


Dersom alle framtidige arealer blir utbygd i tråd med kommuneplanen, vil det medføre nedbygging 


av totalt 190 daa dyrket mark og 310 daa dyrkbar mark fram til 2050. Spesielt skog er viktig for 


binding av CO2, og nedbygging av skogarealer (dyrkbar mark) medfører at mindre CO2 bindes i trær 


og skogsjord. 


 


I planforslaget er det lagt inn bestemmelser som skal sikre at det legges til rette for etablering av 


gang- og sykkelveger i senere reguleringsplanarbeid, samt muligheter for kollektivtrafikk.  


 


Siden sentrumsplanen skal gjelde foran kommuneplanen, har man i dette arbeidet ikke sett spesielt 


på hvordan en kan redusere biltrafikken i sentrum. 


 


Kommunen vil stimulere til at tilstrekkelig ladeinfrastruktur bygges ut. I forslag til planbestemmelser 


heter det at blant annet at det kan stilles krav om ladepunkter, og dette må følges opp i 


reguleringsplanarbeid.  
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5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og klimatilpasning 


 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 


I tilknytning til arbeidet med planforslaget er det utarbeidet en ROS-analyse for nye 


utbyggingsområder. Tabellen nedenfor viser temaene flom/erosjon/ekstremnedbør, havstigning, 


ras/skred/steinsprang, forurensning (grunnforurensning og forurensning i sjø), trafikkfare, sårbare 


objekter/kritisk infrastruktur, brannhendelser, hendelser ved Halden-reaktoren og annen fare. 


Tabellen nedenfor viser ROS-analysen. 


Tab. 9. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utbyggingsområder.  
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Utfyllende merknader 


Boligområder                     


Brønnhøydåsen 3 (B6)                     


Måstad (B8)     1               


Hovsveien (B7)     1 2           Kun èn adkomstvei til Hov. 


Hovsveien 37 (B10)     1             Kun èn adkomstvei til Hov. 


Hovsveien (Mellom 35 og 
37 D) (B12)     1             Kun èn adkomstvei til Hov. 


Øberg skole (B13)     1               


Folkvang skole (B3)     1             Se under tabell. 


Grimsrødhøgda (B11)     1             Se under tabell. 


Sauøya                    Èn adkomst, broforbindelse 


Svalerødmyra     1             Se under tabell. 


Fritidsbebyggelse                     


Grefsrød gård                     


Nybøle gård                     


Holt gård                     


Fritids- og turistformål                     


Brekke sluser                   Nedslagsfelt drikkevann 


Bråtorp camping                     


Næringsarealer                     


Åsekjær (BN4)                     


Sommerro     1               


Areal i Tistedal sentrum              


Saugbrugs vannverk                     
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Utvidelse av Flingtorp              


Råstoffutvinning/deponi                     


Brække                   Støv/støy, virkning over landegrense 


Rokke                     


Svingen                     


Øberg                     


Store Bjørnstad                   Tett på jernbane 


Småbåtanlegg/småbåthavn                     


Røsneskilen                   Evt. økt forurensning i sjø 


Svalerødkilen                   Evt. økt forurensning i sjø 


Rødhella-Liholt gård                   Evt. økt forurensning i sjø 


Sponvika                   Evt. økt forurensning i sjø 


 


Merknader/fotnoter til tabellen:  


1. Ligger under marin grense. Muligheter for marin leire. Evt ras-/skredfare må avklares nærmere i 


reguleringsplan/byggesak. 


2. Ligger nært et registrert avfallsdeponi. 


Kildene for risikovurderingene framgår av kap. 1 om metode og kildebruk. 


 


Geotekniske forhold 


De fleste av de nye utbyggingsområdene ligger i områder der særlig videre geotekniske 


undersøkelser er påkrevd i forbindelse med plan- eller byggesaker. Områdene ligger under marin 


grense med mulighet for marin leire. Løsmasseavsetningene er av ulik mektighet og tilfredsstillende 


sikkerhet for byggegrunn må avklares av geoteknisk fagkyndig i den videre planlegging. Det er gitt 


egne bestemmelser i kommuneplanen som skal ivareta dette i plan- og byggesaker, i tillegg til 


bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift kapittel 7. 


Forurensning  


Det er fare for forurensning i sjø ved småbåtanlegg og småbåthavner. Endringene er imidlertid i 


hovedsak kartteknisk, og bekrefter bare dagens bruk. Vi viser til sammenfatninger fra KU-


vurderingene ovenfor i rapporten.  


Klimatilpasning 


Planforslaget inneholder bestemmelser knyttet til kotehøyde gulv og forhold omkring det faktum at 


visse områder i sentrum synker. Det vises til planbeskrivelse kap. 8.5 for nærmere redegjørelser. 


Tilsvarende er det gitt flere og mer detaljerte bestemmelser om overvannshåndtering, blågrønne 


strukturer med videre, jf. planbeskrivelsen. Disse bestemmelsene bør i større grad enn 


kommuneplanen fra 2011 ivareta behovet for tilpasning til klimaendringer med økt nedbør, 


havnivåstigning, stormflo mv. 


Bygging i bratt terreng gir særlige utfordringer med hensyn til terrenginngrep, adkomst, universell 


utforming, fare for steinsprang og ras, overvannshåndtering mv. Det er i planforslaget lagt inn en 


retningslinje om at det ikke bør etableres boligbebyggelse i terreng som er brattere enn 1:4. Dette er 


en bestemmelse i kommuneplanen av 2011, og muligheten for å ha hjemmel til å avslå prosjekter i 


bratt terreng er derfor svekket. Føringer for bygging i bratt terreng er særlig viktig med tanke på 


klimatilpasning. 
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6 Summen av arealbruksendringene og samlede virkninger av nåværende, 


eksisterende og framtidig bruk, jf. naturmangfoldloven 
 


I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal lovens prinsipper, §§ 8 – 12, legges til grunn ved utøvelse 


av offentlig myndighet og beslutningstaking. Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i 


naturmangfoldloven (nml.) som følger:  


§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget  


Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 


vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 


samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 


karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  


I arbeidet med revidering av kommuneplanene er det lagt til grunn kjent kunnskap som ligger blant 


annet i Naturbase, Kilden og andre relevante kilder, jf. også kap. 1 om metode. Halden kommune har 


et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag om biologisk mangfold for å kunne si noe om virkningene på 


overordnet nivå.  


Det vil imidlertid kunne være behov for ytterligere kartlegginger i enkelte områder i forbindelse med 


reguleringsplanarbeid. For Sauøya er det for eksempel påpekt i KU at det er en del av det 


høyereliggende området som har eldre furuskog som er lite undersøkt, og hvor det kan foreligge 


behov for ytterligere kartlegging (spesielt sopp, lav og moser).  


 


§ 9 - Føre-var-prinsippet:  


Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 


kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 


Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 


kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  


Som vist til over, anser vi at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfold i kommunen til at 


føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse. 


 


§ 10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning  


En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 


vil bli utsatt for.  


Ved vurdering av den samlede belastningen skal man vurdere de samlede virkningene av nåværende 


og framtidig arealbruk, og hvordan dette påvirker økosystemet. I denne vurderingen må det også 


trekkes inn områder som lå inne som framtidige byggeområder i kommuneplanen fra 2011, og som 


ennå ikke er nedbygd.  I forslaget til ny kommuneplan er det to områder som synes mest relevante 


her, Brekkerød nord (B14, ca 77 daa.) og Bærengen-Strupeskogen (B17 og B18, ca. 530 daa). 


Det er en sammenhengende grønn korridor fra utløpet av Remmenbekken, opp gjennom 


Remmendalen til Strupebekken og utgjør den sørligste delen av et større sammenhengende 


skogsområde mot Rokke/Høyåsmarka. Dette er en viktig økologisk struktur, blant annet som 
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spredningsvei, som kan ha konsekvenser for naturmangfoldet når den blir brutt ved nedbygging av 


Bærengen-Strupeskogen. Området utgjør i kraft av sin størrelse et område som ved nedbygging 


påvirker naturmangfoldet i kommunen negativt ved at tilgangen på biotoper minker. I 


reguleringsplanarbeidet bør det sikres at det opprettholdes en sammenhengende grøntkorridor fra 


Strupebekken og nordover i retning mot Bislingen. 


Innenfor Brekkerød (B14) ligger en dam som bidrar til økt biologisk mangfold. Ifølge Naturbase er 


dammen registrert som viktig regional naturtype (B). Den er naturlig, ligger i skogsterreng og har 


potensiale for å kunne ha stor salamander. Dammens funksjon bør sikres i reguleringsplan-


sammenheng med en god buffersone både med tanke på naturmangfold og som positivt element 


innenfor bomiljøet. 


Av de nye innspillsområdene er naturtypelokaliteten ved arealet Saugbrugs nordøst (BN6) vurdert å 


være av nasjonal verneverdi (A), og er en av de mest verneverdige edellauvskoger i Østfold. På 


Sauøya er det registrert truede arter (hubro, Sibirkjuke og ruteskorpe). 


I de ovennevnte områdene er det risiko for at det oppstår en irreversibel skade ved nedbygging av 


hele eller deler av naturtypene som følge av arealdisponeringer i planforslaget. Det er viktig at man i 


reguleringsplansammenheng sikrer at mest mulig av de viktige biotopene kan bevares.  


Forslagene i kommuneplanen innebærer ikke vesentlig belastninger på sjø, vann og vassdrag, myrer 


eller andre viktige økosystemer, ut over det som er belyst i beskrivelsene ovenfor og eller i 


konsekvensutredningen.  


Generelt er det viktig å sikre sammenhengen i de blågrønne strukturene, og at det ved 


reguleringsplanarbeid tas hensyn til biologisk viktige områder, blant annet ved å sikre grøntområder i 


planen og eventuelle buffersone. 


De samlede effektene på økosystemet vil også avhenge av utbyggingstakten, og at denne skjer i tråd 


med et reelt behov for nye boligtomter.  


 


§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 


Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 


tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  


Prinsippet følges opp ved at det stilles krav til utarbeidelse av reguleringsplan, og i reguleringsplanen 


bør det stilles krav som sikrer naturforekomster og miljøoppfølging.  


 


§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  


For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 


og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 


bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  


I utarbeidelsen av planforslaget er det lagt vekt på å ivareta grøntstrukturer og at områder som er i 


konflikt med naturmangfold ikke legges ut til utbyggingsområder. Unntaket er, som tidligere nevnt 


spesielt Sauøya og Saugbrugs nordøst, der man har lagt vekt på henholdsvis utvikling av 


sentrumsnære boligområder og næringsinteressene som viktige samfunnsinteresser.  


Alternativ lokalisering for arealdisponeringen for disse områdene er ikke nærmere utredet. 
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Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder følges videre opp ved at det stilles krav til 


utarbeidelse av reguleringsplan, og i reguleringsplanarbeidet må det ses på blant annet hvilke 


alternative muligheter man har for lokalisering av bebyggelse innenfor reguleringsplanområdet som 


både ivaretar utbyggingsinteresser, men også sikrer best mulig ivaretakelse av naturmangfold.  


 


Konklusjon  


Planforslaget vurderes å ha negative virkninger for naturmangfold i enkeltområder ved at utbygging 


fører til tap av noen naturtyper av nasjonal og regional betydning. For øvrig vil planforslaget i siste 


del av planperioden kunne redusere spredningskorridorer og tilgjengelige biotoper (Bærengen-


Strupeskogen). Sistnevnte virkninger er av lokal betydning.  


For øvrig anses planforslaget ikke å påvirke naturmangfoldet samlet sett i vesentlig grad. 


 


7 Forhold som skal avklares og belyses nærmere i senere planarbeid  
 


7.1 Krav til konsekvensutredninger og utredninger for særskilte områder  


 


I planbeskrivelsen er det i kapittel 8.4 gitt en generell beskrivelse av de viktigste endringene som er 


gjort i planforslaget med hensyn til plankrav. 


En del av områdene som er lagt inn i planforslaget vil kreve utarbeidelse av egen KU i forbindelse 


med regulering, da KU i forbindelse med kommuneplanen kun er en grovmasket vurdering. 


I konsekvensutredningene for enkeltområder er det påpekt diverse hensyn som må utredes nærmere 


ved regulering. Dette er f.eks. vurderinger ift. støy, forurensning eller landskapsvirkning.  


8 Konsekvensutredning av enkeltområder 
Ved oppstart av planarbeidet, 12.06.2018, kunngjorde kommunen ønske om innspill. Det kom inn 


mange forslag til områder som ønskes innlemmet i planen. I dette kapitlet vises virkningene av de 


enkeltområder som er tatt inn i planforslaget. Kapittel 9 gir en oversikt over hvilke forslag som er 


vurdert og forkastet under arbeidet, og bakgrunnen for dette.  


I vedlegg 1 finnes kart over områdenes lokalisering i kommunen.  


I dette kapittelet legges enkeltområdene inn – totalt ca. 65 sider.  


 


9 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet 


• Oversikten er ført fortløpende (ES/AN).  


o Tabell (med tekst om hvorfor innspill til områder er forkastet) 
 








Styringsgruppens mandat:

Vedtatt 21.06.2018 kommunestyret

Mandat Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel: 

• Oppnevnt styringsgruppe i formannskapet 7.6.2018 sak 2018/58 styrer arbeidet med utarbeidelse av planforslaget. 

• Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppa igangsettes snarest evt. avklares med formannskapet før de iverksettes. 

• Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende. 

• Styringsgruppa legger strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med arealdelen i henhold til planprogrammet. 

• Styringsgruppa legger frem forslag til kommuneplanens arealdel for formannskapet. 

• Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget. 

• Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av planforslag til behandling i kommunestyret etter høring av planforslaget.

Avvikling av styringsgruppe 1.

Vedtatt 11.04.2019 - formannskapet

1. Administrasjonens rolle endres i sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel gjennom at den politisk valgte styringsgruppen avvikles. 

2. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet med forslag til hvordan planarbeidet skal sluttføres. Saken skal også inneholde forslag på føringer og retningslinjer for arealvalg. En viktig føring er på en balansert måte å svare opp målene i samfunnsplanen.

 3. Sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes derfor til nytt kommunestyre har tiltrådt etter kommunevalget i september 2019.



Ny styringsgruppe

Vedtatt 12.12.2019 kommunestyret

1. Det opprettes en styringsgruppe for sluttføring av kommuneplanens arealdel. 

2. Et høringsutkast legges ut til høring primo februar og sluttbehandling av planen bør være foretatt innen sommeren. 

3. Mandat:

  Oppnevnt styringsgruppe i Kommunestyret 12.12.19 sak 2019/140 legger strategiske føringer og anbefaler retninger i arbeidet med arealdelen i henhold til planprogrammet. 

 Styringsgruppa holder formannskapet orientert og legger frem forslag til kommuneplanens arealdel for formannskapet.

  Styringsgruppa skal lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget. 

 Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av planforslag til behandling i kommunestyret etter høring av planforslaget. 

4. Følgende oppnevnes som medlemmer: 

Øivind Holt, Gunn Mona Ekornes og Helge Bergseth Bangsmoen (vara: Jens Bakke og Linn Rokke Andersen). Leder Øivind Holt.



Sak 174/2021     Medvirkningsplan i høringsperioden
 
 
På vegne av Øivind Holt/s

Espen Sørås
Spesialrådgiver
Avdeling for samfunnsutvikling
Halden kommune

Espen.Soras@halden.kommune.no<mailto:Espen.Soras@halden.kommune.no>
Tlf. (+47) 93 24 32 41

KU for enkeltområdene sendes ut i torsdag da det er et stort dokument.
På grunn av kartoppdateringer vil det bli sendt oppdateringer av dokumentenes
tabeller fortløpende. Årsaken er karttekniske beregninger.
Spørsmål sendes meg fortløpende fram til møtet på mandag.
 
Espen S
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