Fra Borgerinitiativet
«Stans Utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden!»

Til:

24. mai. 2021

Halden kommune ved Kari Elisabeth Scherpen, Miljø og landbruk

Kopi: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Klage på manglende tilgjengelighet til rapport om Biologisk mangfold i
Halden - i forbindelse med høring av Arealplan Halden
Vi er et borgerinitiativ kalt «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden!», som nå teller over
1900 borgere. Vi etterlyser rapporten som ble ferdigstilt i desember 2020 på oppdrag fra Halden
kommune, og ber om at den blir lagt ved Arealplanen sammen med andre rapporter og delrapporter :
"Biologisk mangfold i Halden" - rapport for Halden kommune desember 2020 på oppdrag ved
Marit Eriksen og Roy Nordbakke desember 2020

- Arealplanen ble lagt ut 25. mars 2021 . Det fulgte 4 vedlegg med planen:
1 Planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel 2021 - 2033
2 Samlet KU, kommuneplanens arealdel 2021-2033_
3 Planbestemmelser 17032021
4 Hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Underlag til høringsdokument FO 25.03.2021_
Etter hvert har konsekvensutredninger og flere rapporter blitt langt ut. Slik at det når er 20
rapporter og delrapporter som følger Arealplanen. Rapporten om «Biologisk mangfold» er ikke
en av disse.
- I desember 2020 fikk kommunen rapporten om Biologisk mangfold i Halden som skulle ligge som
grunnlag for videre planer jmf innstilling fra saksbehandler i kommunen til møte 7.april 2021 i
formannskapet.
Vi har gjentatte ganger søkt etter denne rapporten på kommunens sider uten å kunne finne den. På
forespørsel har vi fått vite at den kommer til å bli lagt ut.

- Rapporten ble presentert for formannskapet i møte 7.april 2021. Det viste seg at det var uro for at
rapporten ville legge press på kommunen senere. Dette ble avvist i møtet.
Vi ber om at rapporten blir lagt ut slik at den er lett tilgjengelig for alle som skal ta stilling til
arealplanen. Høringsfristen for arealplanen er 3. juni og det haster dersom rapporten skal gjøres
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tilgjengelig slik at den kan ligge til grunn for det videre arbeidet i kommunen slik det fremsto i
saksfremlegg til kommunen.

Brevet er godkjent av Styregruppen i Borgerinitiativet
«Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden»
Dato for godkjenning: 24.05.2021

Vennlig hilsen fra
(Sign) Elektronisk godkjent signatur (EGS)
Per-Arne Torp
Leder av Styregruppen for
Borgerinitiativet «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden!»

Kilder:
1)

"Biologisk mangfold i Halden" - rapport for Halden kommune desember 2020 på oppdrag
ved Marit Eriksen og Roy Nordbakke desember 2020
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/131675661620471209/Fylkeslag%20%C3%98stfold/Dokument/Biologisk%20mangfold%20HaldenMarit%20og%20Roy.pdf?fbclid=IwAR3ImAydQCDtXTXmFKzHGQv57e2zhVE5MZfI_6VSsJ2xnnKihRFo4PW9Yk

2)

Utvalgssak Formannskapet Møtedato 25.03.2021 – med fire vedlegg
http://tyska.bokstedet.no/arealplan/kommuneplanens_arealdel_horingsutkast.pdf

3)

Delutredninger og rapporter lag ut etter hvert med nå 20 delutredninger og rappoert
( https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/planer/kommuneplanareal-og-samfunnsdel/arealdel-2011-2023/rullering-av-kommuneplanens-arealdel-20212050/delutredninger-og-rapporter-arealdelen/ )

4)

Innstilling fra saksbehandler i kommunen til møte 7. april 2021 i formannskapet.
https://naturvernforbundet.no/getfile.php/131675721620471976/Fylkeslag%20%C3%98stfold/Dokument/Orientering%20om%20arbeid%20med
%20biologisk%20mangfold%20i%20Halden.PDF

5)

Orientering om arbeid med biologisk mangfold- på møtet i Hovedutvalg for plan - teknisk landbruk - klima og miljø i Halden 07.04.2021 - RS 2021/17 - orientering om rapporten
Biologisk mangfold i Halden * som er laget på oppdrag for Halden kommune
https://halden.kommunetv.no/archive/14?caseId=293’ – gå til RS 2021/17 - orientering om
rapporten Biologisk mangfold i Halden
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Sitat fra Reguleringsplanveileder av 10.september 18:
1) Sitat vedr. kunngjøringer, offentlighet og elektroniske medier:
“Kunngjøring
Forslagsstiller skal alltid kunngjøre et varsel om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er
alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Med elektroniske medier har
departementet lagt til grunn at man kan bruke kommunens nettsted eller nettavis som er alminnelig
lest på stedet. (…) Det er i tilfelle viktig at kunngjøringene er lett tilgjengelige, og at det går tydelig
frem hvor i prosessen planen er.”
(Sitat fra Reguleringsplanveileder kap. 3.3.3 Varsel om oppstart av planarbeidet. Utheveingen er får
egen)

2) Sitat vedr. konsekvensutredninger:
“Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som
gjelder for området.
Dersom reguleringsplan er underlagt krav om konsekvensutredning, skal konsekvensutredningen
følge planforslaget.” (Sitat fra Reguleringsplanveileder kap. 3.1.3 De lovpålagte kravene.
Utheveingen er får egen)

3) Sitat vedr. ferier og forlenget frist:
“Merknadsfrister
For planer som omfattes av forskriften om konsekvensutredning er fristen for å uttale seg til forslaget
til planprogram minst seks uker.
For øvrige oppstart av planprosesser bør det settes en rimelig høringsfrist (f.eks. minimum 30 dager,
jf. bestemmelsen i forvaltningsloven § 11a om 1 måned). Rimelig frist er ikke definert og praksis
varierer. Fristene bør ta hensyn til ferier. Varsles oppstart like før sommerferien, bør man utvide
uttalefristen. Fristen for uttalelse gjelder både for private og for offentlige instanser.”
(Sitat fra Reguleringsplanveileder kap. 3.3.3 Varsel om oppstart av planarbeidet. Utheveingen er får
egen)

4) Hensikten med konsekvensutredninger:
“Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår,
planer skal gjennomføres. Kommunen har en viktig rolle som planmyndighet for planer som omfattes
av forskriften, og skal påse at bestemmelsene i forskriften følges.”
(Sitat fra Reguleringsplanveileder kap. 2.7 2.7 Reguleringsplaner som omfattes av forskrift om
konsekvensutredning)
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5) Manglende muligheter til medvirkning grunnet tilgjengelighet, færre muligheter til dialog
grunnet pandemien
“Enhver som utarbeider et planforslag skal legge til rette for medvirkning.”
(Sitat fra Reguleringsplanveileder kap. 2.7 2.7 Reguleringsplaner som omfattes av forskrift om
konsekvensutredning 3.1.3 De lovpålagte kravene)

6) Manglende utredning og informasjon:
“Ved vurdering av hva en konsekvensutredning skal inneholde, er det viktig å legge vekt på
informasjon som har betydning for at det skal kunne tas en beslutning i saken. Det må vurderes
konkret hva som er relevante utredninger som skal legge grunnlag for å kunne ta stilling til om en
plan skal vedtas. Både omfang av utredningen, og temaene som utredes, vil avhenge av den konkrete
planen og egenskaper ved området. Planmyndigheten må også vurdere om det må skaffes ny
informasjon ved å gjennomføre undersøkelser, samle inn data e.l.”
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