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Råde kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering av 
Akerskogen nord 

Vi viser til deres oversendelse datert 22.08.2019 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Akerskogen nord hytteområde, plan-ID 0135 201902, i Råde kommune. 
 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 
fritidsboliger. Planområdet er på ca. 30 daa og er i all hovedsak satt av til fremtidig fritidsbebyggelse 
i kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og 
vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør derfor 
fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet. 
 
Innspill 
I strandsonen bak 100m-beltet er føringene i rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen videreført. Vi vil også vise til regional kystsoneplan for Østfold. 
 
Jordbruk 
Planområdet grenser på et sted inn til fulldyrket mark. Vi ber om at det settes av en kantsone 
mellom dyrkamarka og fritidsbebyggelsen slik at potensielle konflikter mellom aktiv jordbruksdrift, 
og fritidsinteressene, med f.eks. sprøyting, gjødsling, støy og støvplage, kan søkes holdt så små som 
mulig. 
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Overvannshåndtering 
Som følge av et endret klima må det forventes hyppigere og mer intens nedbør. Det anbefales et 
klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet på under 3 timer og utfordringene med 
overvann ventes å bli større enn i dag. Vi ber om at det blir vurdert tiltak for å håndtere overvann 
som en del av planarbeidet.  
 
Generelle tema 
Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta arealplaner i henhold til plan- og 
bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av 
gjeldende nasjonal politikk. 
 
Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale 
forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Her samles 
mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i 
planleggingen. 
 
Fylkesplanen gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats fra en rekke 
samfunnsaktører for å nå sine mål. Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til 
overordnede kommunale og regionale planer, samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved 
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om 
konsekvensutredninger. 
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- 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). 

 
Følgende generelle temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet: 
 
 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-Barn 

og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges 
interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt. 
Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt 
forebygge kriminalitet og sosiale forskjeller. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 
planprosessen. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i 
plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for 
tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap. 

 Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om 
likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018. 

 Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by …arealplanlegging og grønnstruktur, T-
1267 Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig å 
bevare og etablere ny blå-grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale 
miljøet som trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 
naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  



  Side: 3/4 

 Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne forvaltningen 
ved å gi felles mål og prinsipper. Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. § 7. 
Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må vurderes om det er behov for 
ytterligere undersøkelser. 

 Fremmede skadelig arter. Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å 
bekjempe og/eller hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner ved 
innkjøring av masser til planområdet. Før flytting av masser som kan inneholde fremmede 
organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder 
fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold. Vi 
viser forøvrig til forskrift om fremmede arter § 24 punkt 4. Vi anbefaler Statens vegvesens 
rapport om fremmede skadelige arter (nr. 387/2016) og Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk 
restaurering. 

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for eksempel 
flom, havnivåstigning, stormflo, overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare. Det er 
viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur samt sikre 
materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for 
utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 17 § 7-3 med veiledning. Vi viser 
også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i 
arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Håndtering av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 
nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen.  

 Terrenginngrep og masseforvaltning. Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må 
være en del av den tidlige planprosessen. Det bør i utbyggingsprosjekter stilles krav til å utrede 
massebalansen og å vurdere plangrep som reduserer masseoverskuddet. Overskuddsmasser 
bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.  

 Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med minst 
40 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn, jf. 
klimaloven. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive transportløsninger og 
lokaliseringer som bidrar til redusert transportbehov. SPR for klima- og energiplanlegging 
fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal bidra 
til at man når de nasjonale klimamålene. Reguleringsplanen må følge opp relevante føringer fra 
kommunens klima- og energiplan. 

 Vannforvaltning. Alle planområder vil måtte håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag 
og sjø. Eksisterende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen 
bidrar til måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
(2016-2021). Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene minst skal ha god 
økologisk og kjemisk tilstand. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i tråd 
med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no, www.miljøkommune.no og www.miljøstatus.no. 
  

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8kommune.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/
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Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale 
og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Bjørn Murvold 
seniorrådgiver 
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