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1 BAKGRUNN 

1.1 Planprogram 
Planprogram for revidering av arealdelen 2008 – 2020 ble vedtatt i Formannskapet 
10.06.08, sak 49/08. Vedtak: Formannskapet vedtar planprogrammet og supplerer 
med de temaer som fylkesmannen påpeker i sin uttalelse. 
 
Planprogrammet beskriver hvordan innspill i kommuneplanen skal 
konsekvensutredes og statlige og regionale føringer gjennom lover, forskrifter, 
planer, vedtak og retningslinjer m.m. 
 
Arealdelen av kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (jfr. Plan- og 
bygningslovens § 20.6). Arealdelen skal angi bruk og vern av alle arealer i 
kommunen. Arealdelen består av rammer og hovedmål, beskrivelse av de ulike 
områdekategoriene samt plankart med bestemmelser og retningslinjer og temakart. 
Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men angir hvordan administrasjonen skal 
håndheve planbestemmelsene knyttet til plankartet.  
 

1.2 Hovedmål 

Hovedmål: 

Skiptvet skal ha god omsorg for sine innbyggere. Skiptvet kommune skal ivareta 
natur og miljø. Innbyggerne i Skiptvet skal ha omsorg for hverandre. 

Virkemidler:  

• Bidra til bærekraftig arealforvaltning i regionen 
• Bidra til å utvikle et levende og trafikksikkert sentrum 
• Kommunen skal ha en bærekraftig utvikling basert på folkehelse, 

naturkontakt, velferd og individuell mestring 
• Bidra til en balansert utvikling av boliger, næringsområder og friområde  
• Tilrettelegge for fortetting 
• Fremme folkehelse gjennom god tilgjengelighet for alle, tilpassede boliger 

og gode muligheter for å ivareta egen helse gjennom fysisk aktivitet og 
sosial kontakt i bolig- og nærmiljøene 

• Bidra til variasjon i boligtyper med hensyn til størrelse, eierform og pris for 
å møte prioriterte gruppers behov i et presset boligmarked 

 
De senere årenes sterke befolkningsvekst i kommunen har også resultert i høy 
boligutbygging. Utviklingen viser en utvikling mot tettere utbyggingsmønster og en 
mer variert boligtype med flere leiligheter.  Det er usikkerhet knyttet til hvor stor 
befolkningsveksten vil bli i Skiptvet i framtiden  
 

1.3 Om dette dokumentet 
Plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-4 fastsetter at arealdelen skal angi 
forutsetninger for forvaltningen av arealer og andre naturresurser. Arealdelen skal i 
nødvendig utstrekning angi arealbruk med bestemmelser og retningslinjer for: 
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• Byggeområder 
• Landbruks-,natur- og friluftsområder 
• Områder for råstoffutvinning 
• Områder som er båndlagt eller skal båndlegges for nærmere angitte formål 

i medhold av plan- og bygningsloven eller andre lover og områder for 
Forsvaret.  

• Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsel-, 
fiske,- akvakultur-, natur,- og friluftsområder hver for seg eller i 
kombinasjon med en eller flere av de nevnte brukskategorier. 

• Viktige ledd i kommunikasjonssystemet. 
 
Plan- og bygningsloven forutsetter at endring av arealbruk skal konsekvensutredes 
og beslutninger skal begrunnes. Politiske initiativ og forslag/søknader fra private skal 
dokumenteres og vurderes faglig. 
 

2 PLANFORUTSETNINGER 

2.1 Statlige, regionale og lokale føringer 
For kommuneplanleggingen er Plan- og bygningslovens målsetninger om å 
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i 
lokalsamfunnet som helhet sentrale. I tillegg vil ulike lover, retningslinjer, 
stortingsmeldinger og tidligere vedtatte reguleringsplaner gi direkte eller indirekte 
føringer for planens utforminger. Det vises her til planprogrammets vedlegg 5, 
Overordnede føringer. 
 
Dette dokument er utarbeidet etter gjeldende plan- og bygningslov. Føringer som 
ligger i forslag til ny fylkesplan er ikke tatt hensyn til i dette planarbeidet. 

2.2 Konsekvensutredninger 
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har omfattet vurdering av 
uttalelser, forslag og initiativ om endret arealbruk.  
I arbeidet med konsekvensutredning er det benyttet følgende mal for hvert enkelt 
forslag og initiativ: 

• Beskrivelse 
• Presentasjon av konsekvenser 
• Alternativer 
• Faglig vurderinger og anbefalinger 

De anbefalinger og konklusjoner som er gjort er både basert på et overordnet 
strategisk perspektiv og en konkret vurdering av hvert enkelt forslag og initiativ. 
Konsekvensutredningene er samlet i et eget dokument, Kommuneplanens arealdel 
2009-2020, Konsekvensutredninger.  

2.3 Skiptvet kommune – en attraktiv bokommune 
Hovedmålet innebærer en visjon om at Skiptvet skal være en attraktiv kommune å 
bosette seg i. Den tradisjonelle sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og 
befolkningsvekst er i ferd med å snu. Det er ikke lenger slik at befolkningen følger 
arbeidsplasser, men at arbeidsplasser følger befolkning. Skiptvet kommune som et 
attraktivt sted å bo gir muligheter for nye næringer og opprettholde eksisterende. Et 
attraktivt bosted er kjennetegnet av gode oppvekstvilkår, tilgang på arbeidsplasser 
innen rimelig avstand, kulturtilbud og grønne kvaliteter.  
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2.4 Utbyggingsavtaler 
Stortinget vedtok i april 2005 en lov om regulering av utbyggingsavtaler. 
Lovendringen inngår i Plan- og bygningslovens kapittel XI-A Utbyggingsavtaler og 
trådte i kraft 01.07.2006. Bestemmelsene i loven regulerer bruk og innhold av 
utbyggingsavtaler. En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og 
grunneier/utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens 
planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og som gjelder gjennomføringen av 
arealplan (arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan). 
En utbyggingsavtale kan skape forutsigbarhet både for utbyggeren og for 
kommunen. §64 i plan- og bygningsloven gir følgende definisjon: 
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller 
utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens 
planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal 
arealplan.  
 
Utbyggingsavtaler kan benyttes for å fastsette utbyggingstidspunkt, utbyggingstakt 
og for å fastsette fysiske og økonomiske forutsetninger for gjennomføring av 
utbygging. Kommunen kan ikke stille krav om at en utbygger/grunneier skal delta i 
økonomisk gjennomføring av sosial infrastruktur (f.eks. skoler og barnehager). 
 
§6 bestemmelsene fastsetter rammer for utbyggingsavtaler. 

2.5 Barnas oppvekstvilkår 
En særskilt utfordring ved utarbeidelse av nye bebyggelses- og reguleringsplaner er 
å få til hensiktsmessige leke- og oppholdsareal ved ny utbygging. Skiptvet kommune 
har ungdommenes kommunestyre. Det kan være en ide å bruke ungdommenes 
kommunestyre i en tidlig planprosess ved utarbeiding av nytt boligfelt. 
Forutsetningene (plassering, utstrekning og utforming) for leke- og oppholdsareal går 
fram av bestemmelsene og retningslinjene til planen. Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen, er lagt til grunn bestemmelsene og 
retningslinjene.  
 
§7 i bestemmelsene fastsetter bestemmelser og normer om lekeplasser og 
uteoppholdsareal til alle byggeområder og til byggeområder for boliger. Det stilles 
bl.a. krav om at regulerings- og bebyggelsesplaner skal omfatte store nok områder, 
slik at behovet for fellesløsninger blir ivaretatt. 

2.6 Universell utforming 
Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med handlingsplanen er å skape et 
samfunn der mennesker med ulike funksjonsvansker som nedsatt syn, hørsel, 
orienterings- og bevegelsesvansker får mulighet til å delta i lokalsamfunnet på linje 
med andre. Handlingsplanen legger spesielt vekt på å øke tilgjengeligheten til bygg 
og uteområder. Universell utforming omfatter planlegging, bygging, drift og forvaltning 
av bygninger, anlegg og uteområder, tjenesteproduksjon og service, salg av 
produkter og bruk av elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter har forutsetninger for Universell 
utforming når det gjelder plan- og byggesaksbehandlingen.  
 
§8 i bestemmelsene fastsetter rammer for Universell utforming i forhold til arealbruk. 
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2.7 Støy 
Skiptvet kommune har mulighet til å være ”leverandør” av stille områder, noe som i 
framtiden vil være etterspurt og være et viktig kvalitetsstempel for kommunen.  I et 
stadig mer urbanisert fylke vil det være viktig for kommunen å unngå å få nye 
støykilder inn i disse områdene. LNF2 – område   (landbruk, natur og friluftsområder) 
omfatter de store skogområdene med viktige viltområder, natur og friluftsområder. 
LNF2 – områdene er foreslått betydelig utvidet.  
 
Etableringa av motorsportsbaner/ aktiviteter må tilknyttes organisert sportslig 
virksomhet og samlokaliseres i områder som er avsatt i kommuneplanen.  
 
Statens Vegvesen har utarbeidet forenklet støysonekart hvor støysonene langs 
dagens vegnett er beregnet ut fra den trafikksituasjonen som forventes i 2020 
(temakart).  Det er utarbeidet støyberegninger ved trialbanen på Fjellshagen og 
skytebanen ved Berg. Detaljerte støyberegninger må gjennomføres i forbindelse med 
utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner, der det antas at støyforholdene 
gjør det nødvendig. Dette kan medføre at avgrensing og utforming av byggeområder 
nær støykilder må vurderes på nytt. 
 
§3 i bestemmelsene angir forutsetninger for at framtidig arealbruk ikke må føre til 
miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i gjeldende retningslinjer for støy. 

2.8 Kvikkleire og skredfare 
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og NGI (Norges geotekniske institutt) 
har gjennomført et program for økt sikkerhet mot leirskred. Det er foretatt en 
evaluering av risiko for kvikkleireskred i Skiptvet. De potensielt skredfarlige 
kvikkleiresonene er klassifisert med hensyn på faregrad, konsekvens og risiko. Disse 
sonene er vist som fareområder på temakartet. I slike områder må særskilte 
vurderinger og dokumentasjon gjennomføres før det tillates byggearbeider eller 
terrenginngrep. Store deler av Skiptvet består av marin leire, det er derfor alltid 
nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep 
i områder med marin leire.  
 
§16 i planens bestemmelser inneholder forutsetninger for vurderinger og 
dokumentasjon.  NVE’s Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder 
langs vassdrag, skal benyttes som grunnlag for vurderinger og dokumentasjon. 

2.9 Områder med restriksjoner 
Støysoner ved Trialbanen på Fjellshagen og Berg skytebanen, er markert i 
plankartet. Sprenstofflagret ved Libru er inntegnet i plankartet.   

2.10  Estetikk 
Hvordan vi har det rundt oss i hverdagslandskapet påvirker trivselen. Planen omfatter 
ikke detaljerte forutsetninger for estetikk.  
 
Bestemmelsenes § 12  angir hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for 
estetiske hensyn. 

2.11 Bruk av fornybar energi ved ny utbygging 
I retningslinjene er det angitt forutsetning om at det i størst mulig grad skal legges til 
rette for bruk av fornybar energi ved planlegging og utbygging i nye byggeområder. 
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3 HOVEDUTFORDRINGER 

3.1 Boligutbygging 
Det har vært en sterk befolkningsvekst i kommunen de siste årene. Østfold analyse  
har prognoser for folketallet i Skiptvet fram til 2050. Hvis vi skal gjøre anslag på 
behovet for boligarealer 40 år fram i tid, så trenger vi anslag på folketallet helt fram til 
2050.  
 
I Fylkesplanen, Østfold fram mot 2050, er det lagt til grunn en vekst på 1 %. SSB 
benytter de tre siste årene som estimeringsperiode. Østfold analyse har benyttet 
PANDA-modellen og valgt estimeringsperiode 2001-2008. For små kommuner er 
dette å foretrekke. En relativt lang estimeringsperiode vil også ”dempe” utslaget av 
den store arbeidsinnvandringen de siste tre årene.  
 
Det er grunn til å forvente at arbeidsinnvandringen vil avta de neste årene.  
 

 

Skiptvet - befolkningsprognoser
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(Alternativ HHMH)

Panda -
estimeringsperiode 2000-
2008

  
 Tabell: Østfold analyse 
 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

SSB-Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) 3525 3649 3920 4198 4499 4779

SSB-Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) 3525 3635 3847 4038 4218 4363
SSBHøy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) 3525 3656 4000 4370 4774 5183

Panda - estimeringsperiode 2000-2008 3525 3616 3853 4114 4389 4663 4922 5167 5404 5638

Skiptvet - befolkningsprognoser frem til 2050 - ant. personer

 
Kilde: Østfold analyse 

 
Ved utregning av behovet for areal i kommunen i et 40-årsperspektiv har vi lagt 
følgende til grunn: 
 
Kommunen vil få 1880 nye innbyggere, en gang mellom 2040-2045, beregnet etter 
Panda-modellen. Antall personer pr bolig anslås til 2,2. Dette blir totalt 854 nye 
boliger i et 40-årsperspektiv, 10 % av disse bygges som fortetting og transformering i 
sentrum. Med en gjennomsnittelig tomtestørrelse på 0,650 daa har kommunen i et 
40-årsperspektiv behov for 500 daa nytt boligareal. 150 daa er allerede avsatt til bolig 
i sentrum, det bygges 85 boliger spredt i 40-årsperioden, med en gjennomsnittelig 
tomtestørrelse på 1 daa.  
 
Behov for nytt areal blir da på 265 daa som dekkes opp ved å bygge ut ved 
Ringstad/Åmot/Larsåsen. 
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3.1.1 Vurdering  

Meieribyen framstår i dag som et sentrum i en landkommune og strekker seg over et 
areal på 1,5 km langs RV 115. Dyrka jordbruksarealer ligger inntil sentrum i nord, øst 
og vest, noe som forsterker opplevelsen av en landkommune, men med kommunens 
sterke ønske om jordvern, så begrenser dette samtidig handlefriheten vesentlig. 
  
En utvidelse av sentrum mot vest vil komme i konflikt med jordvern, høyspenttrase og 
en eventuell framtidig ny trase for RV 115.  En utvidelse av boligområder i 
skogsområdene på Fjellshagen vil komme i konflikt med næringsområdet som 
allerede er etablert på Fjellshagen. Bolig og næring bør ikke ligge for nær hverandre 
slik at støy, støv og trafikk ikke generer boligområder eller at hensynet til boliger må 
legge unødige hindringer på næringsvirksomhetene. Dersom Fjellshagen legges ut 
for boligområde, vil kommunen i et 40 års perspektiv ha behov for arealer til 
næringsutvikling Utvidelse av næringsområdet på Fjellshagen vil begrense seg, nord 
for Fjellshagen ligger store myrområder lite egnet til næringsområder, men verdifulle 
til friluftsområder og dyreliv. 
 
Utvidelse av sentrum mot øst for RV 115, vil beslaglegge særlig verdifulle 
landbruksområder. Noe av særpreget til Meieribyen i dag er nettopp oppfatningen av 
en landlig kommune med åpne jordbruksarealer i sentrum og et verdifullt 
kulturlandskap ved kirken. Det er i området øst for Meieribyen noen forekomster av 
kvikkleire. 
 
Utvidelse av sentrum mot nord vil komme i konflikt med store arealer med verdifulle 
landbruksområder og områder for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet (turløype). 
 
Utvidelse av sentrum mot sør vil gi et langstrakt sentrum på ca 2 km. Dette 
alternativet beslaglegger minst verdifullt landbruksområde og det kan legges ut et 
sammenhengende framtidig boligareal på 270 daa (Ringstad/Åmot/Larsåsen). Med 
10 % fortetting i sentrum, samt utnytting av 150 daa avsatt til boligformål i sentrum og 
120 boliger bygd spredt vil en utbygging av Ringstad/Åmot/Larsåsen være 
tilstrekkelig areal for boligbygging i 40 år. 
 

3.2 Sentrumsområde 
Skiptvet kommune har meget bevisst satset på kun å ha ett sentrum med alle 
offentlige og private sevicefunksjoner samlet her. Kommunen ønsker ikke at spredt 
boligbygging skal skje i egne soner med allerede eksisterende bebyggelse. Slik 
bygging vil svekke vårt ene sentrum i kommunen, og etter hvert føre til nye mindre 
”tettsteder”. 
 

3.3 Næringsområder 
Skiptvet kommune har noe ledige arealer for næring på Fjellshagen, samt områder i 
privat eie. Områder for næringsvirksomhet omfatter alle typer næringsvirksomhet 
(Industri, lager, forretning med mer). Ved etablering av nye virksomheter må 
konsekvensene for omgivelsene vurderes. En slik vurdering blir gjort i forbindelse 
med reguleringsplan, behandling av byggetillatelse, tillatelse til bruksendring med 
mer. Det er avsatt område for utvidelse av Fjellshagen industriområde på sørsiden av 
fylkesvei 243 (Lundsveien), samt på vestsiden av eksisterende næringsområde på 
Koffeld. Det foreslås nytt næringsområde, 70 daa, som utvidelse av eksisterende 
næringsareal Fjellshagen, på eiendommene Skjelle søndre gnr 54, bnr 2 og  Skjelle 
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nordre gnr 54, bnr 3. Eksisterende næringsareal ved Åby (bussgarasjen) og 
Åmotsaga er også foreslått utvidet med ca. 30 daa. 

3.4 Fritidsbebyggelse 
Det tillates ikke spredt hyttebygging. Fritidsbebyggelse kan kun skje i tilknytning til 
eksisterende fritidsbebyggelse j mf § 13.6 i bestemmelsene. 

3.5 Landbruk – Natur – og friluftsområder,  LNF- områder 
I LNF-områder er fortrinnsvis kun tiltak i direkte forbindelse med tradisjonell 
landbruksnæring (stedbunden næring) tillatt.  Næringstiltak uten tilknytning til 
landbruket bør hovedsakelig lokaliseres til næringsområdene. 
 

LNF1  

Området domineres av landbruksdrift. Flere områder i LNF1 har spesielt fine 
kulturlandskap som bør holdes i hevd, og ikke ødelegges av ubetenksomme inngrep. 
Det er nå laget eget temakart og beskrivelse over viktig kulturlandskap/kulturmiljøer/ 
kulturminner som bygger på  rapport 9a/1996 ”Verdifulle kulturlandskap i Østfold”, 
rapport 1/93 ”Østfoldlandskap av regional betydning” og ”Naturvernregistrering i 
Østfold” 1976, alle utgitt av Fylkesmannen i Østfold, samt eget forslag fra 
Fylkeskonservatoren i Østfold datert 23.03.10.   
I LNF1 er adgang til en meget beskjeden spredt boligbygging (inntil 10 % av 
boligbyggingen i kommunen). Ved spredt boligbygging  skal det tas hensyn til 
kulturlandskapsverdier og viktige sammenhenger i kulturlandskapet.  Boligtomt skal 
ikke stenge kjente trekkveier for vilt eller splitte opp viktige viltbiotoper eller registrerte 
biologiske mangfold kartlegginger. Boligtomta skal ikke stenge eller ligge nærmere 
enn 10 meter til naturlige utfartsårer/stier til naturområder. Særskilt tillatelse fra 
kulturminnevernmyndighetene skal være gitt. .Boligtomta skal ikke være lokalisert til 
dyrka mark. Boligtomtas avgrensninger skal følge naturlige terrengavgrensninger og 
tilpasses omkringliggende landskap. Boligens utforming skal tilpasses eksisterende 
lokal byggeskikk i nærområdet. I byggeprosjektet skal det dokumenteres at ansvarlig 
utbygger har gjennomført en estetisk vurdering av bygget i seg selv, i forhold til 
omgivelsene og i forhold til fjernvirkning (jfr. også plan-og bygningslovens §2 og §20-
1, annet ledd, punkt b. 

LNF2  

LNF 2 områdene i kommunens søndre, vestre og midtre del består stort sett av skog 
og annen utmark, og er særlig viktig som viltområde. Mye av LNF2-områdene her 
henger sammen med skogområder i nabokommunene Spydeberg, Våler og 
Sarpsborg. Dette er store fellesområder mellom kommunene som danner et 
kjerneområde og forsyningsområde for mange viltarter, og betyr følgelig mye for 
viltbestandene (kfr. ”Viltet i Skiptvet”, egen plan med oversikt over viltområder og 
forvaltningsplan for viltressursene). LNF 2 områdene i kommunens østre del er 
hovedsakelig et bredt belte, betegnet som  ”rommet” langs Glomma. LNF2 området 
er sterkt utvidet i forhold til tidligere kommunearealplan, og dekker nå ca.55 km², 
tilsvarende ca. 55 % av kommunens totalareal. Arealene på begge sider av Rv115 
fra Meieribyen til Langli, arealene inntil eksisterende og framtidige byggeområder i 
sentrumsområdet, samt registrert viktig kulturlandskap/kulturmiljøer/kulturminner, og 
et bredt arealbelte langs Glomma, inngår nå alle i LNF2.   
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3.6 Båndlagte områder 
I båndlagte områder er arealbruk i strid med båndleggingsformålet ikke tillatt.  
Følgende båndlagte områder ligger inne i kommuneplanens arealdel:  

3.6.1 REGULERT, VERNET ELLER PÅLAGT RESTRIKSJONER I MEDHOLD 
AV LOV 

• Storesand naturreservat (Naturvernloven) 
• Spesialområde bevaring (Skiptvet kirke, presteboligen samt tilhørende 

områder) 
• Bygningsvern imh. av kulturminneloven (Kirkegården, Tveter gård)  
• Støysoner imh. av forurensningsloven  
• Kraftoverføringslinjer 

3.6.2 OMRÅDER SOM SKAL REGULERES 

Staås og Kjellåsbatterier 

Statens (ved Forsvaret) eiendommer Staås gnr 76, bnr 7 og Kjellås gnr 77, bnr 16, 
areal hhv. 5,5daa og 7,5daa, båndlegges med tanke på fremtidig regulering til 
spesialområde bevaring.   

Reguleringsplan for Skiptvet kirkegård 

Varsel om endring av reguleringsplan for Skiptvet kirkegård sendes ut i løpet av 
2010.  

3.7 Biolgisk mangfold 
I 2008 har Skiptvet registrert 165 naturtypelokaliteter. Disse er tilgjengelig i kart og på 
Internett. 
 

3.8 Riksvei 115 
RV 115 er den viktigste tverrforbindelse for Indre Østfold, mellom E18 og E6. 
Betydningen er forsterket med utvidelsen på Moss Lufthavn Rygge og med et vedtak 
om å bygge nytt sykehus på Kalnes og alle akuttfunksjoner i Østfold skal til Kalnes. 
Opprinnelig var det bestemt at Indre Østfold skulle til Moss. 
 
Dette vil gi en betydelig økende trafikkmengde frem mot 2020. Dagens trasevalg for 
RV115 går gjennom sentrum av Meieribyen og deler mange boliger på den ene siden 
og helse, skole og rekreasjon på den andre siden. For et trygt og godt lokalmiljø, en 
mer helhetlig sentrumsplan og kommunal utvikling er det nødvendig å ha fremtidig 
riksveitrase utenom sentrum. 
 
Denne tverrforbindelsen mellom Indre Østfold kommunene og Ytre Østfold, og E18 
og E6 er viktig for hele regionen. Disponibelt areal for en utbredt RV115 fra Askim i 
nord, gjennom hele Skiptvet kommune mot Ytre Østfold er strategisk nødvendig. En 
omlegging av RV 115 utenom sentrum må utredes, etter initiativ fra Skiptvet 
kommune. 
 
 
 
 
 



 12

4 JURIDISK BINDENDE BESTEMMELSER  
Vedtatt av Kommunestyret 20.04.2010, sak 10/230 
 

FELLES FOR HELE PLANOMRÅDET 

§1.   Virkninger av kommuneplanen 

Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner. Gjeldende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner supplerer og 
utfyller kommuneplanens arealdel der det ikke er motstrid mellom disse. (Jf Pbl §20-6 
3. ledd) 

Nye reguleringsplaner 
År Navn på plan Utarbeidet av 
2009 Areal øst for 

Karlsrudkrysset 
Statsbygg Øst 

2008 
 

Finlandskogen   Skiptvet kommune ved næring og teknikk 

2005 Skiptvet sentrum   Skiptvet kommune ved næring og teknikk 
2005 Idrettsåsen    Ruma Eiendomsutvikling AS    
2005 Karlsrudengen              Skiptvet kommune, næring og teknikk, på vegne av 

grunneiere 
2005 Glennetangen, endring  Eiendomssemteret AS, Oslo i nært samarbeid med 

grunneier og Skiptvet kommune, næring og teknikk 

2003 Brekkeåsen                 Skiptvet kommune v/næring og teknikk 
2003 Trialbane Fjellshagen    Skiptvet kommune v/næring og teknikk 
2002 Skytebane Berg   Siv.ark. A.O. Benne AS på oppdrag av Skiptvet Skytterlag 

  
        

§2.   Byggeforbud langs vassdrag 

Innenfor den fastsatte byggeforbudssonen langs vassdrag er det ikke tillatt å 
iverksette tiltak som nevnt i Pbl. § 93 a), b), c), h), i) og j). Unntatt er byggeområder 
for eksisterende fritidsbolig, eksisterende bade- og bryggeanlegg ved Glennetangen, 
Vidnes og Grønnsund, samt anlegg tilhørende Nes lensemuseum. (jf Pbl §20-4, 2. 
ledd, bokstav F)  

§3.   Støy 

Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastninger som overstiger grenseverdiene i 
retningslinjer for støy som fremgår av T-1442  eller nye retningslinjer som måtte 
erstatte disse.  
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område nær støykilde skal det foretas 
støyberegninger. 
 
All motorferdsel i utmark må skje i medhold av lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10. juni 1977 nr 82. Det må videre gis utslipp etter forurensningsloven. 

BYGGEOMRÅDER 

§4.  Rekkefølgen av utbyggingen (Boligbyggingsprogram): 

 
1. fase vil være utbygging av Finlandsskogen boligområde i sentrum. Dette er et 
kommunalt eid område med godkjent reguleringsplan for utbygging av ca. 50 
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boenheter fordelt på eneboliger, 2-mannsboliger og rekkehus. Videre vil bli foretatt 
fortetting i sentrum med flere leilighetsutbygginger. 
 
2. fase vil være utbygging av ca. 150 daa avsatt til boligformål i sentrumsområdet . 
Da dette er areal i privat eie, er det litt vanskelig å tidfeste utbyggingene. Etter 
avholdt informasjons-/avklaringsmøte med grunneierne her kan imidlertid 
konkluderes med at avsatt areal vil bli bygd ut innenfor arealdelens planlagte 
tidsperspektiv, dvs. innen 2020. 

3. fase vil være utbygging av planlagt boligområde mot sør; Ringstad/Åmot/Larsåsen, 
et areal på ca. 270 daa. Her vil utbyggingen kunne strekke seg framover i et 40-års 
perspektiv. Boligområdet Ringstad/Åmot/Larsåsen skal bygges ut nordfra og sørover. 

§5.  Krav om reguleringsplan  

I områder som på plankartet er markert som framtidige byggeområder kan bygging, 
konstruksjon eller anlegg som nevnt i Plb § 93, samt fradeling til slike formål, ikke 
finne sted før området inngår i reguleringsplan.  
Unntatt er mindre endringer på eksisterende bebygde eiendommer i tråd med  
kommuneplanens arealdel med tilhørende planbestemmelser. (jf Pbl §20-4, 2. ledd 
bokstav A) 

§6.  Krav om samtidig ferdigstillelse (utbyggingstidspunkt) 

1. For områder avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel kan utbygging 
ikke finne sted før tekniske anlegg som vei, vann og avløp er etablert. 
Samfunnstjenester, så som elektrisitetsforsyning, helse- og sosialtjeneste , 
barnehager og skoler mv. må integreres i planfasen. Utbygging av gang- og 
sykkelveier/fortau skal skje før eller samtidig med boligområdet (jfr. plan- og 
bygningslovens §20-4, annet ledd, punkt b).  
2. For boligområder skal lekeareal og andre felles uteoppholdsareal være ferdigstilt 
samtidig med bebyggelsen. For andre utbyggingsområder skal uteområdene være 
ferdigstilt samtidig med bebyggelsen (jfr. plan- og bygningslovens §20-4, annet ledd, 
punkt d). 
3. Konkretisering vedrørende gang- og sykkelveger: 
Det skal være sammenhengende gang- og sykkelvegnett til skoler og sentrum før det 
kan gis:  
brukstillatelse til boliger for byggeområde ved Ringstad/Åmot/Larsåsen, 
brukstillatelse til næring og boliger for byggeområde ved Fjellshagen,  
brukstillatelse til boliger for byggeområdene ved Kassem/Askim og Karlsrudengen 
 

§7.  Utbyggingsavtaler 

1. Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens kapittel XI-A kan inngås for 
arealer i hele Skiptvet kommune. 
2. Utbygningsavtaler kan inngås både ved utbygging i nye områder og ved 
omdisponering/endring i allerede utbygde områder. 
3. I utbygningsavtaler mellom utbygger/grunneier og Skiptvet kommune kan det 
avtales forutsetninger for gjennomføring av utbygging med utgangspunkt i følgende 
rammer: 
a) Forutsetninger om opparbeidelse etter reglene i plan- og bygningsloven § 67, §68 
og §69. 
b) Opparbeidelse av anlegg og arealer som forutsetning for gjennomføring av 
utbygging, må stå i rimelig forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører 
Skiptvet kommune. 
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c) Forutsetninger med bakgrunn i Skiptvet kommunes utbyggingspolitikk i 
kommuneplan.  
4. Utbygningsavtaler skal utformes i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven kapittel XI-A. 
 
§8.  Krav til uteoppholds- og rekreasjonsarealer (jf Pbl §20-4, 2. ledd  
 bokstav B)   
1. Lekeplass for småbarn forutsettes dekket på den enkelte boligeiendoms grunn. 
For hver enkelt bolig skal det være et egnet uteoppholdsareal på minimum 50 kvm. 
Uteoppholdsareal kan anses dekket ved opparbeiding av fellesareal som ligger 
mellom flere boligeiendommer og grenser direkte til disse.  
 
2. I nye boligområder skal det være areal egnet til rekreasjon og lek innenfor en 
gangavstand på 200 meter fra boligene. Området kan være naturmark, park eller 
andre opparbeidede arealer med en minimumsstørrelse 2,5 daa. Arealer smalere 
enn 5 meter skal ikke regnes med i arealet. Tilliggende arealer avsatt til LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel kan tas med i vurderingen selv om disse ligger utenfor 
plangrensen. Det skal gjøres rede for hvordan behovet for rekreasjons- og lekeareal 
dekkes ved behandling av reguleringsplan.  

§9.     Tilgjengelighet og Universell utforming 

Det fysiske miljøet skal planlegges, bygges og opparbeides slik at bygninger og 
arealer er tilgjengelig for alle. Universell utforming er en betegnelse på et prinsipp, en 
målsetning og en strategi om utforming av et inkluderende fysisk miljø med gode 
funksjonelle kvaliteter. Detaljerte forutsetninger for tilgjengelighet og universell 
utforming skal konkretiseres i reguleringsplaner og i hver enkelt byggesak. 
 

§10.   Kjøpesentra og varehus 

Kjøpesentra og varehus tillates kun lokalisert innenfor sentrums-området 
(Meieribyen) i henhold til ”Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, (FOR 2008-06-
27)) 

§11.    Tiltak i byggeområdene (jf Pbl §20-4, 2. ledd bokstav B) 

Følgende bestemmelser gjøres gjeldende i regulerte og uregulerte områder: 

§11.1 BOLIGOMRÅDER 

1. Det kan oppføres boliger på inntil 2 etasjer. Bygninger skal ha saltak, valmet 
tak eller pulttak med vinkel mellom 7 og 45 grader, eller flate tak. Mønehøyden 
skal ikke overstige 8 meter over eksisterende terreng målt på laveste nivå ved 
bygget. %-BYA = 30 %.  

 
2. For enebolig og tomannsboliger skal det være plass til garasje i tillegg til 

oppstillingsplass for 2 biler pr boenhet. Andre bebyggelsesformer skal ha 
minimum 1 biloppstillingsplass pr boenhet.   

 
3. Når byggesøknaden utformes skal den også vise plassering av garasje og 

biloppstillingsplasser, samt uteplass, selv om dette ikke skal bygges i første 
omgang, samt oppgi kotehøyde for ferdig gulv i første etasje eller terrengprofil.  

 



 15

4. Gjerder, murer, skjermvegger, anlegg for avfall og kildesortering, postkasser 
og tørkestativ skal plasseres på en slik måte at de ikke er til sjenanse for 
naboer og gjenboere.  

 
5. Bygningers form, farge og materialvalg skal gis en utforming som harmonerer 

med strøkets karakter, landskapsforhold og ivaretar hensynet til verneverdige 
kulturminner.  

 
6. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra eiendomsgrense mot veg når denne 

ligger parallelt med vegen og inntil 6 meter fra eiendomsgrense mot veg når 
garasjen er plassert vertikalt på veg. Denne bestemmelsen gjelder ikke langs 
fylkes- og riksveg.  

 
§11.2 KOMBINERT OMRÅDE SENTRUMSFORMÅL/BOLIG: 

1. Bebyggelsen tillates oppført i inntil 3 etasjer. Der terrenget ligger til rette for 
det tillates bygninger oppført med underetasje. %-BYA = 60 %. Bygninger skal 
ha saltak , valmet tak eller pulttak med vinkel mellom 7 og 45 grader, eller flate 
tak.  

 
2. Det skal være 2 parkeringsplasser pr boenhet på egen eiendom. Bygninger til 

sentrumsformål skal ha 3 parkeringsplasser pr 100m2 bruksareal på egen 
eiendom.  

 
§11.3  OFFENTLIG BEBYGGELSE 

Bebyggelsen tillates oppført i inntil 3 etasjer. Der terrenget ligger til rette for 
det tillates bygninger oppført med underetasje. %-BYA = 60 %. Bygninger skal 
ha saltak, valmet tak eller pulttak med vinkel mellom 7 og 45 grader, eller flate 
tak.  

 
§11.4  ALLMENNYTTIG BEBYGGELSE 

     1. Bebyggelsen tillates oppført i inntil 2 etasjer. Der terrenget ligger til rette for det 
tillates bygninger oppført med underetasje. %-BYA = 50 %. Bygninger skal ha 
saltak,  valmet tak eller pulttak med vinkel mellom 7 og 45 grader, eller flate 
tak. 

 
     2. Det skal være et tilstrekkelig antall parkeringsplasser sett i forhold til den 

planlagte bruken av eiendommen, dog minimum 2 parkeringsplasser pr 100m2 
bruksareal. 

 
§11.5 FELLES FOR SENTRUM/BOLIG, OFFENTLIG og ALLMENNYTTIG FORMÅL: 

Ved enhver søknad om nybygg og fradeling, jf PBL §93 a) og h), skal 
byggesøknaden vise:  

- avkjøringsforhold og interne veger 
- parkeringsplasser og garasjer 
- kotesatte planer og terrengprofil 
- uteoppholdsplasser, samt eksisterende og fremtidig vegetasjon 
- bygningers plassering, etasjeantall, høyde og takform 
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§11.6 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 
 

1. Det kan oppføres 1 fritidsbolig i 1 etasje på hver tomt. Tillatt bruksareal (T-
BRA) = 100 m2 , dog begrenset slik at det bebygde arealet (BYA) ikke 
overstiger 20%. Tak skal utformes som saltak med takvinkel mellom 15 og 25 
grader. Det tillates 1 uthus/garasje pr tomt. Parabolantenne på maksimalt 1 
meter kan oppføres. Maks mønehøyde 5 meter over planert terreng.  

 
2. Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes slik at den blir liggende naturlig 

i terrenget. Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig grad bevares. 
Innhegning av fritidseiendom er ikke tillatt.  

 
3. Bygninger skal føres opp i tre og males eller beises i naturfarger. Taktekking 

skal utføres med materialer som har en matt og mørk virkning. 
 

4. Der det er godkjent veg fram til fritidseiendommen kan 3 biloppstillingsplasser 
tillates opparbeidet. Forutsetningen for en eventuell tillatelse er at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med viktige natur-, kulturminner, landskap- eller 
friluftsinteresser.  

 
5. Vannledning kan føres frem til yttervegg på fritidsboligen. Vannledning tillates 

ikke ført inn i den enkelte fritidsbolig uten at kommunen har gitt 
utslippstillatelse etter forurensingsloven.  

 
§12.    Spredt boligbygging (jf Pbl §20-4, 2. ledd bokstav C) 
Innenfor LNF -1 området som vist på plankart kan i planperioden bygges spredt inntil 
10 % av kommunens boligbygging. 
 
Spredt boligbygging er tillatt under forutsetning av at: 

• Boligen kan tilknyttes eksisterende godkjent avkjørsel, jf Pbl §66, samt eventuelt 
krav fra Statens vegvesen. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsler til RV115 på 
strekningen Meieribyen – Libru er i utgangspunktet ikke tillatt.   

• Boligen har tilfredsstillende vann- og avløpsforhold, jf Pbl §65 og §66. 
• Det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur-    
     eller miljøforhold, jf Pbl §68 samt temakart kvikkleire. 
• Boligen kommer ikke i konflikt med freda kulturminner, jf kulturminneloven §3 og     
     §25. Temakart over registrerte automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner   
     legges til grunn ved saksbehandlingen.  
• Boligen kommer ikke i konflikt med regionale eller lokale friluftslivs-, vilt- eller 

naturverninteresser, jf temakart viktig lokalt kulturlandskap/kulturmiljøer/kultur-
minner, temakart regionalt viktige landskap og kulturlandskap, temakart viltkart, 
temakart natur og friluftsliv, temakart naturtyper – biologisk mangfold. 

• Boligen kommer ikke i konflikt med landbruksinteresser, jf jordlovens §§9,12 og 
skogbrukslovens §50. 

• Boligens fasade og beliggenhet er i tråd med lokal byggeskikk og kulturlandskap. 
• Fradelinger skal være begrenset til kun 1 boligtomt pr. eiendom/driftsenhet. 
• Tomtestørrelsen skal være begrenset til 1 daa. 
• Boligbyggingen ligger innenfor de antall boliger som er tillatt bebygd spredt i 

perioden.   
• Boligen ikke er løsrevet fra eksisterende bebyggelse. 
• Det er trafikksikker veg til skolebuss. 
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Krav til utforming og utnyttingsgrad ved spredt boligbygging (jf Pbl §20-4, 2. 
ledd bst. B) 
 

1. Det kan oppføres boliger inntil 2 etasjer. Bygninger skal ha saltak, valmet tak 
eller pulttak med vinkel  mellom 7 og 45 grader, eller flate tak. Mønehøyden 
skal ikke overstige 8 meter over eksisterende terreng målt på laveste nivå ved 
bygget. %-BYA = 25%. (Jf PLB § 70. 2) 

 
2. Det skal være plass til garasje i tillegg til biloppstillingsplass for 2 biler pr bolig. 

Når byggesøknaden utformes skal den også vise uteplass, eksisterende og 
fremtidig vegetasjon, plassering av garasje og biloppstillingsplasser, selv om 
dette ikke skal bygges i første omgang, samt oppgi kotehøyde for ferdig gulv i 
første etasje eller terrengprofil.  

§13.   Småskala næringsvirksomhet 

1. I LNF-områdene kan det godkjennes småskala næringsvirksomheter (produksjon, 
aktiviteter og tjenester) som er tilpasset driftsenhetens/ landbrukseiendommens 
ressursgrunnlag, og der forholdene ellers ligger til rette. 
2. Nye tiltak med småskala næringsvirksomheter skal behandles som 
dispensasjonssøknader.  

§14.  Kvikkleire og skredfare 

1. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og ved søknader om 
byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det vurderes og dokumenteres 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for kvikkleireskred. 
2. Ved søknad om fradeling av tomt for spredt boligbygging skal søker dokumentere 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for kvikkleireskred. 
 

§ 15. Flom, erosjon og skred 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og ved søknader om 
byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det vurderes og dokumenteres 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for flom, erosjon og skred. 
2. Ved søknad om fradeling av tomt for spredt boligbygging skal søker dokumentere 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for flom, erosjon og skred. 
 

5  VEILEDENDE RETNINGSLINJER 

Generelle retningslinjer for hele planområdet 

1. Rekreasjons- og uteoppholdsarealer bør ha sol på 50% av arealet ved 
jevndøgn kl. 1500. Terrenget bør ikke være brattere enn 1:5. Vegetasjon og 
terreng skal være brukelig og attraktivt ut i fra den bruk området er tiltenkt.  

 
2. Nye boligområder skal knyttes til omkringliggende større turområder ved at det 

settes av grønne korridorer som sikrer tilgjengelighet til og sammenheng 
mellom de ulike grøntområdene.  

Vassdragene 

Bestemmelsen i § 2 om en sone på 100 meter langs Glomma med særskilte 
forutsetninger, har et flersidig verneaspekt: 
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• Det biologiske mangfoldet i og langs vassdraget 
• Landskapselement 
• Flom-  og erosjonsvern 
 

I uregulerte områder innebærer bestemmelsen et plankrav for å vurdere miljø- og 
samfunnsmessige konsekvenser av tiltak før eventuelle byggearbeider kan finne 
sted. Ved vurdering av eventuelle dispensasjoner fra kravet om reguleringsplan vil 
det bli lagt vekt på at tiltaket ikke fører til forurensning eller kommer i konflikt med 
biologisk mangfold, landskap, eller flom/erosjonsvernhensyn. Dette gjennomføres 
ved oppfølging av Regionalt miljøprogram utarbeidet av Fylkesmannen i Østfold og 
Lokale tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i Skiptvet., utarbeidet av kommunen. 
 
Kantsoner med gras, trær og vegetasjon langs bekker/vann og dyrka mark/skog/myr 
skal tas særskilt vare på. Næringsavrenning til vassdrag skal reduseres og det 
biologiske mangfoldet langs bekker skal tas vare på.  
 
Avkjørsler 
Ved lokalisering av ny bebyggelse utenom reguleringsplan skal prinsipper og 
holdningsklasser i gjeldende "rammeplan for behandling av avkjørselsspørsmål langs 
riks- og fylkesveger"  legges til grunn. (Gjeldende rammeplanen for avkjørsler er fra 
1982. Planen er imidlertid under revisjon og forslag til revidert rammeplan for 
avkjørsler forventes å foreligge vinteren 2009.) 

Sikker skolevei 

Det bør opparbeides droppområder som sikrer en trygg skolevei for elevene. For 
Kirkelund og Vestgård vil dette være enkle tiltak. Planlegging og utføring i samarbeid 
med Statens vegvesen.  
 
Byggegrenser 
Dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder 
bestemmelsene om byggegrense i vegloven § 29. Byggegrenseavstandene her er 50 
m fra vegens midtlinje for riksveg og 15 meter fra vegens midtlinje langs fylkesveg og 
kommunal veg. Langs gang- og sykkelveier er byggegrensen 15 m.   

Kulturminner og kulturmiljøer 

Ved planlegging og utbygging av tiltak nevnt i plan- og bygningslovens §20-4, punkt1 
og 6, skal kulturminner og kulturmiljøer i størst mulig grad tas vare på.  
 
Ved fornminner skal det være en buffersone på 10 meter rundt Fylkeskonservatorens 
avmerking på økonomisk kartverk. Konkrete saker skal forelegges 
Fylkeskonservatoren. 

Spredt boligbygging 

Spredte boliger skal ved lokalisering og utforming i størst mulig grad underordnes 
landskapet. Lokalisering i grensen mellom forskjellige landskapsrom, 
arealbruksformål og virksomheter skal tilstrebes. Landskapselementer som bekker, 
åkerholmer, kantvegetasjon og verdifullt kulturlandskap skal søkes bevart.  
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Småskala næringsvirksomhet 

a)  Småskalavirksomhetene skal ta utgangspunkt i driftsenhetens og familiens 
ressurser, og være innenfor den ramme disse ressursene setter. Hvis tiltaket får et 
større omfang kan det bli aktuelt å stille plankrav. 
b)  Søknad om tiltak skal undergis en ordinær behandling etter plan- og 
bygningsloven §93.  
c)  Fradeling av tomt inkludert virksomhet kan ikke godkjennes uten at arealbruken 
fremgår av gjeldende arealplan eller reguleringsplan. 
d)  Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres i tilknytning til eksisterende tun. 
Unntak kan gjøres for aktiviteter som naturlig bør lokaliseres til andre områder av 
eiendommen. 
e)  Bygninger skal være stedstilpasset, med utforming i forhold til stedets 
bebyggelse, materialer, farger og lignende. 
f)  Det skal være tillatt å omdisponere bygninger eller oppføre nye bygninger ved 
samarbeidstiltak som naturlig kan knyttes til gårdsdriften. 
g)  Et samarbeidstiltak skal ikke være bundet av lokalisering til et tun, dersom det ut 
fra gitte forutsetninger som finansiering, arbeidsmiljø eller lignende er naturlig å 
fradele areal til tiltaket. 
h)  Veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss, fra 
Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal benyttes som grunnlag for 
å vurdere søknader om småskala næringsvirksomheter i tilknytning til 
landbrukseiendommer. 

Bruk av fornybar energi ved ny utbygging 

Ved oppføring av nye bygg skal det i størst mulig grad legges til rette for 
energiøkonomisering og bruk av fornybar energi. 
 

6 VEDLEGG  

6.1 Temakart 
 
Det er utarbeidet temakart for: 

6.1.1 Naturtyper – Bioligisk  mangfold (2008) 

165 naturtyper er registrert i kartet. 

6.1.2 Viltkart (1993) 

Registrerte viltområder og viktige trekkveier for hjortevilt. 

6.1.3 Rekreasjon og friluftsliv 

Turstier og opplevelsespunkter er registrert i kartet. 

6.1.4 Verdiklassifisering av jord og skog 

Verdiklassifisering av jord- og skogbruksarealene i Østfold vurderer såkalte A-
områder til å være viktige for landbruksproduksjon. Det skal ikke planlegges 
utbygging eller inngrep innenfor A-områdene. B-områdene er viktige for landbruket 
og omdisponering av disse må være betinget av samfunnsinteresser av stor vekt. 
I Sentrumsnære områder kan viktig grønnstruktur for helse og trivsel veies opp mot 
jordvernhensyn. 
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6.1.5 Kvikkleire (NGU) 

Risiko for kvikkleireskred (kartet viser alle områder hvor det er antatt, eller registrert 
forekomster av kvikkleire større enn 10 daa. 

6.1.6  Forenklet støysonekart (Statens vegvesen) 

Forenklet støysonekart hvor støysonene langs dagens vegnett er beregnet ut fra den 
trafikksikksituasjonen som forventes i 2020 

6.1.7 Viktig Kulturlandskap/Kulturmiljøer/Kulturminner (2010) 

Termakartet bygger på rapport 9a/1996 ”Verdifulle kulturlandskap i Østfold”, rapport 
1/93 ”Østfoldlandskap av regional betydning” og ”Naturvernregistrering i Østfold” 
1976, alle utgitt av Fylkesmannen i Østfold, samt eget forslag fra Fylkes-
konservatoren i Østfold datert  23.03.10. 
Kort beskrivelse av de enkelte områdene som bygger på de 3 rapportene fra 
Fylkesmannen: 
Solbergdalen m/Kransrud. Beitemarker i ravinebakker. Rester av bygdeborg på 
Kransrud. 
Ruene. Løvskog med høg bonitet. Ravine. Gammel nikkelgruve/brudd. 
Eng. Beitearealer mot elva omkranset av dyrka mark. 
Nes. Bl.a. trange evjer med raviner. 
Karlstad. Relativt nyopprettet havnehage i skogsterreng. 
Botner. Beitearealer av landskapsmessige kvaliteter. 
Skallerud-Onstad-Aslaksrud-Dalby. Et betydelig område med raviner. Mulige 
edelløvskogsobjekter. 
Sammerud. Ravinebeite med delvis skogsbeite og åpne arealer i ravinebakkene. 
Bua-Frantshuset. Flere ravinebakker omkranset av dyrka mark.   
Tveiterskogen. Små inntakte myrarealer. 
Målehuset. Idyllisk beiteområde inntil fylkesvegen med visuell betydning herfra. 
 
Berg-Bogen-Kampenhorn. Området rommer kultureng, natureng, åker, hagemark, 
skogstjern, gårdsdammer og fornminner. 
 
Fylkskonservatorens forslag er nummerert fra 1-16 og beskrevet direkte på 
temakartet. 

6.2 Kommuneplankart 

6.2.1 Kommuneplanens arealdel med tegnforklaring, hele kommunen 

6.2.2 Kommuneplanens arealdel, sentrumsområde 
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