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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for IL7 og IL8 Nore og Vanem
planID 0104, i Moss kommune.
FNF Østfold representerer natur- og friluftsinteresser i fylket, og vi er særlig opptatt av at
friluftsinteressene i dette området blir hensyntatt da Vansjø er et vernet vassdrag med betydelige
brukerinteresser. I denne uttalelsen representerer vi DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold,
Østfold Botaniske forening og Norsk Ornitologisk forening Østfold.
Formål med planarbeidet er blant annet å detaljregulere områder for næringsformål, samt endre
terrenghøyder og øke byggehøyden.
FNF Østfold har vært engasjert i utviklingen av Nore og Vanem næringsområde siden arbeidet med
områdereguleringen startet. Vi har uttalt oss, og påpekt at planene må ta spesielt hensyn til
nærheten til Vansjø, som er et varig vernet vassdrag og et viktig regionalt og lokalt friluftsområde. Vi
vil derfor gjenta våre innspill til tidligere planer om regulering av næringsområdet Nore og Vanem:
I forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag står under punkt 3:
"For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å:
a. unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø" b. sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene. c. sikre og utvikle
friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner."
Byggehøyde, størrelse og eksponering må følge de rikspolitiske retningslinjer. Det vil si at
bygningene/installasjonene ikke må være synlig fra Vansjø. Området er allerede utsatt for støy og
den totale belastningen må tas i betraktning. Området rundt bør i størst mulig grad skjermes fra støy
slik at det ikke er sjenerende for turgåere i tilstøtende skogområder. Det må tas særlig høyde for at
terrenget er kupert og at lyden bærer godt ved områder med vann. Lyssetting av området må ikke
gjøres på en slik måte at tilstøtende LNF-området blir opplyst eller gir blendingseffekt. Synligheten og
det optiske inntrykket av bygningene fra alle kanter bør være minst mulig framtredende. Man bør
gjøre synlighetsberegninger fra flere steder enn fra et gitt punkt over vannoverflaten. Det er ikke
bare på vann det er aktivitet i Vansjø-området.
Detaljreguleringen må fastsette krav til avbøtende tiltak som forhindrer forurensning til vann og støy

til friluftsområder.
I og med at næringsområdet reguleres bit for bit er det viktig at man ser disse planene i
sammenheng og vurderer påvirkningen på området i sin helhet.
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FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, DNT
Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og
Østfold Botaniske Forening.

