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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5 - Nasjonal arealplanID 3004 1177 - 
Kråkerøy - Høring og offentlig ettersyn   
Forslagsstiller: Anita Hjertvik og Per Bjar 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5, nasjonal arealplanID 3004 1177 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. 

 
Fredrikstad, 02.03.2020 
 

Planutvalgets behandling 12.03.2020: 

10 av 11 stemmeberettigede tilstede under behandling av denne sak. 
 
Ida Julsen (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel: 
I samarbeidsplattformen har partiene blitt enige om å videreutvikle byen og omland med 
grønne lunger, løkker og blomsterenger, samt øke grønne sentrumsarealer med høyt 
biologisk mangfold, og tilgjengeliggjøre bynære naturområder. MDG vil se saken videre i lys 
av dette.  
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Utvalgsleder godkjente protokolltilførselen. 
 

Planutvalgets vedtak 12.03.2020: 

1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5, nasjonal arealplanID 3004 1177 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. 

 
 
Fredrikstad, 16.03.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Maria Henriksen 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5, nasjonal arealplanID 3004 1177 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en skånsom boligfortetting på 
Bjølstadfjellet på Kråkerøy. Planområdet fremstår i dag som grønn lunge i det eksisterende 
eneboligstrøket. Planforslaget for Dalkleven 5 legger til rette for etablering av to eneboliger, 
samt sikring av tilstøtende grønnstruktur. Fortetting planlegges gjennomført skånsomt, og 
baseres på føringer fra inntilliggende bebyggelse. Eneboligene planlegges med to etasjer, 
med felles adkomst fra Dalkleven. Eksisterende sti gjennom planområdet videreføres og 
eksisterende vegetasjon søkes bevart i størst mulig grad.  
 
Planområdet omfattes av overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer. Planområdet 
ligger innenfor sentrumsavgrensingen, og er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg i 
kommunedelplanen for Fredrikstad byområde 2011‐2023. Deler av planområdet omfattes av 
reguleringsplanen «Ny RV 108 – Bjølstadforbindelsen. Området er ellers uregulert.  
 
Overordnede føringer for planarbeidet ble behandlet i planutvalget den 2. april 2019. Det ble 
enstemmig vedtatt at regulering av det foreslåtte planområdet kan videreføres. I vedtaket 
står det: 
 

1. Regulering av det foreslåtte planområdet kan videreføres. Eiendommen er egnet for 
en skånsom fortetting, og det er ikke hensiktsmessig å stille krav om høyere 
utnyttelse ut ifra omgivelsenes premisser. 
 

2. Det må legges stor fokus på å utrede og sikre kvaliteter knyttet til barnas interesser 
iht. Rikspolitiske retningslinjer videre i planarbeidet. Innspill fra varsel om oppstart 

legges til grunn som del av medvirknings‐prosessen og i kunnskapsgrunnlaget for å 
sikre nødvendige kvaliteter. 

 
3. Forslagsstiller kan kreve at planutvalgets beslutning forelegges Bystyret for endelig 

avgjørelse.  
 
Overordnet sett gir gjennomføring av detaljreguleringsplanen relativt små konsekvenser for 
miljø og samfunn. Omfanget av utbyggingen i seg selv er begrenset og tilpasset 
eksisterende situasjon. For å redusere konflikten med rekreasjonsverdien og 
naturmangfoldverdien av området bevares mye av vegetasjonen som naturområde i planen. 
I tillegg opprettholdes stien mellom Dalkleven og Gjonesvei som allment tilgjengelig. 
Bebyggelsen tilpasses omgivelsene med en lav utnyttelse slik som tilliggende boliger.  
 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart 
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2 Plankart datert 11.11.2019, sist revidert 19.02.2020 
3 Reguleringsbestemmelser datert 19.02.2020 
4 Planbeskrivelse datert 11.11.2019, sist revidert 19.02.2020 
5 Støyutredning datert 13.05.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2018/9145. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Fortetting av sentrale områder for å begrense areal-, ressurs- og bilbruk for igjen å redusere 
negative miljøkonsekvenser legges til grunn for planarbeidet. Samtidig er det også fokus på 
å sikre grønne områder og forbindelseslinjer i tettbygde strøk. Etter forslagsstillers vurdering 
er det mulig å legge til rette for en begrenset, skånsom utvikling av planområdet, samtidig 
som man ivaretar grønnstruktur, forbindelseslinjer og viktige forhold for naboer.  
 
Det ble i 2016 søkt om dispensasjon fra plankravet for å bygge en enebolig på det aktuelle 
arealet. Søknad ble avslått med bakgrunn i at det ikke lå til rette for en forenklet prosess 
med dispensasjon, og at en vurdering av fortettingsspørsmålet måtte gjøres gjennom en 
ordinær reguleringsplanprosess. Forslagsstiller og grunneier har tatt dette til følge, og har 
derfor igangsatt en reguleringsplanprosess.  
 
Forslagsstiller: Anita Hjertvik og Per Bjar 
Plankonsulent: Multiconsult 
 
Overordnet planstatus 
De mest relevante planer og føringer nevnt i planbeskrivelsen er:  
 Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 

o Planområdet ligger innenfor det som kalles nåværende tettbebyggelse i fylkesplanen 
og langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse.  

 Kommuneplanens arealdel 2011-2023  
o I kommunedelplanen for Fredrikstad byområde er planområdet avsatt til nåværende 

bebyggelse og anlegg. Planområdet ligger også innenfor sentrumsavgrensningen. 

 Tilgrensende/gjeldende reguleringsplan: Ny RV 108 – Bjølstadforbindelse  
o Deler av planområdet berøres av reguleringsplan nr. 529 «Ny RV 108 – 

Bjølstadforbindelse». Delen som berører planområdet har arealformål tunell og går 
under grunnen (vertikalnivå 1). 

 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Bjølstadfjellet på Kråkerøy, like vest for Kråkerøybrua, og er i gang-
/sykkelavstand til sentrum og servicetilbud. Planområdet består i eksisterende situasjon av 
grønnstruktur av ulike typer vegetasjon; bartrær og løvtrær, større og mindre busker samt 
gras og noe fjell i dagen. I forbindelse med planarbeidet er det registrert fire eldre eiketrær i 
området. Eiketrærne er i planarbeidet sikret bevart gjennom bestemmelse 3.7. Ellers er det 
ikke registrert noen spesielle naturverdier innenfor eller i nærhet av planområdet i offentlige 
databaser.     
 
Tilstøtende områder består av eneboligbebyggelse av varierende karakter og standard uten 
noen spesiell struktur. En del tilstøtende bebyggelse er klassiske sveitserhus, særlig i 
Dalkleven, men det finnes også nyere og modernisert bebyggelse. 
 
Planområdet har i dag to kjøreadkomster, fra Dalkleven og Gjonesvei.  
 
Det er ikke registrert kulturminner i området. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
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Planområdet er omtrent 2,6 dekar stort. Planarbeidet vil legge til rette for etablering av to 
eneboliger, samt å sikre tilstøtende grønnstruktur. Eksisterende sti gjennom planområdet 
videreføres og eksisterende vegetasjon forsøkes bevart i størst mulig grad.  
 
Innenfor feltene B1 og B2 tillates det etablert frittliggende småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg. Maksimal %‐BYA for B1 (609 m²) = 45 % og B2 (777 m²) = 35 %. 
Bebyggelse tillates etablert med maksimal gesims‐/mønehøyde inntil 7 meter over ferdig 
planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
 

Store deler av planområdet reguleres som naturområde (GN1‐2) for å bevare mest mulig av 
eksisterende vegetasjonen og sikre en skånsom fortetting. Arealet utgjør henholdsvis 337 
m² (GN1) og 389 m² (GN2). Innenfor disse feltene skal trær og annen vegetasjon i størst 
mulig grad videreføres, i tillegg til eksisterende sti mellom Dalkleven og Gjonesvei. For å 
sikre allmenn tilgjengelighet til denne stien, samt grønnstruktur i nærområdet, tillates det 
ikke privatiserende tiltak innenfor dette området. 
 
Krav til uteoppholdsarealer er i tråd med kommuneplanens føringer.   
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er gjennom planprosessen identifisert at planarbeidet vil kunne påvirke naturområdets 
funksjon som natur- og rekreasjonsområde. Planområdets verdi blant annet som 
rekreasjonsområde for barn- og unge er synliggjort gjennom innspill fra naboer i forbindelse 
med varsel om oppstart.   
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. I 
gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert to mulige aktuelle hendelser; radon 
og terrengformasjon som utgjør fare. Disse blir imidlertid tilstrekkelig behandlet da det stilles 
krav til radon i TEK 17 og stupet sør i planområdet er sikret med gjerde i eksisterende 
situasjon.  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planinitiativet ble behandlet av kommunens virksomheter gjennom intern høringsgruppe den 
29.10.2019. Innspill er innarbeidet i planmaterialet.   
 
Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid.  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 27.10.2018. Innspill ble mottatt fra 13 
parter. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget er i tråd med nasjonale og kommunale føringer da det innebærer fortetting av 
et sentrumsnært strøk. En skånsom fortetting i form av to eneboliger er i samsvar med 
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føringer gitt i prosessledende beslutning den 02.04.2019, og ambisjonen om å sikre 
naturområder i planen er god.  
 
Da planområdet i dag fremtrer som et mindre område med naturlig vegetasjon i et 
tettbebygd strøk, vil det kunne ha potensial som rekreasjonsområde for lek og opphold for 
tilstøtende beboere. Av denne grunn vil også utbygging av planområdet kunne berøre barn 
og unges interesser i nærområdet.   
   
Kommunedirektøren er dog ikke av den oppfatning at en utbygging av eiendommen med to 
eneboliger vil ha avgjørende innvirkning på stedets karakter og funksjon. Vegetasjonen som 
befinner seg på eiendommen fremstår i dag som et lite skogholt midt i et bebygd boligfelt. 
Ved utbygging i områder hvor det foretas fortetting står ofte vegetasjon og utearealer 
svakest når det gjelder tilpasning til landskap og eksisterende bebyggelse. Nedbygging av 
deler av områdets grønnstruktur kan resultere i noe reduserte bokvaliteter, men i den graden 
at det bør kunne aksepteres i dette sentrumsnære området.  
 
Overordnet sett gir gjennomføring av detaljreguleringsplanen relativt små konsekvenser for 
miljø og samfunn. Omfanget av utbyggingen i seg selv er begrenset og tilpasset 
eksisterende situasjon. For å redusere konflikten med rekreasjonsverdien og 
naturmangfoldverdien av området bevares mye av vegetasjonen som naturområde i planen. 
I tillegg opprettholdes stien mellom Dalkleven og Gjonesvei som allment tilgjengelig. 
Bebyggelsen tilpasses omgivelsene med en lav utnyttelse slik som tilliggende boliger. 
 
Kommunedirektøren mener at planen legger tilstrekkelig vekt på hvordan tiltaket framstår i et 
større landskapsperspektiv og er forenlig med bebyggelsesstrukturen i området. Tilpasning 
til både landskap og eksisterende bebyggelse har således vært et sentralt tema i 
planarbeidet. Det er lite som tilsier at den type fortetting som planen legger til rette for vil gå 
på bekostning av viktige kvaliteter som vesentlig forringer bokvaliteten i dette sentrumsnære 
området.  
 
Kommunedirektøren stiller seg bak hovedrammene i planen og anbefaler planutvalget å 
gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er 
dog avdekket behov for mindre justeringer av planavgrensning og arealplan-ID i 
plandokumentene. Disse forventes rettet opp etter høring og offentlig ettersyn, og er som 
følger;  
 

 Nasjonal arealplan ID oppgitt i plandokumentene må rettes til 3004 1177.  

 Det har sent i planprosessen blitt gjennomført oppmåling av eiendomsgrenser for 

planområdet. I denne forbindelse er det avdekket enkelte avvik mellom planavgrensning 

og eiendomsgrense. Plankart må rettes opp i henhold til oppmålte eiendomsgrenser 

etter høring og offentlig ettersyn.  

 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 


