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Saken gjelder: 
 
Saken gjelder: 
Detaljreguleringsforslag for Høgda, etter at planforslaget har vært til offentlig ettersyn.  
 
 
Politisk saksordfører:  
Se behandling. 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Reguleringsplanforslaget er i samsvar med overordnede planer og er I kommuneplanen vist som 
eksisterende og fremtidig boligområde.  

Administrasjonen har i denne saken ikke anbefalt inngåelse av utbyggingsavtale i forbindelse med 
planarbeidet, men har i stedet knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av nødvendig infrastruktur 
før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet. 

Planområdet ligger i tilknytning til privat vei, og grunneier må selv sikre og dokumentere de 
nødvendige vei- og bruksrettighetene for bruk av veien. 

Det er registrert 6 innkomne uttalelser i forbindelse med kunngjøring og offentlig ettersyn. 
Uttalelsene er lagt ved saken (vedlegg 9a-9f), oppsummering og kommentarer til uttalelsene er vist i 
vedlegg 10. 

Vurdering 
Reguleringsplanforslaget omfatter ubebygde arealer på Høgda, bak bebyggelsen på sørsiden av Fv. 
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128 Osloveien. Eiendommene benyttes i dag til jordbruk og som tilleggsareal for bolig. Det er kort vei 
fra planområdet til undergang under Fv. 128 mot Myrakrysset.  

Planfremmer har planlagt for mindre boliger i en etasje med livsløpsstandard. Det antas at beboere i 
leiligheter for livsløpsstandard ønsker lettstelte eiendommer, og dette forslaget legger til rette for 
slik bebyggelse. Reguleringsplanforslaget har etter administrasjonens vurderinger tilrettelagt for opp 
mot 12 boligenheter. 

For at den som skal utvikle planområdet skal kunne prosjektere de mest optimale løsningene 
innenfor planområdet er det ikke regulert annet enn byggegrenser rundt planområdet mot veien 
Høgda og gårdsveien til Løken gård. Det er forutsatt at det utarbeides en utomhusplan i forbindelse 
med byggesøknaden. Utomhusplanen skal vise hvordan uteområdene skal opparbeides med 
kjørearealer og grøntarealer, fellesområder og private soner. 

Parkering skal skje på en felles parkeringsplass for hele boligfeltet. 

Langs gårdsveien opp mot Løken er det etablert en bjørkeallé. Denne er i reguleringsplanforslaget 
foreslått som en hensynssone. Hensynssonen vil være med på å sikre at alleen ikke bygges ned.  

Feltet som er foreslått regulert til landbruk er kun en stadfestelse av dagens bruk. 

Veiene er foreslått regulert slik de er etablert i dag som private veier. 

Det er tatt hensyn til berørte eiendommer langs veien, slik at grunneiernes interesser i størst mulig 
grad er tatt hensyn til. 

Det har vært nødvendig å utføre grunnundersøkelser for å få avdekket eventuelle tiltak mot ustabil 
grunn da det er påvist kvikkleire i området. Området er trygt å benytte til boliger forutsatt at 
anbefalingene fra de geotekniske vurderingene følges opp ved prosjektering og bygging. 

Statens vegvesen fremmet innsigelse mot planforslaget da det ikke var utført støyvurderinger. 
Støyvurderingene er nå utført og Statens vegvesen har trukket innsigelsen. 

 
Konklusjon 
Administrasjonen mener at planforslaget er i tråd med overordnede planer og vedtak og at 
reguleringsplanforslaget tar de nødvendige hensyn til omgivelser og offentlige og private parter.  

Dersom denne planen vedtas vil utbygging på området bygge opp om sentrum og kunne tilby 
lettstelte leiligheter i livsløpsstandard. Dispensasjonssaken fra 2012 som resulterte i fradeling til 
boligformål avklarte fremtidig arealbruk og dette er gjenspeilet i kommuneplanen. 

Administrasjonen mener at en grad av utnyttelse på % - BYA = 35 % kan anbefales for at utnyttelsen 
av arealet blir høy nok, samtidig som det kan innpasses tilstrekkelige uteoppholdsarealer. 

 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
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Forslag til detaljreguleringsplan for Høgda, GBNR. 27/20 m.fl., PlanID 0123-2013-0002, med 
tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Nytt punkt: 
Tilsvarende areal som reguleringsplanen åpner for (7,5 daa) tas ut av kommuneplanen for området 
tjeneste- og sentrumsformål på Løkenjordene (S4 og T5). 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 47/2018 
 

UMT - behandling: 
Saken utsettes til ekstraordinært UMT møte 12. juni 2018 
 
 

UMT - vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært UMT møte 12. juni 2018 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 49/2018 
 

UMT - behandling: 
Politisk saksordfører: Arve Bekkevard (H) 
Rådmannens innstilling:  
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Høgda, GBNR. 27/20 m.fl., PlanID 0123-2013-0002, med 
tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven §12-12. 
Forslag fra SV: 
Nytt punkt 2: 
Følgende endres i reguleringsbestemmelsene §5 e): 
Det skal anlegges 1 biloppstillingsplass per boenhet ved egen bolig. biloppstillingsplassen skal 
anlegges som garasje eller carport, og skal tilrettelegges med mulighet for uttak til lading av ladbar 
motorvogn. 
 
Nytt punkt 3: 
Felt L1 tas ut av området det reguleres for. 
 
Nytt punkt 4: 
Tilsvarende areal som reguleringsplanen åpner for (7,5 daa) tas ut av kommuneplanen for området 
tjeneste- og sentrumsformål på Løkenjordene (S4 og T5). 
 
Nytt punkt 5: 
Det må utredes for støy med tanke på ny skole og idrettshall på nabotomta og eventuelle tiltak 
gjennomføres før reguleringsplanen kan godkjennes. 
 
Forslag til nytt pk 2 fra SV, enstemmig 
Forslag til nytt pk 3 fra SV, falt mot to stemmer, (SV og Sp) 
Forslag til nytt pk 4 fra SV, falt mot tre stemmer, (SV, SP, Ap) 
Forslag til nytt pk 5 fra SV, falt mot tre stemmer, (SV, SP, Ap) 
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UMT - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Høgda, GBNR. 27/20 m.fl., PlanID 0123-2013-0002, med 
tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven §12-12 og følgende tillegg: 
2.Følgende endres i reguleringsbestemmelsene §5 e): 
Det skal anlegges 1 biloppstillingsplass per boenhet ved egen bolig. biloppstillingsplassen skal 
anlegges som garasje eller carport, og skal tilrettelegges med mulighet for uttak til lading av ladbar 
motorvogn. 
 
 
 
 
Kommunestyre - 68/2018 
 

KS - behandling: 
Politisk saksordfører: Arve Bekkevard 
Disse hadde ordet: Arve Bekkevard, Åse Heien, Sigmund Lereim 
UMTs innstilling til kommunestyret: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Høgda, GBNR. 27/20 m.fl., PlanID 0123-2013-0002, med 
tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven §12-12 og følgende tillegg: 
2.Følgende endres i reguleringsbestemmelsene §5 e): 
Det skal anlegges 1 biloppstillingsplass per boenhet ved egen bolig. Biloppstillingsplassen skal 
anlegges som garasje eller carport, og skal tilrettelegges med mulighet for uttak til lading av ladbar 
motorvogn. 
 
Forslag fra SV: 
Nytt punkt: 
Tilsvarende areal som reguleringsplanen åpner for (7,5 daa) tas ut av kommuneplanen for området 
tjeneste- og sentrumsformål på Løkenjordene (S4 og T5). 
 
Votering:  
Begge forslagene stemt over: 
Enstemming som innstilt fra UMT 
Svs forslag: Forslaget falt, 6 for (Sp, SV, MDG) 15 mot. 
 
 
 

KS - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Høgda, GBNR. 27/20 m.fl., PlanID 0123-2013-0002, med 
tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven §12-12 og følgende tillegg: 
2.Følgende endres i reguleringsbestemmelsene §5 e): 
Det skal anlegges 1 biloppstillingsplass per boenhet ved egen bolig. biloppstillingsplassen skal 
anlegges som garasje eller carport, og skal tilrettelegges med mulighet for uttak til lading av ladbar 
motorvogn. 
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Vedlegg: 
Vedlegg 01 Reguleringsplankart 20180315 
Vedlegg 03 Planbeskrivelse 
Vedlegg 04 ROS analyse 
Vedlegg 05 Støyrapport 
Vedlegg 06 Utredning av behov for grunnundersøkelser 
Vedlegg 07 Geoteknisk rapport - områdestabilitet 
Vedlegg 08 3.partskontroll områdestabilitet 
Vedlegg 09a Uttalelse Fylkesmannen i Østfold 20150716 
Vedlegg 09b Uttalelse Statens vegvesen 20150813 
Vedlegg 09c Uttalelse Østfold fylkeskommune 20150706 
Vedlegg 09d Uttalelse NVE 20171026 
Vedlegg 09e Uttalelse Hafslund nett AS 20150731 
Vedlegg 09f Uttalelse Helsehuset 20150818 
Vedlegg 10 Oppsummering og kommentarer til uttalelser ved offentlig ettersyn 20180314 
Vedlegg 02 Reguleringsbestemmelser - 20180425 
Vedlegg 11 - Innsigelse imøtekommet SVV 
 
 
 


