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Avsender Hovedpunkt i merknad/uttalelse  Forslagsstillers kommentar 

For høringsinstans: 
 

Beskriv kort og punktvis hovedpkt. i merknaden/uttalelsen. Kort kommentar til om merknaden/uttalelsen er: 

1. 
Østfold fylkeskommune 

a) Ønsker ytterligere styrking av grøntstrukturern i byffersone 
ved å tilføre ny vegetasjon. Det bør brukes stedegen 
vegetasjon med tre og busksjikt. 
 

b) Ladestasjoner for el-bil bør inn i bestemmelsene.  
c) Ønsker skal bestemmelse vedrørende sykkelparkering 
d) Ønsker universell utforming omtalt i bestemmelser.  
e) Ønsker punkt i §4 vedrørende luftkvalitet. 
f) Kommunen vurderer utdyping av §6 i bestemmelser 
g) Sosi koder endelig plankart rettes 

a) tatt til følge, Krav til reetablering av grønnstruktur tydeliggjøres i 
bestemmelsene 

Legg inn i bestemmelsers §8 1 Reetablering av grøntstruktur for å ivareta 
grøntbelte i hensynsone.  
b) tatt til følge .Ladestasjoner for el-bi tas inn i bestemmelser. 
c) tatt til følge, endres 
d) tatt til følge, legges til  
e) tatt til følge, legges til  
f) tatt til følge, vi gjør som kommunen ønsker  
g) tatt til følge, rettes  
 

2.  
Fylkesmannen i 
Østfold 

a) Stiller spørsmål til hvor godt hensynsone grøntstruktur blir 
ivaretatt. Vegetasjonsskjerm blir kraftig redusert sameliknet 
med i dag. Krav til reetablering av grønnstruktur bør 
tydeliggjøres i bestemmelsene. 
 

b) Mener det bør planlegges å sette byggegrensen lenger inn i 
planområdet. Da blir vegetasjonsbeltet bredere 

a) Tatt tilfølge. Krav til reetablering av grønnstruktur tydeliggjøres i bestemmelsene 
Legg inn i bestemmelsers §8 1 Reetablering av grøntstruktur for å ivareta 
grøntbelte i hensynsone.  

 
b) Ikke tatt til følge. Da blir det vanskelig å nyttiggjøre seg eiendommen. Nabo 

regulering øst for Myrvoll, har 30m uten vegetasjonsskjerm, det bør derfor være 
tilstrekkelig at det er her 30m med vegetasjonsskjerm. 



3. 
Statens vegvesen 

Uttaler seg som fagorgan og vegforvalter for fv. 128 og 206 
 

a) Plan kartet inneholder ingen løsning for hvordan 
planområdet løses trafikalt.  Ønsker dimensjonerings 
beskrivelse til §6.1  

b) Ønsker at byggegrense mot veg omtales i bestemmelser i 
likhet med hensynssone. Det minnes om at parkering mm 
ikke må komme i konflikt med byggegrense.  

c) Sykkelparkering (som øfk) 
d) Universell utforming (som øfk) 

 
 

a) tatt til følge, det innarbeides dimensjoneringskrav og sikt krav i avkjøringer internt 
i planområdet under §6 

 
b) tatt til følge, det skrives i bestemmelser om dette.  

 
 

c) tatt til følge 
d) tatt til følge 

 
 
 

Alle merknader ligger i sin helhet vedlagt, for utfyllende informasjon. 
 


