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DERES REF:   | VÅR REF: 512681 Fredrikstad, 22. august 2017 
DOKUMENTKODE: 512681-PLAN-BREV-002 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

EKHEIMTUNET, DETALJREGULERINGSPLAN – GNR./BNR. 424/462, M.FL. - 
VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID OG ARBEID MED 
UTBYGGINGSAVTALE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av Terje Høili Eiendom AS og i 
samarbeid med Bjar Arkitekter AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ekheimtunet (gnr./bnr. 
424/462, m.fl.) i Fredrikstad kommune. Parallelt varsles det også etter plan- og bygningslovens § 17-4 
oppstart av arbeid med mulig utbyggingsavtale for kommunal, teknisk infrastruktur. Plan-ID er 01061164. 
 
Planområdet ligger ved Rød på Kråkerøy, direkte vest for fv. 451 (Rødsveien) og nord for fv. 454 
(Glomboveien). Planområdet består i eksisterende hovedsakelig av landbruksareal samt noe veiareal 
(Kiærsvei). Planområdet berører gnr./bnr. 424/8, 424/462 samt mindre deler av 424/455, 424/456, 
424/8/104, 424/8/105, 424/8/117, 506/24, 506/25 og utgjør til sammen ca. 5,5 daa. Se vedlegg for kart 
som viser planavgrensning. 
 
Det er avholdt oppstartsmøte med planmyndighet. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en 
detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse av høy kvalitet 
med tilhørende utomhusanlegg (antatt 10-20 enheter i to til tre etasjer).  
 
Østre deler av planområdet omfattes av reguleringsplanen «Ny Rv. 108 - Parsell Kråkerøy - Søndre del», 
vedtatt 31, mars 2005 og er regulert til samferdselsformål (gang- og sykkelvei/annen veigrunn) og LNF-
formål (jord- og skogbruk). Planområdet omfattes i øst også av reguleringsplanen «G/s-vei langs Rødsveien 
– Åsgård – Rød» vedtatt 12.04.1985 og er regulert til LNF-formål (jord- og skogbruk). Vestre del av 
planområdet omfattes av reguleringsplanen «Del av gnr. 424 bnr. 30 og 74 m.fl.» vedtatt 13. januar 1987 og 
er regulert til samferdselsformål (kjørevei). Sørvestre del av planområdet omfattes av reguleringsplanen 
«Nordre del av Rødområdet» vedtatt 25. februar 1981 og er regulert til samferdselsformål.  
 
Den delen av planområdet som skal bebygges er uregulert. Planområdet er avsatt til eksisterende 
byggeområde i kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller har vurdert tiltaket etter forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. § 2 i forskriften angir hvilke planer som 
alltid skal behandles etter forskriften. Planarbeidet omfattes ikke av denne. § 3 i forskriften angir hvilke 
planer som skal vurderes nærmere etter visse vilkår. Planarbeidet omfattes ikke av denne. Oppsummert 
vurderer forslagsstiller at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 
 

Etter adresseliste. 
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Se også kunngjøring på Fredrikstad kommunes nettside: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/kunngjoringer/. Forslagsstiller er Terje 
Høili Eiendom AS, Bjar Arkitekter AS er ansvarlig arkitekt og Multiconsult ASA er plankonsulent. Eventuelle 
spørsmål til planarbeidet kan rettes til Multiconsult ASA v/Kjersti Lie, på e-post; kjersti.lie@multiconsult.no 
eller telefon; 47 26 79 53. 
 
Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart eller offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
må rettes skriftlig til Multiconsult ASA v/Kjersti Lie per brev til postboks 1424, 1602 Fredrikstad eller på e-
post til; kjersti.lie@multiconsult.no og være mottaker i hende senest i løpet av 22. september 2017. 
Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "512681". 
 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
Kjersti Lie 
Arealplanlegger 
 
 
Vedlegg: 
Planavgrensning 
 
Kopi: 
Terje Høili eiendom AS v/Christine Høili, Runar Helgesen, christine@hoili.no, runar@hoili.no 
Bjar Arkitekter AS v/Per Bjar, post@bjararkitekter.no  
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Vedlegg – Planavgrensning 
 

 
 


