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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Naturvernforbundet i Østfold, og DNT Nedre Glomma.

Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv
Østfold
Endringer i arealplanen
Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjoner i Østfold. Vi er opptatt av å bevare bærekraftig forvaltning av areal for å sikre
naturmangfold og gode frilufts- og rekreasjonsområder til befolkningen i Østfold.
Vi har følgende kommentarer til forslag om endringer i arealplanen.
1. Åpne for regulering av batterifabrikk på Hasle.
Vi har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for etablering av arbeidsplasser, og at man
i samband med dette må ha hensiktsmessige arealer. Vi leser i Sarpsborg Arbeiderblad og hos NRK at
Sarpsborg kommune ikke lenger er på listen over aktuelle kommuner for å etablere batterifabrikk, for
Hydro, Panasonic og Equinor. Men andre aktører kan helt sikkert dukke opp. Vi synes det er bra at
det båndlagte området nå er mindre enn tidligere satt av til datasenter, men vi mener at heller ikke
dette gjør forslaget mer forsvarlig.
En batterifabrikk vil ha et stort transportbehov, både til og fra fabrikken, av både ansatte og råvarer.
Dette vil føre til at veier og adkomster må forbedres da nåværende standard ikke er dimensjonert for
denne mengden trafikk.
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I myrområdene finnes flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse:

(Kartutsnitt fra Økologisk Grunnkart)
Store næringsbygg vil bli svært synlig i det flate landskapet, og dette vil kunne ha negativ påvirkning
på friluftslivet.

Vi anbefaler kommunen å ikke ha hastverk med å båndlegge så store arealer, og heller se på et
interkommunalt samarbeid for denne typen næringsvirksomhet.

Vennlig hilsen
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