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Hege Hornnæs
Hensynssoner

Vil gi følgende innspill til sentrumsplanen ang hensynssoner.
«På bakgrunn av innsendte dokumenter av Sarpsborg Kommune, innfrir DSB opprettelsen av farlig
stoff på Borregaard» Datert April 2018.
Jeg får av Sarpsborg kommune ikke innsyn i dokumenter i denne sak og er heller ikke blitt varslet om
denne utbyggingen. Dette er nye anlegg som er registret etter at vi første gang fikk info om
hensynssoner og som er gitt av DSB på feilaktig grunnlag i fra kommunen. I 2015 fikk vi først vite om
hensynssoner, men det er i ettertid gitt Borregaard større frihet enn det vi først fikk informasjon om
og som nå gjør sonene umulige å endre.
Tidsaspektet for sonene er nå ment å vare 11 år da den er lagt inn i sentrumsplanen. Der er i strid
med sonens varighet slik DSB skriver i sine infoskriv. Max varighet er 4 år dersom godkjenning gis.
Vi mener Borregaard derfor må ha en plan på å innskrenke sonens utstrekning over en periode på ca
4 år. Slik at det i fremtiden ikke blir grunneiere i sentrum som må lide økonomisk for at Borregaard
kan dele utbytte til aksjonærer.
Det er bevist at Borregaard kan gjøre tiltak på sin egen eiendom som hindrer sonens utstrekning, det
er ikke Borregaard villige til, derfor opprettes sonen av Sarpsborg kommune som er medeiere av
Bedriften.
Innhabilitet er det i denne sak, da også formannskapets medlemmer er aksjonærer i Borregaard as.

Vennlig hilsen / Best regards
Magnus Thue
Prosjektleder Overlevering
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