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Som innbygger i Halden ønsker jeg å gi uttrykk for noen av mine synspunkter vedrørende 

denne reguleringsplanen for utbygging på Tyska og Hollenderen.  

 

Det er mange elementer som hver for seg er viktige i denne saken, men 

hovedkonklusjonen min er at det er så mange uklare faktorer vedrørende denne 

utbyggingen at jeg håper den blir utredet betydelig bedre før endelig vedtak fattes.   

 

Og forhåpentligvis at vedtaket ender med å stoppe denne utbyggingen i dette området.  

 

Hovedargumentene  handler om grunnforhold i området, mulig metangass, framtidig 

rasfare, samt ødelegges av et friområde i 100meters belte langsmed fjorden.  

 

I tillegg er det problemstillingene rundt forurensningen i grunnforholdene her, samt 

dyrelivet i nærliggende områder som vil bli berørt.  

 

Dette er endringer som aldri kan gjøres om på, og som vil få store konsekvenser for byens 

innbyggere for all framtid.  

 

Samtidig er dette i strid med nasjonale føringer jf utbygging i strandsonen.  

Det er også i strid med nasjonale føringer fra miljøverndepartementet som fraråder 

bygging på områder med slike grunnforhold som det er her.  

 

Mange av disse tingene er komplekse saksområder, og resultatene MÅ gjøres kjent for 

alle byens innbyggere før en avgjørelse blir tatt.  

 

Mye har vært belyst i mange avisinnlegg og henvendelser fra aksjonsgruppa «Stans 

utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden».  

 

Dette forventer nok mange også blir en del av beslutningsgrunnlaget i denne saken.  

Økonomiske konsekvenser for kommunen, dens innbyggere og dets tjenestetilbud vil i 

sluttstykket her kunne bli enorme.  

 

Vi har hatt økonomisk dugnad med ekstra eiendomsskatt for å få oss ut av Robek-lista 

tidligere. Da kan vi ikke sitte å se på at slike avgjørelser igjen kan føre oss tilbake dit.  

Og spesielt ikke hvis intensjonen er å øke tilflytting til byen. Resultatet av en kommune 

med økonomiske problemer kan fort slå motsatt vei.  

 

Som innbygger må vi kunne forvente full åpenhet rundt alle aspekter av en slik prosess, 

og at vektige argumenter blir lyttet til og tatt til følge.  

 

Som fjellvettreglene sier, det er ingen skam å snu. Det burde gjelde her ved fjorden også. 
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