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Lillehammer, 06. mars 2018 
 Vår saksbehandler: Petter Mogens Lund Vår ref. p.12414 Deres ref.: Plan-ID.: 1892, Morten Høvik, 

sak: 2017/1717-3  

OPPSTARTSVARSEL: DETALJREGULERING FOR STRØMSMOSBEKKEN, GBNR. 70/42 i   
AREMARK KOMMUNE  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Stømsmosbekken i Aremark kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av grunneier 
Alf Ulven.  

 
Planstatus 
Området er disponert i godkjent i kommuneplanens arealdel for Aremark kommune avsatt til 
LNF-område. Det er sendt inn innspill til ny kommuneplan med foreslått disponering til 
drenering. 

Planområdet og formålet med planarbeidene 
Planområdet er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Plangrensa er vist m/ rød linje under. 

 
Planområdet er også sendt inn til ny revisjon av kommuneplanens arealdel, som innspill til 
drenering fra fangdammen i torvuttaket. 
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Planområdet ligger øst for Fv. 124 Rakkestadveien og mellom Torgetmosen – Strømsmosen  
Torvuttak, v/ Madserød og ned til Ara/Nestbukta. Plannområdet krysser Vestsia veien v/ 
Steinbrua. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for drenering fra torvuttaket i en bredde på 15 m. på 
hver side av bekken, i en lengde på 850 m. ned til utløpet i Ara.  
 
Kommentarer/ innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS, v/Petter tlf. 976 61 976, ev. pr post: 
Storgt. 64 A, 2609 Lillehammer, innen 3. april 2018.  
 
Kopi sendes til Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. E-post:  
post@aremark.kommune.no;   

.  

Planprosess og medvirkning 

Etter innsending av planforslag vil det bli behandlet i planutvalget og deretter offentlig ettersyn 
i minimum 6 uker.  Det vil også da være anledning til å komme med merknader til 
reguleringsplanen og innholdet i denne. Deretter vil planforslaget bli behandlet for andre gang i 
kommunen, som vil ta stilling til alle innkomne merknader. Kommunestyret fatter endelig 
vedtak i saken.   

Det er ikke planlagt særskilt medvirkning. Det er ikke behov for medvirkning utover lovpålagt 
varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn.  

Kart og andre dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no; 

 
Med vennlig hilsen 
Petter Mogens Lund 
Arealplanlegger  

 
Vedlegg:  Kart med planavgrensning. 
   

ADRESSELISTE FOR VARSLING: (naboer/private etter egen liste) 
Østfold fylkeskommune     sentralpost@ostfoldfk.no; 
Fylkesmannen i Østfold     fmospostmottak@fylkesmannen.no 
Statens vegvesen Region Sør     firmapost-ost@vegvesen.no 
NVE region Øst      ro@nve.no 
   
Lokale lag/organisasjoner: ostfold@naturvernforbundet.no; halden@naturvernforbundet.no;  
Forum for Natur og friluftsliv, ostfold@fnf-nett.no; vegselskap og andre.   

Aremark kommune fordeler internt til berørte fagområder:  
• Tjenesteområdet for kultur og fritid. 
• Landbruksenheten. 
• Fagenheten for strategisk planlegging og utvikling. 
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