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Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers 
kommentar 
 

Reguleringsplanarbeidet for detaljregulering for Bekkevold ridesenter ble varslet om 
oppstart 12.05.2017 med annonse i Fredrikstad Blad og brev til grunneiere, naboer, offentlige 
myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn 13 innspill til 
planarbeidet. Under følger et sammendrag av innspillene, og en kommentar til hvordan de blir 
fulgt opp i planarbeidet. 

 

Oversikt over alle innspillene 
Nr. Offentlige myndigheter Datert 
01. Fylkesmannen i Østfold 

 
21.06.2017 

02. Østfold fylkeskommune 
 

14.06.2016 

03. Statens vegvesen 
 

23.06.2017 

04. Bane NOR 
 

22.05.2017 

05. Forsvarsbygg 
 

23.06.2017 

06. Fiskeridirektoratet 
 

02.06.2017 

07. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst 
 

09.06.2017 

08. Byantikvaren, seksjon for kultur miljø og byutvikling, 
Fredrikstad kommune 

 

22.06.2017 

09. Virksomhet Park, Fredrikstad kommune 
 

26.05.2017 

10. Barnetalsperson, Fredrikstad kommune 
 

22.05.2017 

 Private, fagforeninger, interesseorganisasjoner ol.  
11. Hafslund Nett AS 

 
15.05.2017 

12. Fredrikstad hytteforening v/ leder Rolf A. Hauge 
 

18.05.2017 
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Fylkesmannen i Østfold, datert 21.06.2017 
1. Kommunen skal registrere arealendringene i KOSTRA. Størrelsen på arealformålene bør 

dermed fremgå i planbeskrivelsen.  
2. Varslingen sier lite om hvor langt man tenker dette skal gå i form av nye bygninger og 

anlegg.  
3. Fylkesmannen påpeker at jordvernhensynet er betydelig skjerpet. Kulturlandskapet, 

nærheten til Gamlebyen og dyrka marka har høy verdi, og må vurderes ut fra dagens 
målsettinger og nasjonale føringer. Arealdisponering må dermed tenkes i en større 
sammenheng og uansett ikke bygge ned mark der det ikke er helt spesielle grunner for at 
det kan forsvares.  

4. Det vises til tidligere innspill om et større hestesportsenter på Torslund der det ble stilt 
spørsmål om plasseringen av tiltaket var i samsvar med dagens føringer for arealbruk og 
transporthensyn, byutvikling og miljø. I planutredningen skal disse forholdene utredes 
nærmere. Det påpekes at det er viktig at de vurderingene man gjør forholder seg til 
virkningene for byutvikling og mulige konsekvenser for arealbruk ut over selve 
planområdet. 

5. Fylkesmannen påpeker ellers generelle tema for reguleringsarbeid i Østfold. Regionen har 
høy befolkningvekst som må håndteres på en måte som gjør at man samtidig bidrar til å 
nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transportplan. Fortetting og transformasjon er 
løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i 
personbiltrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortetting må også skje med 
kvalitet slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, fri for 
skadelig støy og luftforurensning. 

6. Fylkesmannen lister ellers opp relevante statlige planretningslinjer-/bestemmelser for 
planarbeidet, samt generelle temaer som vurderes som viktige i det aktuelle planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Dette sikres i planbeskrivelsen. 
2. Dette beskrives i planbeskrivelsen 
3. Tas til etterretning 
4. Tas til etterretning 
5. Tas til etterretning 
6. Tas til etterretning 

 
Østfold fylkeskommune, datert 14.06.2017 
1. Fylkeskommunen mener det vil være hensiktsmessig med en redegjørelse for om 

reguleringsarbeidet på Bekkevold erstatter de tidligere planene for Thorslund. 
2. Det påpekes at det er uheldig at det allerede er utført tiltak i form av nye anlegg på 

Bekkevold før det foreligger en plan, av hensyn til kulturmiljø- og landskapsverdiene i 
området.  

3. Det forutsettes at bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen legges til grunn i det 
videre arbeidet. Avvik fra overordnet plan må redegjøres for. Planarbeidet må også 
forholde seg til gjeldende Fylkesplan. 

4. I det videre arbeidet må bevegelsesmønstrene til myke trafikanter ivaretas, og det må 
tilrettelegges for trygge og trafikksikre adkomstmuligheter for alle trafikantgrupper. Det bør 
redegjøres for hvordan parkering av biler og hengere er tenkt når det er aktivitet utover 
normal drift (f.eks. stevner). Prinsippet for universell utforming må følges i utforming av 
uteområder og bygg. 
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5. Barn og unge er sentrale brukere av ridesenteret. De/den i kommunen som har særskilt 
ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen skal gis anledning til å 
medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. 

6. Friluftsinteressene i området må kartlegges og tas hensyn til i planen. Det er naturlig at 
aktiviteten ved ridesenteret strekker seg utover planområdet. Hestesport og uorganisert 
friluftsliv er ulike aktiviteter som ikke uten videre kan kombineres. Derfor er det viktig at 
forholdet mellom hestesport og annet friluftsliv i området styres bevisst i planen, og 
beskrives i plandokumentene.  

7. Planområdet ligger på Byens marker som er en viktig del av kulturmiljøet og det åpne 
slettelandskapet omkring Fredrikstad festning. Byens marker er angitt som hensynssone 
kulturmiljø i kommuneplanens arealdel og inngår i Riksantikvarens register Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA). Landskapet omfatter festningsbyen med helhetlig 
og godt bevart bebyggelse, samt forterreng med tilhørende åpne bymarker som var viktige 
for at byen ble anlagt på akkurat dette stedet. Deler av bymarkene er fremdeles intakte og 
utgjør en viktig del av det kulturhistoriske landskapet. Åpenheten og de nære forbindelsene 
mellom tettbebyggelse, særlig festningsbyen, og landbruksområder gir landskapet 
karakter. 

8. I Riksantikvarens register går det frem at Fredrikstad er en av svært få norske byer hvor 
vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer. De åpne markene 
omkring festningen er svært sårbare for utbygging. Og det bør stilles strenge krav til 
plassering, tilpasning og god arkitektur. 

9. Fylkeskonservatoren drøftet flyttingen av det tiltenkte ridesenteret på Thorslund til 
Bekkevold med rådmennene i Fredrikstad og Østfold fylkeskommune i eget møte 
28.06.2017.Hensikten med møtet var å sjekke om kulturmyndighetene ville motsette seg 
en slik løsning. Fylkeskonservatoren pekte på at det totale presset på Byens marker er 
stort, men signaliserte at de eller fylkeskommunen ville motsette seg en etablering av 
ridesenteret der det ligger i dag, men at det i planleggingen må stilles strenge krav til 
utforming og størrelse.  

10. Hester vil alltid være en del av det militære landskapet. Av hensyn til opplevelsen av 
slettelandskapet ser Fylkeskonservatoren det som viktig at anlegget får et åpent, luftig 
preg. Det må ikke stenges inne av støyskjermer eller markante jordvoller. Bebyggelsen må 
utformes i retning av tradisjonelle landbruksbygg med ditto materialbruk, farge og 
detaljering, for å gjenspeile et av de mange tunene som i sin tid lå ute på slettelandet. 
Fylkeskommunen mener det er plass til to bygninger, men at disse bør ha en tydelig 
størrelsesforskjell. Det største volumet bør ligge parallelt med åsryggen for å ikke ligge 
som en barriere på tvers av den nord-sørgående landskapsretningen. Bebyggelsen bør 
trekkes bort fra Habornveien og Torsnesveien. Av hensyn til trafikantens opplevelse ved 
adkomst til Gamlebyen, mener vi arealene ut mot veien i stor grad bør benyttes til beite-. 
Lufte- og rideområder. Parkeringsarealer bør etableres slik at store hestebiler og store 
åpne plasser blir minst mulig eksponert, f.eks. mot øst. Fylkeskommunen mener at i et 
viktig kulturmiljø og jordbrukslandskap som dette fortrinnsvis skal ha grus som overflate på 
parkeringsarealene, samt at det ikke benyttes bartrær el. ved etablering av ny vegetasjon.  

11. Det forutsettes at den grå plasthallen som står på Bekkevold i dag fjernes. Ny ridehall bør 
fortrinnsvis ikke ha større høyde enn denne. Anlegget vil bli synlig fra toppen av det fredete 
Kongsten fort. Det må ikke benyttes reflekterende takplater.  

12. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i området. 
Det bes om at det tas inn en generell bestemmelse angående hensynet til fredete 
kulturminner.  

13. Bestemmelser og byggegrenser må ta opp de nevnte forhold som bidrar til at anlegget 
tilpasses det kulturhistoriske landskapet på en god måte. Bestemmelsene må også sørge 
for at det ikke tillates kommersiell reklame e.l. mot de tilstøtende veiene. 
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Fylkeskonservatoren er behjelpelig dersom det er spørsmål som trengs besvart under 
planprosessen. Øfk. Forbeholder seg retten til innsigelse dersom planen legger til rette for 
løsning som ikke ivaretar landskaps- og kulturmiljøhensynet på en tilfredsstillende måte.  

14. Andre tema som vil være viktig i det videre planarbeidet er følgende:  
 Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Avfall/møkk: ulempene fra ridesenteret må minimeres. Det bør innarbeides 

bestemmelse for håndtering av møkk.  
 Grunnforhold: De stedlige grunnforholden må undersøkes og hensyntas i 

planleggingen. Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan 
skaffes tilfredsstillende sikring.  

 Kollektivtrafikk: Det må omtales i planbeskrivelsen hvordan anlegget skal betjenes med 
kollektivtrafikk. 

 Sykkelparkering: Legges til rette for sykkelparkering med hensiktsmessig plassering.  
 Klima og energibruk: Bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav 

for bygg. Det kan være krav eller insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige 
merkeordninger eller standarder utover TEK 10.  

Forslagsstillers kommentar: 
1. Dette skal omtales i planbeskrivelsen. 
2. Det ble utført nødvendige midlertidige tiltak mens planarbeidet for nytt Thorslund pågikk, 

for at ridesenteret kunne opprettholde driften. Det er gitt tillatelse for tiltakene fra både 
kommunen og Fylkesmannen i Østfold.  

3. Tas til etterretning. 
4. Tas til etterretning. 
5. Kommunens barnerepresentant fikk varsel om oppstart, og har uttalt seg til planarbeidet. 
6. Friluftsliv i området vil omtales som en del av planbeskrivelsen. 
7. Tas til etterretning/ det skal gjøres en vurdering av kulturmiljøet. Byantikvaren i 

kommunen er varslet om planarbeidet og har uttalt seg. 
8. Tas til etterretning. 
9. Tas til etterretning. 
10. Plassering av bygningskropper blir foreslått etter en helhetlig vurdering av relevante tema 

som kulturmiljø, landskap, støy- og luftforurensning. Samtidig som det er ønskelig å sikre 
det åpne slettelandskapet, må det etableres tiltak mot veien som skjermer hestene og de 
som skal jobbe og bruke ridesenteret mot støy og luftforurensning, samt sikrer at hestene 
ikke løper ut i trafikken. Slike vurderinger har blitt gjort som en del av planarbeidet og har 
involvdert fylkeskommunen med fler. 

11.  Det grå plasthallen skal fjernes. Ellers tas innspillet til etterretning. 
12. Teksten tas inn i bestemmelsene 
13. Tas til etterretning.  
14. Det skal utarbeides ROS-analyse. Punktene tas ellers til etterretning.  

 
Statens vegvesen, datert 23.06.2017 
1. Statens vegvesen påpeker at det ikke fremgår av varselet hvorfor arealene som inngår i 

nylig vedtatt reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker inngår i varslet planområde. 
Det forutsettes at vegarealet i gjeldende plan opprettholdes. For arealene som er regulert 
til friområder forutsettes det at planforslaget ikke legger opp til en bruk av disse arealene 
som innebærer kryssing av fylkesvegen. Det antas at vegarealet er tatt med for å blant 
annet avklare permanent atkomst til ridesenteret. Vurdering av atkomsten må baseres på 
en trafikkanalyse/-vurdering som tar utgangspunktet i resultater fra den parallelle 
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behovsutredningen av størrelse, omfang og bruksområder for ridesenteret. Det anbefales 
at tiltak i tilknytning til fylkesvegen avklares med Statens vegvesen før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.  

2. Planen må sikre frisikt i avkjørsel fra fv. 107. Frisiktsonen reguleres som hensynssone og 
knyttes bestemmelser til.  

3. Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse om at SVV skal godkjenne byggeplan for alle 
tiltak som berører fylkesvegen før utføring av tiltakene kan startes.  

4. Planforslaget bør omfatte byggegrense mot fv., for å unngå at det omfattes av veglovens 
bestemmelse om 50 meter. SVV vil akseptere en mindre byggegrense, anslagsvis 20 
meter. Hvilken byggegrense som skal legges til grunn vil avhenge noe av hvordan arealene 
tenkes utnyttet, og SVV anbefaler å ta kontakt underveis i planarbeidet for å avklare 
byggegrense før planen legges ut på høring.  

5. Tilrettelegging for gående og syklende må tillegges vekt i planarbeidet, slik at flest mulig 
vil velge å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra ridesenteret. Det vil også være viktig å 
lokalisere og utforme parkeringsplasser for biler og hestehengere, og evt. av- og 
påstigningsareal, på en måte som ivaretar trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

6. Planen må tilrettelegge for sykkelparkering, med krav til et visst antall plasser og kvalitet 
(under tak, låsemuligheter osv.). For bilparkering vil det pågående arbeidet med å utrede 
størrelse, omfang og bruksområde for ridesenteret kunne legges til grunn for vurdering av 
behov, herunder også parkeringsbehov i tilknytning til stevner ol.  

7. I henhold til vegtrafikkloven er det ikke tillatt å ri på gang-/sykkelveger og fortau. Dette må 
ikke legges opp til løsninger som gjør at disse benyttes til ridning.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
1. Arealene som er en del av gjeldende reguleringsplan og inngår i varslingsgrensa er tatt 

med for å kunne finne den beste løsningen for gående og syklende, samt avkjørsel til 
ridesenteret. SVV vil bli kontaktet i planarbeidet angående tilknytning til fv. 

2. Frisiktsoner skal sikres i plandokumentene. 
3. Rekkefølgebestemmelsen skal tas med i bestemmelsene.  
4. SVV vil bli kontaktet i planarbeidet ang. byggegrense og avstand.  
5. Tas til etterretning. 
6. Tas til etterretning. 
7. Tas til etterretning.  

Bane NOR, datert 22.05.2017 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane NOR har ingen innspill. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 

Forsvarsbygg, datert 23.06.2017 
Forsvarsbygg har ikke hatt anledning til å skrive et utfyllende, eget innspill, men slutter seg til 
fylkeskonservatorens svar, særlig hva gjelder deres innspill om kulturmiljø og 
festningslandskap. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til orientering.  
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Fiskeridirektoratet, datert 02.06.2017 
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at reguleringsforslaget kan medføre konsekvenser 
for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og har derfor ingen innspill til 
planarbeidet.  

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Region Øst, datert 09.06.2017 
NVE har vedlagt en sjekkliste som kan benyttes for å gjøre en vurdering av hvordan tema 
innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen. Sjekklista er anbefalt å bruke 
aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Dersom planområdet berører 
noen av temaene i sjekklista, skal NVE ha planen på høring. NVE har ikke alltid kapasitet til å 
svare ut alle saker på offentlig ettersyn Manglende uttalelse betyr derfor ikke nødvendigvis at 
ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse 
endrer heller ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging, jf. pbl. § 29-5 og TEK 10, eller 
kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt, jf. pbl.28-1.  

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til etterretning 

Hafslund Nett AS, datert 15.05.2017 
1. Hafslund Nett AS (HN) har ikke elanlegg i området som omfattes av planen. For å sikre 

strøm til ny bebyggelse kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Arealet som avsettes må være av tilstrekkelig 
størrelse, normalt ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 m). Nettstasjonen må stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater. Av hensyn til trafikksikkerheten ønskes frittliggende 
nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant (inkluderer også fortau og g/s-veg) og 
utenfor veiens frisiktsoner. Nettstasjonen bør plasseres sentralt i området. Dersom det ikke 
avsettes areal til nettstasjonen må avstandskrav spesifiseres i planbestemmelsene. 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg, på minimum 16 kvm, og det stilles 
særskilte krav til utforming av rommet, samt adkomst og ventilasjon. De som utløser tiltaket 
i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke kostnadene med 
tiltaket.  

2. HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  

Forslagsstillers kommentar: 
1. Merknaden tas til etterretning. 
2. Merknaden tas til etterretning. 

Byantikvaren, seksjon for kultur, miljø og byutvikling, Fredrikstad kommune, datert 
22.06.2017 
1. Bekkevold er et viktig anlegg for kommunen. Det nasjonalt viktige landskapet har på 

mange måter nådd sin tålegrense. Det er viktig at handlingsrommet utforskes og 
tålegrensen identifiseres. Kanskje er prosjektet for stort, eller det kan løses med 
kvaliteter. En mulighetsstudie som ikke omfatter kvalitative aspektet som kvalitet på 
konsept og arkitektur vil ha liten verdi. Åpenhet og romslighet må sikres gjennom god 
arkitektur. 

2. Det anbefales at man knytter til seg riktig og spesialisert kompetanse gjennom heile 
prosessen. Dette kan bidra til positiv anbefaling fra kulturminnemyndighetene og 
byantikvaren. Et dårlig prosjekt kan gi negative anbefalinger. 
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3. Det anbefales å opprette kontakt med Mats Molen (Fojab) som har bred erfaring med 
landbruksbygninger, også i Norge, og som har særlig kompetanse på ridesenteret i 
bynære strøk. 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Tas til etterretning. 
2. Tas til etterretning. 
3. Tas til etterretning. 

Virksomhet Park, Fredrikstad kommune, datert 26.05.2017 
1. Det reises en del spørsmål knyttet til arealbruk, både innenfor og utenfor planområdet. Det 

foreslåtte området er for lite til å dekke behovene. På ridesenteret er det planlagt stall med 
plass til ca. 70 hester (en dobling fra i dag), ridehus, 1-2 ridebaner, parkeringsplass og 
utepaddocker og beiter til hestene. Dette er arealkrevende og nødvendige funksjoner, og 
hensyn til sikkerhet og dyrevelferd legger en del føringer. Det trekkes fram mulige 
konfliktpunkter som ridning og bruk av hest, men også transport, parkering og støy.  

2. Ridesenteret er omkranset av veier, boligfelt, golfbane og verneområder. Hester og ryttere 
må ha mulighet til å kunne ri på tur i nærområdet, for trening, stimuli og av 
dyrevelferdsmessige grunner. Det er 6-8 staller i Torsnes hvor ryttere har mulighet til å ri 
til ridesenteret på Bekkevold for å bruke treningsfasiliteter i ridehus og på bane. Rytterne 
må ri langs med og krysse trafikkerte veier med høy fartsgrense, ri i boligområder med små 
barn og bruke lysløypa som ridevei og for å komme videre ut i skogen. Det er allerede 
konflikter knyttet til bruk av lysløypa. Flere brukere av lysløypa, en dobling av antall hester 
og færre rideveier ut i terrenget vil gi en ytterligere eskalering av konflikten. Kjøring med 
hest og riding på trafikkerte veier medfører høy risiko. For å forebygge konflikter og hindre 
ulykker må brukerne av ridesenteret tilbys trygge veier til og fra Bekkevold. Muligheter for 
bilfri kryssing av veier, etableres egne ridestier i terrenget. Stiene må kunne brukes til 
trening og lede ut i omkringliggende skogsterreng, samt gi muligheter for å koble på staller 
i nærområdet.  

3. Etablering av trygge ferdselsårer utenom eksisterende løype- og veinett må tas med i 
planarbeidet.  

Forslagsstillers kommentar: 
1. Basert på behovsanalysen og alternativvurdering, samt en rekke vurderinger, er det gjort 

en nøye vurdering av hvilket tiltak som er riktig for behovet, området og tomtens 
størrelse.  

2. Vurdering av ridestier vil bli sett på i planarbeidet. Innspillet tas til etterretning. 
3. Vurdering av ferdselsårer for myke trafikanter blir en del av planarbeidet. Innspillet tas til 

etterretning.  

Barnetalsperson, Fredrikstad kommune, datert 22.05.2017 
Dette er et positivt initiativ for barn og unges aktivitetsmuligheter. Barnetalsperson er positiv til 
tiltaket og imøteser dette. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 

Fredrikstad hytteforening v/ leder Rolf A. Hauge, datert 18.05.2017 
Fredrikstad hytteforening har ingen kommentarer til varsel om oppstart. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 


