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Generelle opplysninger 
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e-post: ingrid.dahl@sgarkitekter.no 

Tlf: 48076275 
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arealplanID: 
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Fra plankonsulent: Jon Rongen & Ingrid Evenstad Dahl (SG) 
 
  
Fra kommunen: Adrian Stjern og Edvard Duvsete 
 
Andre: Gry Kleven, Tine Aagesen (Måkeveien 6 AS) 
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Hensikten med planarbeidet 

Hovedintensjonen med planarbeidet er å utvikle Måkeveien 6-10 som et nytt boligområde 

med om lag 70-80 boenheter med tilhørende anlegg, og å sy det nye nabolaget sammen 

med de eksisterende boligområdene rundt. I dag virker lagerbebyggelsen på eiendommene 

fremmed ytterst på Langøya, der bebyggelsen forøvrig består av ulike former for boliger.  

SG arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie som viser mulige alternative prinsipper for 

den framtidige bebyggelsen. Idéskissen tar utgangspunkt i rammene som er gitt i arealdelen 

til kommuneplanen, og hovedtrekkene i skissen lå vedlagt planinitiativet som en egen 

presentasjon.  

I korte trekk planlegges det for et nytt boligområde bestående av konsentrert 

småhusbebyggelse i form av små og store leiligheter og rekkehus med tilhørende anlegg.  

Det planlegges konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet med varierte 

boligtyper, som søker å treffe både enslige, par og familier. Bebyggelsen planlegges med 

høy boligkvalitet, i form av god arkitektur og planløsninger, optimale solforhold og flott utsikt 

mot utløpet av Vesterelva, og gode felles-, offentlige- og private uterom.  

Overordnet konsept er å bearbeide tre eksisterende belter av grønnstruktur og naturlig 

terreng i retning øst-vest fra elvekanten til Måkeveien, og med disse også dele opp 

byggeområdet i tre naturlige byggetrinn. Disse forbindes av en gangvei som kobler seg på 

adkomstveier i nord og sør for å sikre forbindelser gjennom nye og eksisterende nabolag.  

Bebyggelsen organiseres i langsmale tun, med felles og delvis bilfrie uteplasser mellom 

husene.  

Elvekanten forblir naturområde, og kyststien vil kunne passere gjennom friområdet. Det vil 
også tilrettelegges for en gangvei gjennom boligområdet som knytter nabolaget sammen 
med tilstøtende boligområder. 

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

 Presentasjon av prosjektet: 
        Plangrep – organisering på tomten 

Utnyttelse – antall boliger / høyder TU 
Boligmiks – rekkehus/leiligheter 

Parkering og trafikk – antall avkjørsler / parkering på terreng ved bolig og langs veien. 
Mulighet for adkomst til Måkeveien 10 via Skarvveien? (se tema «trafikkforhold»). 
 

 Aktuelle løsninger for Nærmiljøpark (se tema «overordnede føringer – planstatus 
kommuneplan» samt «barn og unges interesser» m.m.) 
 

 Behov for miljøtekniske grunnundersøkelser (se tema «Miljøfaglige forhold») 
 

 Planavgrensning 
 

Eksisterende arealbruk 

Det aktuelle byggeområdet består i hovedsak av tre store lager/industribygg på relativt flate 

tomter (delvis fylling), hevet om lag tre meter opp fra Måkeveien, og omkranset av 

skogsvegetasjon. Oppe på næringsfeltene er det fantastisk utsikt mot utløpet av Vesterelva 

og havet. Området har flotte solforhold, med sol hele dagen og kveldssol. Dagens 

industrifelter er adskilt fra hverandre med belter av skogsvegetasjon som furu, bjørk og rogn, 

og der det naturlige terrenget er bevart. 
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Byggeområdene ligger tett på både sjø og skog, og boligområdene her vil ha svært gode 

rekreasjonsmuligheter både med hensyn til båtliv, bading og friluftsliv. 

Nord for Måkeveien 10 ligger et leilighetskompleks bestående av 5 blokker på to til tre etasjer 

(Skarvveien 2-28). Langs byggeområdets østside går Måkeveien, og på andre siden av 

veien ligger et boligstrøk med småhusbebyggelse i form av eneboliger og rekkehus. Syd for 

Måkeveien 6 ligger et større område med konsentrert småhusbebyggelse bestående av 

rekkehus, leiligheter og kjedede eneboliger. Langs byggeområdets vestside renner 

Vesterelva med det vestre løpet av innseilingen til Fredrikstad, adskilt fra byggeområdet med 

et friområde (skog). 

Overordnede føringer 

Planstatus 

 

 Merknader 

x Fylkesplan for 
Østfold 

 

x Fylkesdelplan: 
Kystsoneplan for 
Østfold 

 

x Andre 
fylkesdelplaner se 
Østfold 
fylkeskommune 
internettsider 

 

x Kommuneplanens 
arealdel 

 

Planinitiativets forhold til kommuneplanens arealdel – AVVIK 

fra arealdelen 
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Det legges ikke opp til tiltak som avviker fra kommuneplanens 

arealdel. 

 

Boligbyggeprogrammet: 

Mulighetsstudiet legger opp til 70-80 boenheter innenfor B41. 

Boligbyggeprogrammet legger opp til 65 boenheter.  

70-80 enheter innebefatter boliger i ulik størrelse, fra små 

leiligheter til store familieboliger. Endelig antall boliger vil 

bestemmes i et videre bearbeidet skisseprosjekt som vil følge 

reguleringsplanen, og vil dimensjoneres av bestemmelser i 

kommuneplanen knyttet til krav til uteoppholdsareal, 

høydebegrensninger, fordeling av boligtyper med mer.  

 

Nærmiljøpark: 

Krav til nærmiljøpark (best. 13.6) løses enten innenfor tomten eller 

gjennom frikjøpsordning (best. 13.7). 

- Det er to aktuelle alternativer for å løse krav til nærmiljøpark: 

Alternativ 1 – Nærmiljøpark hovedsakelig på egen tomt. Det 

undersøkes også om deler av kravet til nærmiljøpark også delvis 

kan løses ned mot vannkanten på kommunens eiendom.. I så 

tilfelle vil dette gi nye muligheter for tilrettelegging for opphold 

langs vannet for allmennheten, så som opparbeidelse av sti, 

bålplass til allment bruk, m.m.  

Alternativ 2 – oppgradering av Langøyåsen aktivitetspark til 

nærmiljøparkstandard.  

Endelig løsning for å oppfylle kravet til nærmiljøpark vil 

konkretiseres gjennom planprosessen. 

x Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

x Kommunedelplan 
for kystsonen  

 

x Kommunedelplan 
for klima og energi 

 

 Kommunedelplan 
for kultur 

 

 Kommunedelplan 
for landbruk 

 

x Sykkelhovedplan 
for Fredrikstad 

 

x Trafikksikkerhetspl
an 

 

x Overvannsrammep
lan 

 

x Gjeldende 
reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Det skisserte planområdet er regulert i dag (hovedsakelig 

reguleringsplan nr. 1, se under). Ved et vedtak av denne planen, 

vil tilsvarende deler av eksisterende plan erstattes. 



 

Tittel: [Tittel]  Side 7 av 28 
 

 

1 Reguleringsplan for Jyteskjær, planid.: 61, vedtatt 18.02.1973 

 

x Tilliggende 
reguleringsplaner 

 
2. Detaljregulering av Gnr 425, bnr 178, Vestsiden, planid: 568, 

vedtatt 11.8.2007 

3. Detaljregulering for Måkeveien 12, planid.: 1041, vedtatt 

18.10.2012 

4. Detaljregulering for Tankodden, planid.: 447, vedtatt 

21.06.2012 

5. Reguleringsplan for Østsiden av Måkeveien, planid.: 296, 

vedtatt 22.06.1989 

6. Reguleringsplan for Langøya vest, planid.: 548, vedtatt 

17.11.2005 

 Andre 
planer/vedtak 

 

x Annet planarbeid 
som kan ha 
betydning for 
utarbeiding av 
planforslaget 

Det pågår et arbeid internt i kommunen med å utarbeide 
«Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad», jamfør 
bestemmelse 13.11 i KP. Denne vil utdype kommuneplanen 
når det kommer til kvalitetskrav for uteoppholdsarealer og 
utomhusplan.  

 

 

Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 

 Merknader 

x 2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 

1 

 

2 

3 
4 

5 

6 
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x 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

 

x 2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

 

x 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

Rapporter og veiledere 

Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement  

x Lokalsamfunnsrapporter Stedsanalyse for Kråkerøy m.m. 

 

Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

 Tiltaket krever konsekvensutredning  

 Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

 

x Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

Plankonsulents vurdering av KU 
plikt er tidligere oversendt med 
planinitiativ. 

http://www.planlegging.no/
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Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 
 

 Følgende tema må 

belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

x 

Barn og unges 

interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal 

til lek/aktiviteter) 

Det er mange grønne områder og lekeplasser i ulik 
størrelse og med ulik bruk i nærområdet. 250-300 
meter fra planområdet ligger store grøntarealer med 
balløkke og arealer for frilek. I områdene med 
konsentrert småhusbebyggelse rett sør for 
byggeområdet, ligger også flere små og store 
lekeplasser og friområder til fri avbenyttelse. 150 
meter fra byggeområdet ligger en 2 daa stor 
lekeplass med bålplass langs vannet som også vil 
være naturlig å besøke for beboere i Måkeveien 6-10. 
300 meter fra planområdet ligger et stort 
grøntområde med ballplass. Elvekanten langs 
byggeområdet har også potensiale for rekreativ bruk 
og frilek.  

 

Barnetalsperson, intern høring Fredrikstad kommune: 

Alle som utarbeider et planforslag har plikt til å legge til 

rette for aktiv medvirkning fra barn og unge. Medvirkning 

bør settes i gang tidlig i planprosessen. Kommuner har et 

særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og 

unge. Kommunen skal presentere planforslaget slik at det 

blir forståelig for barn og unge, jf. § 5-1. 

Det er verd å merke seg at medvirkning fra barn og unge 
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skal skje i planprosessen før planen sendes ut til høring og 

offentlig ettersyn. 

Barn og unge representert av ungdomsrådet eller 

barnerepresentant kan delta i oppstartsmøtet for planer der 

de er berørt part. Slik kan de komme med innspill, spørsmål 

og behov tidlig i planprosessen.  Så snart oppstartsmøtet 

har vært gjennomført, og rammer for planen er avklart, bør 

barn og unge involveres i aktiv medvirkning. Det er i denne 

fasen at planene utformes og konkretiseres. 

MERK: 
Personen som er pekt ut til å ivareta den særskilte 

ordningen for å ivareta barn og unges interesser i 

planleggingen etter § 3-3 tredje ledd har kun ansvar for å 

se til at det blir gjennomført medvirkning med barn og unge 

i tråd med loven. 

Personen/representantens uttalelser kan ikke erstatte kravet 

til medvirkning, og vedkommende har ikke automatisk 

ansvar for gjennomføring av medvirkningsprosessen. 

Barn og unges medvirkning er viktig fordi dette gir barn og 

unge rett og mulighet til å erfare at deres stemme blir tatt 

på alvor, og at deres innspill får virkning på fellesskapet. 

Erfaring viser at dersom barn og ungdom får være med og 

delta i utvikling av sitt nær- og lokalmiljø, så tar de bedre 

vare på det. Det gir eierfølelse. 

De unge har førstehånds erfaring og kunnskap om hvordan 

det er å vokse opp og være barn eller ungdom i eget 

nærmiljø. I møte med de unges budskap kan voksne 

tilegne seg ny kunnskap som kan bidra til bedre og mer 

treffsikre løsninger som vil ha betydning for barn og unges 

utvikling, trivsel og oppvekstsvilkår. 

Uteområder, skolegårder og lekeområder blir bedre 

tilpasset og mer brukbare for barn og unge når de er med 

på å utforme de områdene de selv skal bruke. 

Anbefalinger er at utbyggere tar kontakt med elevrådene 

ved skolene, lokalsamfunnsutvalgene for å kunne si noe 

om sitt nærområde og hvilke kvaliteter lek- og 

uteoppholdsområder bør inneholde. Kommunen har ikke 

ressurser avsatt til en person for koordinering av et slikt 

arbeid. Det skal dokumenteres i planen hvordan 

medvirkning av barn og unge skal gjennomføres og at det 

har blitt gjennomført. Eks. at de blir tatt med i planleggingen 

i utenomhusplanen hvor innhold og kvalitet er sentrale 

faktorer. 

Notat fra oppstartsmøtet:  

Forslagstiller ønsker å engasjere landskapsarkitekt til å 
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gjennomføre medvirkningen. 

Det er viktigst å se på medvirkning for det som er 

beslutningsrelevant for planfasen, men det er også 

interessant å se på medvirkning om utomhusplanen i dette 

tilfellet. Det er først krav om utomhusplan når en kommer til 

byggesaken. 

Etterskrift fra plankonsulent:  

Det vil legges opp til medvirkning for beboere i området, 

så som barn og andre, eksempelvis i utformingen av 

utomhusanlegg. Opplegg for dette konkretiseres tidlig i 

planprosessen. 

 

x 

 

 

Teknisk infrastruktur 

og trafikkforhold 

Gang, og 

sykkelveier, 

kollektiv-

tilgjengelighet, 

parkering, adkomst, 

kapasitet, sikkerhet 

og standard, VA, 

fjernvarme 

Ledningskart kan bestilles av Fredrikstad kommune 

 

Trafikkforhold  

De tre eiendommene innen det aktuelle byggeområdet har 

separate adkomster fra Måkeveien i øst tilknyttet hver 

eiendom. Det vil kunne være aktuelt å benytte disse videre 

som adkomster for de tre byggetrinnene. En adkomst til 

Måkeveien 10 fra Skarvveien helt nordøst i byggeområdet 

kan også være aktuelt, da dette ville gitt ryddigere 

adkomstforhold og mindre vei over selve boligområdet. 

Grunneier for Skarvveien er Fredrikstad kommune, 

atkomsten er festet av sameiet i Skarvveien 2-28. 

Muligheten for å benytte atkomsten ønskes avklart med 

Fredrikstad kommune og veiens festere.  

 

Etterskrift fra administrasjonen til spørsmålet om 

adkomst via Skarvveien: 

Planadminstrasjonen ser utfordringer med å ta i bruk den 

eksisterende veien (Skarvveien). Eiendommen er 

kommunalt eid med et veilag som er etablert på tilliggende 

eiendom i nord. Veien er bratt på ca. 12% stigning. Dette 
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er over kravet på 8% som står i Fredrikstad veinorm og 

renovasjonsteknisk veileder.  

Man må i planarbeidet se på alternativer for å finne den 

beste løsningen. Kryssløsningen til Måkeveien bør også 

ses på i den vurderingen. Skarvveien bør tas med i 

varslingsgrensen.  

Vei har foreløpig ikke fått sett på spørsmålet. Det bør tas 

sikte på at vei ser på løsningene når de er bedre belyst. 

Renovasjon har tatt en titt på forslaget og spiller inn at det 

er uaktuelt å ta i bruk Skarvveien, her sliter de i dag med 

stigningsforholdene, og det skjer ofte på vinteren at de 

ikke kan kjøre her. Litt usikker vedr. adkomst til Måkeveien 

10. 

Renovasjon foreslår at utbygger utarbeider mer konkrete 

forslag. Hvor de har tenkt å plassere containerne, hvor 

renovasjonsbilen skal snu og setter på stigningsforholdet 

på forslag til adkomst vei. Sett gjerne mål til avsatt areal til 

renovasjonsbilen (foran containerne). 

De viser videre til deres innspill fra intern høringen.  

Eiendom har sett på om det er noen avtaler knyttet til 

dette og kunne ikke finne noe tinglyst. Dersom det blir 

aktuelt å gå videre med Skarvveien anbefaler de at dere 

tar kontakt med eiendommen i nord og ser på å gå 

sammen om et veilag og rydde opp i tinglysningen. Det vil 

bli nødvendig å ta kontakt med eiendomsforvaltningen i 

kommunen dersom det blir aktuelt med en tinglysning. 

Etterskrift fra plankonsulent:  

Hvilken adkomstløsning som er mest aktuelt for 

Måkeveien 10 er ikke avklart enda. Dette avhenger av 

flere forhold, blant annet stigningsforhold på vei, juridiske 

forhold knyttet til bruk av Skarvveien, hva slags 

alternativer vi har og hvilke følger disse får (fyllinger, 

skjæringer, felling av trær) m.m. Dagens adkomst via egen 

tomt er brattere. Endelig løsning for adkomst vil velges i 

planprosessen. 

Renovasjon kan løses i Måkeveien (avstand fra boenhet til 

nedgravd søppelanlegg kan være 150 meter iht 

kommunens renovasjonsnorm). 

Stigningsforholdet i Skarvveien er grovt estimert 1:10 

(10%), noe som er slakere enn det brann/redning behøver 

(max 12,5%). 

 

Parkering 



 

Tittel: [Tittel]  Side 13 av 
28 

 

Det legges opp til å skjerme deler av de felles 

uteoppholdsarealene innen boligområdet for biltrafikk. 

Dermed legges det opp til en parkering på terreng/i carport 

langs Måkeveien. Det vil også legges opp til områder der 

eksisterende vegetasjon kan beholdes slik at Måkeveien 

vil ha en grønn karakter også etter utbygging. En 

utbygging med 70-80 boenheter her er i tråd med 

kommuneplanens arealdel, og trafikkøkningen som følge 

av dette er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av ny 

kommuneplan. Utbygger ønsker avklaring på kommunens 

holdning til parkering på bakkeplan. Det ble informert i 

oppstartsmøte om at det for området ikke tenkes 

bebyggelse med krav til heis. Leilighetene (2-3 etasjer) i 

nord vil ha direkte adkomst i både 1 og 2 etasje. Det blir 

dermed ikke krav til heis. 

 

Etterskrift til spørsmålet om parkering på terreng: 

Tolkning av KPs bestemmelse 17.3, nye krav til 

parkeringskjeller: «Parkering skal ved større 

byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller [...]». Dette er 

en vurdering som må gjøres i hver enkelt sak. I dette 

tilfellet ser vi dersom dere går videre med vist typologi, 

konsentrert småhusbebyggelse uten krav til heis, så vil det 

ikke settes krav til underjordisk parkering. 

Kommunaltekniske forhold - fra intern høring, 

Fredrikstad K) 

Renovasjon  
Det er ikke nevnt hvordan de skal løse det med 
renovasjonsløsning for dette området. Renovasjon foreslår 
at utbygger ser på dette i et tidlig tidspunkt. Anbefaler at 
de vurderer nedgravde avfallscontainere, med tanke på at 
de nærliggende boligfeltene har en slik 
renovasjonsløsning. Det anbefales at containerne har 
plassering langs veien, og at de ikke plasseres i et område 
der de kan komme i konflikt med parkerte biler. Det skal 
heller ikke tilrettelegges for at renovasjonsbilen må løfte 
containerne over et fortau.  
Renovasjon ber utbygger utforme en renovasjonsteknisk 
plan som må godkjennes av renovasjon. Det ligger en 
renovasjonsteknisk veileder på kommunens nettside, som 
vil hjelpe utbygger i dette arbeidet.  
 
Brann  
Det er krav til slokkevannskapasitet på 20 liter pr. sekund 
for denne type bebyggelse.  
Det må avklares med Vann- og avløp i Fredrikstad 
kommune om det er tilstrekkelig vannkapasitet i området.  
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Det må etableres tilstrekkelig antall brannkummer slik at 
alle deler av bygget nås med maksimalt 50 meter 
slangeutlegg fra basepunkt ved brannbil. Det kan være 
maks 50 meter fra brannkum til brannbil.  
Bebyggelse i 3. etg. vil utløse krav til heis. Der det er krav 
til heis vil det også være krav til sprinkleranlegg i henhold 
til byggteknisk forskrift (TEK17).  
Brannrådgiver må avklare med Vann og avløp om det er 
tilstrekkelig vannkapasitet i ledningsnettet til 
sprinkleranlegg.  
Dersom det velges planløsning med kun ett trapperom vil 
det være krav til at brannvesenets høyderedskap har 
tilgang til balkong/vindu.  
Oppstlillingsplasser for brannbil/lift må ivaretas i 
utomhusplan.  
 
Dekke over evt. parkeringskjeller må være dimensjonert 
for punktlast for brannvesenets lift, se tabell under.  
 
Nedenfor er det oppgitt nøkkeltall for brannvesenets 
fremkommelighet. Tabellen er hentet fra «Retningslinjer 
for tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper i 
Fredrikstad og Hvaler». 
 

Tabell 1 - Fredrikstad 
kommune Kjørebredde, minst  

 3,5 meter    

 Stigning, maks   1:8 (12,5 %)    

 Fri kjørehøyde, minst   4,5 meter    

 Svingradius mannskapsbil 
(ytterkant vei)  

 9,5 meter    

 Svingradius Stigebil (ytterkant 
vei)  

 13 meter    

 Akseltrykk   10 tonn    

 Boggitrykk   16 tonn    

 Oppstillingsplass for stigebil   Bredde (minst) 7 meter  
Lengde (minst) 12 meter  

  

 Punktbelastning støtteben   19 tonn (belastningsflate 
60cm x 60cm)  

  

 

VA 

Det må lages en helhetlig plan for vann og avløp. 

Krav til sprinklervann og kapasitet må vurderes. 

Overvannet må håndteres etter kravene i 

overvannsrammeplanen. Det må lages en egen 

overvannsplan. 

 

Vei 

• Det settes krav om utbyggingsavtale. 
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• Dersom vei skal overtas til offentlig det må planlegges 
og bygges etter Fredrikstad kommunes veinorm og 
teknisk veilysnorm. 

 

Notat fra oppstartsmøtet til utbyggingsavtale: 

Vi anbefaler at det varsles utbyggingsavtale samtidig som 

varsel om oppstart.  

VA og Vei stiller krav om utbyggingsavtale. Etablering av 

nærmiljøpark utenfor planområdet vil også innebære 

utbyggingsavtale, det pågår et arbeid internt i kommunen 

for å klargjøre retningslinjer for en slik «grønn 

utbyggingsavtale». 

Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom 

utbygger(grunneier) og kommunen.  

Det skal være en balansert fordeling av byrdene ved 

gjennomføring av rekkefølgekravene. Det betyr at både 

kommunen og den private part må binde seg. Rammene 

som følger av pbl. § 17-3 – nødvendighet, rimelig og 

forholdsmessig, skal sikre at det ikke inngås urimelige 

avtaler.   

Dersom man planlegger å inngå en utbyggingsavtale, 

anbefaler vi at arbeidet med dette skjer parallelt med 

planprosessen. På den måten blir det lettere å påse at 

planen får bestemmelser (rekkefølgekrav) som lar seg 

realiseres innen rimelig tid og innenfor lovens rammer for 

balansert utbyggingsavtaler.  

Når det gjelder avtaler om kompensasjon av mva. for 

infrastruktur– tilbyr Fredrikstad kommune foreløpig bare 

bruk av anleggsbidragsmodellen.  

 

x Sosial infrastruktur Skoleetaten (fra intern høring, Fredrikstad K.) 

Området ligger i skolekretsen for Rød skole, Kråkerøy 

som har en kapasitet på 300 elever. Nåværende 

oppfyllingsgrad er på 89 %, og elevtallsprognoser fram til 

2032 vil ligge på ca. 108 %. 267 elever i dag. 

Kråkerøy ungdomsskole som har en elevkapasitet på 375 

elever. Nåværende oppfyllingsgrad er på 96 % og 

elevtallsprognoser fram til 2032 vil ligge på ca. 108,8 %. 

360 elever i dag. 

Kommunen anser en oppfyllingsgrad over 90 % som full 

elevkapasitet for barneskoler og 95 % for ungdomsskoler. 

Området ligger utenfor definert byområde og 

skolekapasitet vil være avgjørende for igangsettelse. 
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Boligbyggeprogram 2020-2032 presenterer en utbygging 

av 65 boenheter for Måkeveien B41. 

Boligbyggeprogrammet er dimensjonerende for beregning 

av skolekapasitet, men ikke bindende. 

--- 

Plankonsulent: Det legges opp til en miks av boligtyper, 

der mange enheter vil være mest relevant for andre 

beboergrupper enn småbarnsfamilier. Et noe større antall 

boenheter vil ikke nødvendigvis utgjøre et større press på 

skolesystemet enn beregningene i boligbyggeprogrammet 

legger opp til. 

 

Notat fra oppstartsmøtet: 

Fint at det legges opp til miks av boligtyper. 

Det ble vist til bestemmelse 4.2 i KP hvor det framgår at 

det ikke kan gis rammetillatelse til nye boenheter før det er 

dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. 

 

 

x 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, 

støy, radon, 

geoteknikk, 

drikkevann 

Miljø og landbruk, intern høring Fredrikstad K 

Forurenset grunn 

Tiltakshaver må gjøre en vurdering ihht 

forurensningsforskriften kap. 2 om grunnen kan være 

forurenset fra tidligere industri/virksomhet. 

Støy 

Krav til støy må sikres gjennom planbestemmelsene og T- 

1442/16 må gjøres gjeldende for planen. Dette gjelder 

også egen støybestemmelse som sikrer tilfredsstillende 

støynivåer fra bygge- og anleggsarbeider gjennom hele 

anleggsperioden. 

 

Notat fra oppstartsmøtet: 

Se kommuneplanens bestemmelsespunkt 25 

(Samfunnssikkerhet og miljøkvalitet) for krav til disse 

temaene.  

x Universell utforming  

x Natur og 

ressursgrunnlag 

Landskap, 

(behov/bruk, 

sti/korridor, tur, 

strand) 

Park, intern høring Fredrikstad K. 

Det er positivt at forslagsstiller ønsker å beholde deler av 

eksisterende vegetasjon: 

«Det vil også legges opp til områder der 

eksisterende vegetasjon kan beholdes slik at 

Måkeveienvil ha en grønn karakter også etter 

utbygging.» 
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Hvis tiltaket kommer i konflikt med trær med 

stammeomkrets over 90 cm, må det søkes dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelse om trær: 

«Trær med stammeomkrets over 90 cm målt 1 meter over 

bakken samt kollede/formskårne trær i byområdet, i 

boligområder og ved vei kan ikke felles uten samtykke fra 

kommunen. 

Bestemmelsen gjelder også for tiltak i 

rotsonen/dryppsonen. Ved felling av trær kan disse kreves 

erstattet». 

Arealdelens krav til leke- og uteoppholdsarealer må 

tilfredsstilles. Kvartalslekeplass må opparbeides med 

tanke på barn i ulik alder. I motsetning til sandlekeplasser 

som er tenkt for de minste barna skal plass og utstyr være 

tilpasset barn i aldersgruppa fra 6 år og oppover 

Det finnes ingen nærmiljøparker innenfor 400 m fra 

planområder og derfor må kravet til nærmiljøpark oppfylles 

på egen grunn. Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal kan 

vurderes som et alternativt løsning. 

I henhold til bestemmelser i kommuneplanens arealdel 

kan kommunen samtykke i at offentlig uteoppholdsareal 

løses på offentlige parker, gatetun eller plasser. 

Vi ser at grøntområdet ved Langøyveien (se utklipp under) 

kan være stort nok til å være nærmiljøpark. Parken 

inneholder gressbane og basketballbane, men mangler 

lekeplass og er ikke sikret mot veien. 

Kyststien må opprettholdes og den må være tilgengelig, 
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også i utbyggingsfasen. 

Miljø og landbruk, intern høring Fredrikstad K. 

Naturmangfold 

I gjeldende reguleringsplan for området står det at 

vegetasjonen i størst mulig grad skal bevares. Ved 

omregulering av området, må dette videreføres og det må 

tas hensyn til nåværende vegetasjon. Foreløpig 

illustrasjonsplan viser at plassering av kjedede eneboliger 

beslaglegger større områder hvor det i dag er furuskog. 

Kystpreget furu er særegent for en kystkommunene og 

bør bevares for å ivareta landskapsmessige og 

naturfaglige kvaliteter. 

I tillegg til bevaring av furuene mellom bygningene, må det 

lages reguleringsbestemmelser som sier at vegetasjonen 

ned mot vannet skal ivaretas i sin helhet, og at en 

eventuell felling eller beskjæring av trærne må godkjennes 
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av planmyndighetene i kommunen. 

Aktive liv, intern høring Fredrikstad K. 

(...) 

Aktivitetsparken som utbygger mener tilfredsstiller 
nærmiljøpark kravet innenfor 400 meters grense: 
Aktivitetsplassen som det refereres er litt under 2,5 daa. 

Den må utvides noe for å eventuelt kunne tilfredsstille 

kravet. 

-Frikjøpsavtale: Oppgradering av eksisterende 

aktivitetspark til nærmiljøpark. Krav til kvalitet og innhold. 

-Se på sammenhengen med tursti ned til Enhuskilen. 

-Det må sees på sikkerhet og tilgjengelighet i forbindelse 

med evt nærmiljøpark. Det er viktig å se på hvilke barrierer 

som ligger for å kunne komme seg til nærmiljøpark. 

(...) 

Kvartalslekeplassen er den definert som skogslekeplass? 

Hva ligger i dette? Skogsområde kan ikke erstatte 

kvalitetene i kvartalslekeplass. 

Svar fra plankonsulent: Her menes at kvartalslekeplassen 

utformes som lekeplass, men at noe av den 

karakteristiske eksisterende vegetasjonen og terrenget 

beholdes, samt at det f.eks benyttes naturmaterialer og 

dempede farger i utformingen av lekeplassen., 

Se forøvrig referat fra internt høringsdokument. 

 

Notat fra oppstartsmøtet: 

Se videre på opparbeidelse av nærmiljøpark i krysset 

utenfor planområdet. Bør ses på om det kan være aktuelt 

med rekkefølgekrav til trafikksikker adkomst til 

nærmiljøpark. 

Krav til uteoppholdsareal i ny KP 13. For å regnes som 

uteoppholdsareal i planforslaget må arealene oppfylle 

kravene om dette i KP. Noen eksempler:  

- Areal smalere enn 10 m kan ikke regnes med som felles 
eller offentlig uteoppholdsareal. 

- Det er ikke gitt at friområdet i vest kan regnes som 
uteoppholdsareal eller at kommunen vil tillate bruk av 
dette arealet. Friområdet skal i utgangspunktet ligge 
uberørt og er kommunens eie. Det er videre ikke gitt at 
den oppfyller kravene ved at den egner seg til opphold 
eller ferdsel, blant annet på grunn av bratthet. Allikevel 
kan det for eksempel være interessant å se på 
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videreføring av tursti i sydliggende plan dersom den er 
realisert. 

 

Det pågår et arbeid med å utarbeide en «normal for 

utomhusanlegg i Fredrikstad kommune». Denne vil kunne 

videre definere hva en lekeplass, kvartalslekeplass og 

nærmiljøpark skal inneholde. Det er aktuelt å holde en 

dialog om hva som står i høringsutkastet til denne, dersom 

ikke normalen er ferdig utarbeidet på nyåret. 

x Estetikk/Typologi/Bygg

eskikk 

(form, struktur, 

funksjon, uttrykk) 

Planområdet er omkranset av konsentrert 
småhusbebyggelse med 2 og 3 etasjer på tre sider. 
Ny bebyggelse innenfor planområdet tenkes å bygge 
videre på denne bebyggelsesstrukturen. 

Fjernvirkning fra Vesterelva gir føringer for material- 

og fargebruk. 

 

Notat fra oppstartsmøtet:  

Planadminstrasjonen gir følgende råd: 

Eksisterende kvaliteter i terreng og vegetasjon bør 

kartlegges, og om mulig brukes videre i 

grøntarealer/utearealer der dette lar seg gjøre. Kvaliteter 

som skal bevares bør sikres i planbestemmelser og/eller –

kart.   

Form og størrelse på grøntområdene mellom de ulike 

boligrekkene kan med fordel varieres. 

Siktlinje. Fint med variasjon i veier og utearealer. 

Nedtrapping. Estetikkbestemmelsen i planforslaget bør 

være konkret. Materialvalg bør spesifiseres.  

Bruk av varierende farger og/eller materialer, som vist på 

eksempelet på side 9 i presentasjonen, bør være et mål. 

 

x Verneinteresser 

biologisk mangfold, 

fauna, fornminner, 

verneverdige 

bygninger, miljø, 

anlegg, etc. 
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Det er i naturbase (ID BN 00068275, Kuskjær) registrert et 

område med rik sump- og kildeskog i form av svartor-

strandskog, langs elvekanten. Dette er en truet 

vegetasjonstype. Det vil ikke gjøres inngrep i disse 

områdene.  

Ut over dette er det ikke registrert verneinteresser i 

området.  

Figur 1 Området skravert i grønt langs elvekanten er registrert 
som et område med svartor-strandskog. 
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x Risiko og sårbarhet 

(ROS) 

Flom, rasfare 

Byggeområde B41 i Måkeveien vil i sin helhet ligge i et 

område med fast fjell. I NGUs løsmassekart er sydøstre 

hjørne av Måkeveien 6 registrert som et område med tynn 

havavsetning. Dette løsmassekartet er grovmasket, og det 

er trolig at hele byggeområdet i realiteten består av fast 

fjell med stedvis tynt dekke. Dette vil sannsynligvis kunne 

avdekkes med en enkel befaring under utarbeidelsen av 

planforslaget. 

Det vil ellers gjøres geotekniske undersøkelser i 

forbindelse med reguleringen av området ved behov.  

 

Notat fra oppstartsmøtet:  

Det ble vist til bestemmelse 25.1 i ny KP som stiller krav til 

geoteknisk vurdering ved arealplanlegging. 

x Levekår og folkehelse En utbygging i området vil få positive konsekvenser for 

levekår og folkehelse ved at viktige rekreasjonsområder 

beholdes og styrkes. Dagens industri- og næringsområde 

privatiserer området og skjermer for tilgjengelighet til 

vannet, en boligutbygging gir ikke bare beboerne, men 

også naboer og besøkende tilgang til flotte 

rekreasjonsområder og kontakt med sjøen. Forholdene for 
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et godt bomiljø ligger godt til rette da deler av området er 

vestvendt eller har utsikt mot elva., 

Det legges opp til en variasjon av boligtyper, som igjen vil 

appellere til ulike lag av befolkningen.  

Det vil utarbeides et sol- og skyggediagram som en del av 

planbeskrivelsen, som redegjør for uteoppholdsarealenes 

egnethet. 

 
 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og 
bygningslovgivningen (bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og 
berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i 
planprosessen. 
 
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til 
naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 
Fagmyndigheter og naboer Varsling brev, 

avisannonse 
November 2020 

Beboere i området. Barn. Det vil legges opp 
til medvirkning for 
beboere i området, 
så som barn og 
andre, eksempelvis 
i utformingen av 
utomhusanlegg. 
Opplegg for dette 
konkretiseres i 
løpet av 
planprosessen. 

Tidlig i 
planprosessen 
 

 

   

   

 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med 
et konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig 
planforslag oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 
Møter avholdes etter behov. 
 

Planavgrensning 

Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
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Den skisserte planavgrensningen over korresponderer med reguleringsplanområdet innenfor 
reguleringsplanen for området (Reguleringsendring for Jyteskjær, planID 61, vedtatt 
18.02.1973), og gjennomføringssone H810 – krav om felles planlegging for Måkeveien i ny 
KPA. I tillegg er det lagt til ekstra areal langs Måkeveien for å ivareta sikt og adkomstforhold.  
Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av 
kommunen. 
 
Endelig planavgrensning avklares nærmere ved varsling.  Det anbefales at man samtidig 

varsler utbyggingsavtale og hel/delvis oppheving av underliggende planer. 

 
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret 
avgrensning. 
 

Kart 

   
Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 
x 

 
 

Grunnkart og plankart bestilles via 
Geomatikk-avdelingen, og leveres 
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 Digitalt grunnkart.  på SOSI-format i henhold til 
gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger.  

x 
 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for 
de eiendommer det ønskes 
opplysninger om. 

 

Gjennomføring 

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

 

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

Det er aktuelt å sette 
rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av 
nærmiljøpark utenfor 
planområdet. 

   
 

Oppstart av planarbeidet 

x Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

x Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

x Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 

 

Komplett planforslag – innhold og materiell 

 
 

X 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format 

X Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 

X Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-
format. 

X Nødvendige illustrasjoner og modeller 

X Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

X Kopi av varslingsbrev 

X Varslingsliste 
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X Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

X Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

X 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

X Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

X 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

X Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

X 
 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som 
komplett 
 

Framdrift 

X Plankonsulents planlagte dato for varsling: Desember 

X 
 
 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

Første halvår 
2021 
(tentativ) 
 
 

 
 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med 
overordnede planer og/eller begge parter er enige om det, 
skal det avtales egen frist for behandling når komplett 
planforslag foreligger. 

 
 
 

 
 

Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 

Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå 
på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag 
av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale 
avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til 
endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og 
endring av fremdriften for prosjektet. 
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Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er 
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og 
etter en periode avslutte saken. 
 
Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 


