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1 Sammendrag
DK Byggconsult AS ønsker å legge til rette for utvikling av deler av Evenrødveien 
2 til forretningsformål. Markedsundersøkelser viser at det finnes et udekket behov 
for dagligvareforretning i Ambjørnrød-/Veum-området. Planområdet ligger i et 
landbruks-, natur- og friluftsområde, i direkte tilknytning til fv. 381. Planområdet 
består i hovedsak av eksisterende bebyggelse som benyttes til gartnerivirksomhet, i 
tillegg til deler av tilgrensende, offentlig vegareal. I en av bygningene på gartneri-
området finnes det en boligenhet. Som del av gartnerivirksomheten er det også et 
sesongbasert utsalg for planter og tilhørende produkter.

Innenfor planområdet legges det til rette for sanering av deler av eksisterende 
gartneribebyggelse og etablering av et nytt forretningsbygg med et areal på inntil 
1000 m² BYA med tilhørende utomhusanlegg. Høyder, form og materialbruk for 
ny bebyggelse skal tilpassesomgivelsene. Planforslaget omfatter sanering av ca. 
1800 m² av eksisterende bebyggelse. Resterende deler gartneribebyggelse reguleres 
videreført. Mot vest og sør reguleres det en ny vegetasjonsskjerm, som har til 
hensikt å avdempe visuelle virkninger av planområdet. Eksisterende avkjørsel fra 
fv. 381 til planområdet flyttes mot nordøst og gis en strammere utforming. Det 
fremmes to alternative planforslag, henholdsvis alternativ 1 og 2. Innholdet i 
alternativene er det samme når det gjelder ny og eksisterende bebyggelse, men 
forholdet til nye og eksisterende samferdselsanlegg er noe ulikt. Begge alternativ 
omfatter kollektivholdeplass fra gjeldende reguleringsplan i sør, med noe 
forskyvning mot øst. Alternativ 1 legger til rette for krysningspunkt over fv. 381 
Evenrødveien øst for Veum allé. Alternativ 2 åpner for krysningspunkt vest for 
Veum allé.

Etter forslagsstillers vurdering vil gjennomføring av detaljreguleringsplanen ikke 
medføre vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn, men det er knyttet 
faglig uenighet til om lokalisering av dagligvareforretning innenfor planområdet er 
riktig i henhold til nasjonale føringer for arealbruk og trafikk. Etter forslagsstillers 
vurdering, finnes det ikke andre, alternative lokaliseringer, hvor en forretning kan 
etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og med færre negative konsekvenser 
enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-området er fragmentert når det 
gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig "sentrum" eller et sentralt sted 
som vil muliggjøre god tilgjengelighet for hele nedslagsområdet.
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Det er mottatt 7 uttalelser til varsling av oppstart, hvor Fylkesmannen i Østfold, 
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen varsler innsigelse mot planforslaget.
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2 Bakgrunn

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet
DK Byggconsult AS ønsker å legge til rette for utvikling av deler av Evenrødveien 
2 til forretningsformål. I Ambjørnrød-/Veum-området er det i dag utstrakt 
boligbebyggelse, og det planlegges i årene framover ytterligere boligbebyggelse i 
denne delen av Fredrikstad kommune, blant annet i Brønnerødlia. Nærmeste 
dagligvareforretning til denne boligbebyggelse ligger på Christianslund, ca. 3 km 
fra planområdet i luftlinje. Det er registrert et ønske fra mange beboere om en ny 
dagligvareforretning i dette området. Dette behovet bekreftes av 
markedsundersøkelser. En slik dagligvareforretning forventes blant annet å kunne 
avlaste den trafikkerte fv. 409 (Veumveien) fra Ambjørnrød mot Fredrikstad 
sentrum.

Evenrødveien 2 består i hovedsak av eldre gartneribebyggelse. Deler av denne 
bebyggelsen er i bruk i dagens situasjon, mens deler av bebyggelsen er preget av 
forfall og står uvirksom. Grunnet grunnleggende endringer i gartneribransjen, som 
hovedsakelig skyldes globalisering og økt konkurranse, er det ikke lenger behov 
for bebyggelse i nåværende størrelsesorden. Grunneier ønsker å skille ut deler av 
gnr./bnr. 214/132 og selge denne til næringsformål for å bygge opp under det 
økonomiske grunnlaget for videre drift av gartneriutsalget, som forutsettes 
videreført, samt oppgradering/sanering av eldre bebyggelse.

I henhold til kapittel 3, punkt 1, i kommuneplanens arealdel for Fredrikstad 
kommune, stilles det krav til reguleringsplan for områder for bebyggelse og anlegg, 
før tiltak etter plan- og bygningslovens § 20, bokstav a), b), d), k), l) og m).

2.2 Aktører og eiendomsforhold
Tiltakshaver: DK Byggconsult AS
Tiltakshavers konsulent og forslagsstiller: COWI AS
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Planforslaget berører følgende eiendommer direkte:

Gnr./bnr. Hjemmelshaver
214/3 Randi Skontorp, Unni Isenegger, Birgitte, Ileby, Thor Ileby, 

Thorbjørg Ileby
214/132 Øyvind Osen
506/13 Østfold fylkeskommune

Se plankart for eksisterende eiendomsgrenser.

2.3 Tidligere vedtak 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 6. desember 2012, for Fredrikstad kommune er 
området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål med hensynssone for 
kulturlandskap. 

30. oktober 2014 ble det fremmet prinsippsak for planutvalget i Fredrikstad 
kommune (saksnummer 76/14), hvor hensikten var å avklare om det var politisk 
støtte til å videreføre planarbeidet etter negative uttalelser fra flere regionale 
myndigheter ved varsling av oppstart. Planutvalget fattet et positivt vedtak, hvor 
det ble tilrådd at det ble igangsatt arbeid med privat detaljreguleringsplan i den 
hensikt å tilrettelegge for etablering av dagligvareforretning.

2.4 Utbyggingsavtaler
Utbygging av planområdet krever ikke inngåelse av utbyggingsavtale med 
Fredrikstad kommune.

2.5 Forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet 
omfattes ikke av § 2 om "planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften". Tiltaket omfattes heller ikke av § 3 om "tiltak og planer som skal 
vurderes etter forskriftens § 4". Dette skyldes i hovedsak at tiltaket som 
detaljreguleringsplanen legger til rette for er av mindre karakter. Det legges på 
bakgrunn av dette til grunn at planarbeidet ikke omfattes av forskriftens 
bestemmelser. Vurderingen er avklart med Fredrikstad kommune gjennom 
oppstartsmøtet for planarbeidet.

Ny forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
trådte i kraft 1. januar 2015, men denne har ikke tilbakevirkende kraft. Planarbeidet 
er vurdert mot gjeldende forskrift per oppstartstidspunkt 
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3 Planprosessen

3.1 Varsel om oppstart
Varsling av oppstart av planarbeid ble gjennomført ved kunngjøring i Fredriksstad 
Blad, i form av brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt i digitale medier på Fredrikstad kommune sine 
hjemmesider den 17./18. januar 2013. Se vedlegg B1 for kopi av 
kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg, samt adresseliste.

3.2 Medvirkningsprosess
Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av 
planarbeid. Innkomne uttalelser til varsling av oppstart er referert og kommentert i 
kapittel 8. I forslagsstillers kommentarer fremgår det om og eventuelt hvordan de 
ulike innspillene er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Se vedlegg B2 for 
kopier av innkomne uttalelser. I tillegg vil det gjennomføres medvirkning i 
forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. 

I forbindelse med varsling av oppstart ble planarbeidet presentert for regionale 
myndigheter i regionalt planforum hos Østfold fylkeskommune i Sarpsborg 30. 
april 2013.

Videre er det gjennomført informasjonsaktiviteter mot naboer og andre berørte i 
nærområdet til planområdet, samt til lokalbefolkningen på Ambjørnrød/Veum, 
blant annet gjennom deltagelse på lokalsamfunnsmøter.
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4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

4.1.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023)
I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune angis følgende mål:

› Befolkningen og næringslivet har en fungerende infrastruktur og arealer som 
sikrer nødvendig grunnlag for videre vekst og utvikling.

› Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og ny 
aktivitet som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv.

› Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det er økt tilgjengelighet 
og kvalitet i våre naturområder.

› Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern av gjenværende dyrket mark og 
tar vare på våre kulturminner og kulturmiljøer.

For å nå disse målene angir dokumentet følgende strategier;

› Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig 
utbyggingsmønster, hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med 
nasjonale føringer.

› Lokalsamfunnsordningen videreføres.
› Vi utnytter fordelene av regional samhandling og felles styrke.
› Vi legger til rette for mer kunnskapsbasert næringsutvikling, særlig i 

tilknytning til høyskolemiljøet.
› Vi bygger gode og effektive tilførselsveier til E6, nordover, sørover og langs 

Glomma.
› Vi jobber aktivt for videreføring av to-spors jernbane, i samarbeid med de 

andre Østfold-byene.

Kommunen har som mål å sikre markedets behov for næringsarealer både med 
tanke på volum og kvalitet, jfr. målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. 
Fremtidige næringsområder søkes lokalisert i samsvar med føringene i fylkesplan 
for Østfold. Det er også et mål om å bidra til tiltak for bedre arealeffektivisering 
innenfor næringsområder.
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Videre vil kommunen sikre nødvendig fremtidig areal til transportrelatert næring i 
områder utpekt som regionale næringsområder ved Omberg, Moum og Årum. 

Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser og retningslinjer for ny bebyggelse. 
Bestemmelsene og retningslinjene omfatter blant annet etablering av teknisk 
infrastruktur, universell utforming, ute- og –oppholdsarealer, parkeringsareal, 
estetikk og landskap. Se beskrivelse av planforslaget for nærmere detaljer 
vedrørende dette.

Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel i hovedsak vist som 
eksisterende landbruks-, natur- og friluftsområde med en tilhørende hensynssone 
for landskap. Fv. 381 (Evenrødveien) er vist som vei.

Figur 1 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel (plankart) som viser planområdet som del av lys 
grønn farge (fredrikstad.kommune.no; 20150420)

4.1.2 Kommunedelplan for klima og energi (2013-2017)
I henhold til Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune er hovedmålet for 
Fredrikstad i en klima- og energikontekst å arbeide aktivt for å redusere 
klimagassutslipp i tråd med Stortingets mål. Målet er at Norge fram til 2020 skal 
redusere klimagassutslippene med 30% av Norges utslipp i 1990. Norge har også et 
forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Tiltak for å nå dette er i 
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Fredrikstad kommune delt i ulike kategorier, hvor vi innenfor areal og transport 
finner følgende:

› Konsentrert by- og tettstedsutvikling
› Endring av reisevaner – få flere til å gå og sykle
› Mer restriktiv parkering
› Bompenger
› Tilrettelegging for ladbare biler

4.1.3 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009)
Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune, utarbeidet av Statens vegvesen og 
Fredrikstad kommune, legger føringer for utvikling av hovedsykkelveinettet i 
Fredrikstad. Strekningen langs fv. 409 (Veumveien/Skogstrandveien) er i 
Sykkelhovedplanen definert som en del av hovedsykkelveinettet i Fredrikstad 
kommune, mens strekningen langs fv. 381 ikke er det.

4.1.4 Fylkesplan for Østfold 
Hovedmålene i fylkesplan for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og 
miljø. I gjennomføring av fylkesplanen for Østfold, så er kompetanseutvikling, 
fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert.

Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer 
for energi- og arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og 
kvalitet i byggeområder, universell utforming, kriminalitetsforebygging, vern av 
landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier, senterstruktur og lokalsamfunn, samt 
effektiv arealutnyttelse, funksjonell lokalisering, fortetting og transformasjon, 
næringsområder, kjøpesenter og kollektivtrafikk. Avslutningsvis omfatter også 
retningslinjene veiforhold, inkludert parkering og gang- og sykkelveier. 

I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger 
planområdet innenfor et område avsatt til landbruk, natur og friluft (LNF). Grense 
mot framtidige byggeområder i fylkesplanen går i fv. 381 (Evenrødveien), som 
ligger direkte sør for planområdet.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Majoriteten av planområdet er uregulert, med unntak av krysset fv. 381 
Evenrødveien x Veum allé, som omfattes av reguleringsplan for ny gang- og 
sykkelveg fra Veum allé til Evenrødbekken (B-381), vedtatt 13. februar 2003 
(plan-ID 0106497).
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Figur 2 - Illustrasjonen viser utsnitt av Fredrikstad kommune plandatabase 
(fredrikstad.kommune.no; 20150420)

4.3 Tilgrensende reguleringsplan
Det finnes ikke andre tilgrensende planer enn reguleringsplan som nevnt i kapittel 
4.2, men det pågår et planarbeid for Veum sykehus-tomten, som strekker seg ned 
til krysset fv. 381 Evenrødveien x Veum allé.

4.4 Statlige rammer og føringer 

4.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i 
kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging 
av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen 
skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel og gange som 
transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for 
næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle.

4.4.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø 
som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som 
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 
eksisterende kunnskap om barn og unges behov, samt å ivareta det offentliges 
ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 
enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 
bakgrunn.

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen er blant annet å;

› Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

› Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.

› Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser.

Videre stilles det krav om at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk 
utforming;

› Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

› I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg 
for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, samt 
kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 
barn, unge og voksne.

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging, eller omdisponering av uregulert areal som barn 
bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at 
de hensyn som er nevnt ovenfor, for å møte dagens, eller fremtidens behov ikke 
blir oppfylt.
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5 Eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Veum, nord for Fredrikstad sentrum og sør for Rolvsøy i 
Fredrikstad kommune. 

Figur 3 Illustrasjonen viser planområdets plassering (kart fra fredrikstad.kommune.no)



 
20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2

Planområdet ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde i direkte tilknytning til 
fv. 381 (Evenrødveien). Fra planområdet er det ca. 150 meter til krysset fv. 381 x 
fv. 409. Veum psykiatriske sykehus, som er relokalisert til Kalnes, ligger ca. 200 
meter sørøst for planområdet. Avstand i luftlinje mellom planområdet og bykjernen 
er ca. 4 km.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet består i hovedsak av eksisterende bebyggelse som benyttes til 
gartnerivirksomhet, i tillegg til deler av tilgrensende, offentlig vegareal. I en av 
bygningene på gartneri-området finnes det en boligenhet. Som del av 
gartnerivirksomheten er det også et sesongbasert utsalg for planter og tilhørende 
produkter. For begge alternativ er planområdet i hovedsak opparbeidet til 
utbyggingsformål, mens en mindre del av områdetbestår av ubebygd 
landbruksareal.

Figur 4 – Planområdets avgrensning vist på ortofoto (fredrikstad.kommune.no, 20150420)
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Figur 5 - Planområdet sett fra vest mot øst (konsulents fotografi)

Figur 6 - Planområdet sett fra nord mot sør (konsulents fotografi)

Direkte tilstøtende områder domineres av landbruk med spredt bolig- og 
næringsbebyggelse. Tilstøtende områder i øst og vest, samt delvis sør, preges også 
av større konsentrasjoner av bolig- og næringsbebyggelse.
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5.3 Stedets karakter og estetikk
Planområdets karakter er totalt dominert av bebyggelse og tilhørende 
utomhusanlegg. Bebyggelsen er i hovedsak eldre og blandet når det gjelder 
funksjon, farge, materialbruk og stil. 

  

Figur 7 - Fotografiene viser deler av eksisterende bebyggelse (konsulents fotografi)

Veksthusene dominerer med sin karakteriske form og utførelse i glass eller plast. 
Bebyggelsen er i hovedsak i én etasje, med unntak av en toetasjes trebygning 
sentralt i planområdet. Dette bygget skiller seg imidlertid likevel ikke spesielt ut 
høydemessig i forhold til veksthusene. Generelt preges bebyggelsen av slitasje og 
et sterkt behov for vedlikehold. 

Figur 8 - Fotografiet viser deler av eksisterende bebyggelse (konsulents fotografi)

Tilgrensende områder består av blandet arealbruk med vekt på landbruksareal og 
boligbebyggelse.
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5.4 Landskap og vegetasjon
Landskapet innenfor planområdet er relativt flatt, bebygd og uten særpreg. Den 
interne høydeforskjellen i planområdet er ca. 6 meter, hvor terrenget stiger fra kote 
+20 til kote +26 fra sørvest mot nordøst. Planområdet inngår som en liten del av et 
stort og sammenhengende landskapsområde i nordre Veum, definert som viktig i 
overordnet arealplan og derfor avsatt som hensynssone.

Overordnet ligger planområdet i en dal som går i retningen nord/syd med 
Veumbekken i bunn dal. Landskapet er et typisk landbruks-, natur- og 
friluftslandskap med innslag av bebyggelse, stedvis spredt og stedvis tett. Åsene 
preges av tett skogsvegetasjon, mens slettene i tilknytning til vassdraget i hovedsak 
er opparbeidet som dyrka mark. Vassdraget er delvis åpent og delvis lukket.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er innenfor planområdet ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Majoriteten av planområdet er opparbeidet, og det er ikke 
gjennomført arkeologiske registreringer som del av planarbeidet.

Veumområdet er rikt på automatisk fredete kulturminner, men det nærmeste 
registrerte kulturminnet er en gravhaug ca. 150 meter nordøst for planområdet.

5.6 Naturverdier
Planområdet har i dagens situasjon ingen vesentlig funksjon eller verdi som 
naturområde. Det er ikke registrert spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold 
innenfor planområdet. 

5.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Planområdet har i eksisterende situasjon ingen funksjon eller verdi som 
rekreasjonsområde. 

5.8 Landbruk
Majoriteten av planområdet er i dag benyttet til virksomhet som går innunder 
formålet landbruks-, natur- og friluftsformål, i form av gartnerivirksomhet. En 
mindre del av planområdet består av dyrka mark (ca. 289 m² for alternativ 1 og ca. 
240 m² for alternativ 2).

Direkte tilstøtende områder domineres av landbruk med spredt bolig- og 
næringsbebyggelse.

5.9 Veiforhold
Planområdet er knyttet til overordnet vegnett gjennom fv. 381 (Evenrødveien), som 
er en viktig ferdselsåre gjennom de sentrale delene av Rolvsøy. Fv. 381 møter fv. 
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409 i sør og fv. 112 ved Solli, i nærhet av E6. Fv. 381 har fartsgrense 60 km/t forbi 
planområdet. I tellepunktet "Nordre Veum" er ÅDT estimert til ca. 2200.

Figur 9 - Fotografiet viser fv. 381 fra nordøst mot sørvest med krysset fv. 381 x fv. 409 i det 
fjerne (konsulents fotografi)

Langs søndre side av fv. 381 går det en gang- og sykkelveg, som binder Veum-
området sammen med Ambjørnrød. 

Figur 10 - Fotografiet viser krysset fv. 381 x fv. 409 med planområdet sentralt i bildet 
(konsulents fotografi)
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I direkte tilknytning til planområdet i sør finnes kollektivholdeplasser (Veum allé). 
Holdeplass for nordgående trafikk er opparbeidet med leskur, mens holdeplass for 
sørgående trafikk ikke er opparbeidet og består kun av stopp i veien. Holdeplassene 
betjenes av rute 351, men med en relativt lav frekvens (ca. 4-5 avganger per dag). 
Ca. 350 meter i gangavstand mot vest og sør finnes ytterligere en holdeplass 
(Veumveien), som også betjenes av rute 351, men med en hyppigere frekvens (ca. 
1 avgang i timen på hverdager).

Planområdet har i eksisterende situasjon direkte avkjørsel fra fv. 381. Avkjørselen 
er utflytende. Rett sør for planområdet finnes krysset fv. 381 x Veum allé, som er 
atkomst for blant annet tidligere Veum psykiatriske sykehus.

Se vedlegg A3 for detaljer vedrørende trafikkforhold.

5.10 Barn og unges interesser
Det er ikke registrert noen spesielle interesser for barn og unge innenfor eller i 
nærhet av planområdet, med unntak av gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 381.

5.11 Sosial infrastruktur
Det finnes ikke sosial infrastruktur innenfor, eller i nærhet av planområdet. 

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er relativt flatt, men er opparbeidet etter tidligere tiders bestemmelser 
og retningslinjer for universell tilgjengelighet.  Det er derfor ikke spesielt 
tilrettelagt for dette.

5.13 Teknisk infrastruktur
Innenfor planområdet finnes det en lokal, mindre transformatorstasjon lokalisert 
sentralt i eksisterende bebyggelse. I tillegg finnes stikkledninger til offentlig 
ledningsnett.

5.14 Grunnforhold
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geotekniske 
grunnundersøkelser, som oppsummeres på følgende måte;

I borpunktene varierer dybder til fjell fra 1,7 m i borpunkt 11 til 27,5 m i 
borpunkt 1. Ved utbyggingsområdet avtar fjelldybder oppover i lia, og det kan 
være flere steder med fjell i dagen her. Fjelldybdene øker nok generelt utover i 
dalen.

Sydøst for utbyggingsområdet er det fra 3,5-7,4 m til fjell i borpunktene.
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Prøveseriene tatt opp i og like vest for utbyggingsområdet, viser at det under 
det faste topplaget med tørrskorpeleire er bløt og meget kompressibel 
leire/kvikkleire med varierende innhold av silt. Leirmassene blir mer sandige 
og grusige oppover i skråningen mot vest. Leiras udrenerte skjærfasthet er 
såpass lav som rundt 10 kPa i 3-5 m dybde, og skjærfastheten øker svakt med 
dybden.

Prøveseriene tatt opp lenger vest for utbyggingsområdet viser at det under 
topplaget med fast tørrskorpeleire er gradvis overgang til bløt, siltig leire med 
udrenert skjærfasthet rundt 15-20 kPa i 5-7 m dybde. Det er lag med 
sprøbruddsleire i ca. 4.5 m dybde.

Se vedlegg A2 for detaljer vedrørende utredning av grunnforhold.

5.15 Støyforhold
Det er ikke gjennomført nye beregninger av støy i eksisterende situasjon som del 
av planarbeidet, men det er i 2011 gjort en overordnet, kommunal støykartlegging. 
Kartleggingen indikerer at deler av planområdet i eksisterende situasjon har 
grenseoverskridende verdier for støy.

Figur 11 - Utsnitt av overordnet støykartlegging i Fredrikstad kommune (miljostatus.no, 
20140430)

Se vedlegg A4 for detaljer om støyvurdering.
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5.16 Luftforurensning
Det er ikke gjennomført beregninger av eksisterende luftforurensingsforhold, men 
det vurderes heller ikke å være vesentlige kilder for luftforurensning i nærhet av 
planområdet som gjør dette til et aktuelt tema. Trafikkmengde på fv. 381 er ikke av 
et slikt omfang at den kan medføre grenseoverskridende verdier for 
luftforurensning.

5.17 Risiko og sårbarhet
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, som 
konkluderer med følgende:

Risikoanalysen har identifisert syv relevante hendelser. Analysen viser at det 
er påvist to hendelser som er karakterisert som middels risiko. 

5.2.1A. Grunnforurensning, (helseskade internt)
5.2.1B. Grunnforurensning (helse og miljøskade eksternt)

Begge hendelser er knyttet til mulig grunnforurensning på eiendommen som 
følge av tidligere gartnerivirksomhet. Risiko kan elimineres ved at kapittel 2 i 
forurensningsforskriften blir fulgt.

Med hensyn til flomfare er det i dagens situasjon ikke registrert problemer knyttet 
til oversvømmelse i planområdet. Det kan imidlertid forekomme tilfeller av 
vannansamling på andre siden av fylkesvegen, nord for Veum allé, men dette 
arealet ligger en del lavere enn planområdet og har ikke ført til problemer på 
gartneritomta. Se vedlegg A1 for detaljer vedrørende risiko og sårbarhet.

5.18 Næring
Innenfor planområdet finnes det gartnerivirksomhet med et tilhørende sesongutsalg 
for gartneri-relaterte produkter. Det finnes ikke andre næringsinteresser i, eller i 
nærhet av planområdet.

I dag er nærmeste dagligvareforretning for boligbebyggelsen i området på 
Christianslund, ca. 3 km fra planområdet i luftlinje. Det er registrert et ønske fra 
mange beboere (jfr. møte i Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg 28. oktober 2015) om 
en ny dagligvareforretning i dette området. Det er også gjort markedsundersøkelser 
som viser at det er et godt grunnlag for en ny forretning i området.



 
28 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2

6 Planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Innenfor planområdet legges det til rette for sanering av deler av eksisterende 
gartneribebyggelse og etablering av et nytt forretningsbygg på inntil 1000 m² BYA 
med tilhørende utomhusanlegg. Det settes krav til estetikk for ny bebyggelse med 
uteområder. Planforslaget omfatter sanering av ca. 1800 m² av eksisterende 
bebyggelse. Resterende deler av gartneribebyggelse reguleres videreført. Mot vest 
og sør reguleres det en ny vegetasjonsskjerm, som har til hensikt å avdempe 
visuelle virkninger av planområdet. Eksisterende avkjørsel fra fv. 381 til 
planområdet flyttes mot nordøst og gis en strammere utforming.

Figur 12 - Overordnet og prinsipiell illustrasjonsplan for alternativ 1 (COWI AS, 2015)
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Det fremmes to alternative planforslag, henholdsvis alternativ 1 og 2. Innholdet i 
alternativene er det samme når det gjelder ny og eksisterende bebyggelse, men 
forholdet til nye og eksisterende samferdselsanlegg er noe ulikt. Alternativ 1 er 
endret etter offentlig ettersyn ved at det nå inkluderer kollektivholdeplass fra 
gjeldende reguleringsplan i sør. Denne er noe omarbeidet for å tilfredsstille 
gjeldende krav til utforming. Alternativ 2 flytter tidligere regulert 
kollektivholdeplass ca. 15 meter mot øst og omfatter et noe mindre areal enn 
alternativ 1. 

Figur 13 – Overordnet og prinsipiell illustrasjonsplan for alternativ 2 (COWI AS, 2015)

Hovedforskjellen mellom alternativ 1 og 2 er at alternativ 1 legger opp til at gående 
og syklende skal krysse fv. 381 nordøst for krysset fv. 381 x Veum allé, som 
forutsatt i gjeldende reguleringsplan, mens alternativ 2 legger opp til at gående og 
syklende skal krysse fv. 381 sørvest for krysset fv. 381 x Veum allé, slik at de som 
kommer fra sør og vest slipper å krysse Veum allé. Begge alternativ forutsetter en 
delvis omregulering av gjeldende reguleringsplan.

Figur 14 - Overordnet og prinsipielt snitt for alternativ 1 og 2 (COWI AS, 2015)

Det planlegges areal for håndtering av avfall (renovasjon) integrert i bebyggelse, 
plassering i tilknytning til parkeringsareal, hvor det er tilstrekkelig 
manøvreringsareal for kjøretøy. Renovasjon for næringsbygg er ikke kommunal, 
men privat. Lokal overvannshåndtering legges til grunn, ved bruk av fordrøyning 
og utslipp av overvann til terreng.
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6.2 Reguleringsformål
Planområdet foreslås regulert til følgende formål (inndelt etter hoved- og 
underformål):

Alternativ 1

› Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. nr. 1)
› Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) - 29 m²
› Forretninger (BF1) - 2 195 m²
› Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. nr. 2)
› Veg (o_SV1) - 253 m²
› Fortau (o_SF1) - 166 m²
› Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1) - 356 m²
› Kollektivholdeplass (o_SKH1) - 176 m²
› Parkeringsplasser (SPP1) - 1 390 m²
› Grønnstruktur (§ 12-5. nr. 3)
› Vegetasjonsskjerm (GV1) - 198 m²
› Landbruks-, natur- og friluftsområder (§ 12-5. nr. 5)
› Landbruksformål (LL1) - 17 m²
› Gartneri (LG1) - 9 603 m²
› Hensynssoner (§ 12-6)
› Sikringssone - Frisiktsone (H140_1) - 92 m²

› Planområdet totalt = 14 383 m²

Alternativ 2

› Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. nr. 1)
› Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) - 29 m²
› Forretninger (BF1) - 2 213 m²
› Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. nr. 2)
› Veg (o_SV1) - 253 m²
› Fortau (o_SF1) - 137 m²
› Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1) - 330 m²
› Kollektivholdeplass (o_SKH1) - 161 m²
› Parkeringsplasser (SPP1) - 1 390 m²
› Grønnstruktur (§ 12-5. nr. 3)
› Vegetasjonsskjerm (GV1) - 198 m²
› Landbruks-, natur- og friluftsområder (§ 12-5. nr. 5)
› Landbruksformål (LL1) - 10 m²
› Gartneri (LG1) - 9 603 m²
› Hensynssoner (§ 12-6)
› Sikringssone - Frisiktsone (H140_1) - 92 m²

› Planområdet totalt = 14 324 m²
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6.3 Beskrivelse av planforslaget

6.3.1 Alternativvurderinger
Overordnede alternativvurderinger
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført et grovsøk og en overordnet 
vurdering av alternative lokaliseringer av en dagligvareforretning i Ambjørnrød-
/Veum-området. 

Alternativene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 er alle i strid med angitt arealbruk 
i kommuneplanens arealdel. Alle bortsett fra alternativ 6, 9 og 12 er avsatt til 
landbruksformål og består av dyrka mark. Alternativ 6 og 9 er avsatt til boligformål 
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og ligger innenfor planavgrensning for igangsatt reguleringsplanarbeid. 
Forslagsstiller har meddelt at forretningsformål ikke er en del av hensikten med 
planarbeidet, og at det ikke er aktuelt å inkludere det. Alternativ 12 er avsatt til 
offentlig utbyggingsformål og ligger i tillegg svært usentralt og med dårlig 
tilgjengelighet i området som helhet. Alternativ 3 ligger, i likhet med 
forslagsstillers alternativ, i utkanten av framtidig bebyggelse i Ambjørnrød-/Veum-
området.

Vurderingen har konkludert med at det i det aktuelle området, etter forslagsstillers 
vurdering, ikke finnes andre, alternative lokaliseringer, hvor en 
dagligvareforretning kan etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og med 
færre negative konsekvenser enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-
området er fragmentert når det gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig 
"sentrum" eller et sentralt sted som vil muliggjøre god tilgjengelighet for 
nedslagsområdet. Uavhengig av hvor i Ambjørnrød-/Veum-området en 
dagligvareforretning lokaliseres, vil deler av lokalsamfunnet måtte krysse fv. 409. 
Majoriteten av de andre, alternative lokaliseringene ligger innenfor landbruks-, 
natur- og friluftsformål, men er ubebygd i eksisterende situasjon, og vil således 
være et mer omfattende avvik fra kommuneplanens arealdel enn det som foreslås i 
denne detaljreguleringsplanen.

Detaljerte alternativvurderinger innenfor planområdet
Det er i innledende fase av planarbeidet gjennomført en rekke alternativvurderinger 
knyttet til utforming av området. Vurderingene knyttes i hovedsak til omfang og 
plassering av bebyggelse, plassering av parkeringsareal og atkomst fra overordnet 
veinett.

6.3.2 Faglig beskrivelse og redegjørelse
Alternativ 1

Fellesbestemmelser
I reguleringsbestemmelsene fastsettes det en rekke fellesbestemmelser, som har til 
hensikt å ivareta ulike hensyn i og for den nye bebyggelsen med tilhørende 
infrastruktur og utomhusområder. 

Bestemmelse om eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner er en 
standardformulering som skal forhindre ødeleggelse av slike. Bestemmelser om 
grenseverdier støy og luftforurensning skal sikre tilfredsstillende miljøkvaliteter i 
planområdet, mens krav til håndtering av overvann er ønskelig av miljøhensyn. Det 
settes krav til universell utforming i tråd med gjeldende regelverk. Krav til 
jordkabler skal sikre estetiske hensyn, og egne bestemmelser om estetikk skal sikre 
at bebyggelsen har en tilfredsstillende utforming vurdert i seg selv og mot 
omgivelser. Det settes bestemmelse om krav for utrykningskjøretøy for å sikre 
fremkommelighet for disse. Dokumentasjonskrav for geotekniske forhold skal 
sikre nødvendig oppfølging av dette viktige fagområdet.
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Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse
Det reguleres et lite felt til frittliggende småhusbebyggelse (BFS1), i tråd med 
eksisterende arealbruk. Arealet utgjør kun 29 m² og dekker den delen av tilstøtende 
boligeiendom som berøres av sikringssone for frisikt. Det knyttes ingen spesielle 
bestemmelser til dette arealet, noe som medfører at generelle bestemmelser i plan- 
og bygningsloven og kommuneplanens arealdel vil sette rammer og føringer for 
eventuell framtidig utvikling.

Bebyggelse og anlegg – Forretninger
Det reguleres et felt på 2195 m² til forretninger, som er en endring av eksisterende 
arealbruk. Feltet omfatter både ny bebyggelse og utomhusanlegg. Innenfor feltet er 
maksimal størrelse på ny bebyggelse angitt til 1000 m² BYA. Dette medfører en 
utnyttelsesgrad på ca. 42 % BYA. 

Maksimal gesims-/mønehøyde settes til 6 meter, noe som er tilpasset eksisterende 
bebyggelse, og som vil bidra til å redusere endret fjernvirkning av planområdet. 
Det er et mål med planarbeidet at gjennomføring av detaljreguleringsplanen i minst 
mulig grad skal medføre endrete visuelle konsekvenser av tiltaket. I tillegg til 
begrensning av maksimal gesims-/mønehøyde, forutsettes det lagt til grunn et 
dempet og stedstilpasset visuelt inntrykk, samt skjerming med vegetasjon mot 
spesielt eksponerte retninger.

Byggegrense er på 3 sider angitt 4 meter fra formålsgrense, mens den på siste side 
mot sør, er satt i formålsgrense, da søndre side grenser direkte mot regulert 
parkeringsplass.

For bebyggelse skal det etableres minimum 3, men maksimalt 5 p-plasser for bil og 
minimum 3 sykkelparkeringsplasser per 100 m² forretningsareal. Det er et ønske at 
flest mulig går eller sykler til planområdet, men erfaringer viser at mange 
foretrekker å benytte bil når de gjør dagligvareinnkjøp, blant annet av praktiske 
hensyn ved store innkjøp. Parkeringsbestemmelsene skal sikre minimumsbehovet 
for parkering, men samtidig ikke oppfordre til unødvendig bruk av bil. Det stilles 
krav til en viss andel HC- og EL-bilparkering. Minimum 50 % av 
sykkelparkeringsplassene skal etableres med takoverbygg og maksimalt 50 meter 
fra hovedinngangsparti. Hensikten med dette, er å gjøre det attraktivt å benytte 
sykkelen til planområdet.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Veg
Det reguleres et felt på 253 m² til samferdselsformålet "veg" (o_SV1), som er en 
videreføring av eksisterende arealbruk. Det planlegges ingen tiltak for dette arealet 
i tilknytning til realisering av detaljreguleringsplanen, men arealet er inkludert av 
hensyn til avgrensning til tilstøtende reguleringsplan i sør. Feltet reguleres til 
offentlig formål, da det utgjør del av fylkesveg.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn – grøntareal
I tilknytning til kollektivholdeplass og videre langs fv. 381 reguleres et 3 meter 
bredt belte til annen veggrunn (o_SVG1) for å sikre nødvendig areal for etablering 
av holdeplassen, samt behov for grøft og snøopplag. Innenfor feltet tillates også 
etablering av leskur. 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivholdeplass, fortau
Det reguleres utvidelse av tidligere regulert kollektivholdeplass på nordre side av 
fv. 381 for å tilfredsstille gjeldende krav. Kollektivholdeplass (o_SKH1) utgjør til 
sammen 176 m². I tilknytning til ny kollektivholdeplass reguleres det et tilhørende 
fortau med 3 meters bredde (o_SF1). Fortau utgjør et areal på 166 m².  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplasser
I tilknytning til felt for bebyggelse og anlegg – forretninger (BF1) reguleres det et 
areal avsatt til parkeringsplasser (SPP1). Arealet utgjør til sammen 1390 m² og 
omfatter også kjøre-/manøvrerings-/utomhusareal. Se for øvrig beskrivelse av 
parkeringskrav for ny bebyggelse ovenfor. Majoriteten av arealet er i eksisterende 
situasjon bebygd med veksthus, som forutsettes sanert. Eksisterende bebyggelse 
som skal saneres er markert med juridisk linje for dette. 

Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm
Det reguleres en vegetasjonsskjerm (GV1) med bredde 2 meter rundt regulert 
parkeringsplass (SPP1) for å begrense visuelle virkninger av parkeringsplassen mot 
vest og sør. Til sammen utgjør vegetasjonsskjermen et areal på ca. 198 m².

Landbruks-, natur- og friluftsområder - Landbruksformål
Det reguleres et mindre areal til landbruksformål (LL1) på grunn av flytting av 
regulert kollektivholdeplass. Dette arealet utgjør 17 m² og er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til vegformål, men reguleres i henhold til gjeldende 
arealbruk (landbruk) ettersom det med ny kollektivløsning ikke vil være behov for 
denne veggrunnen.

Landbruks-, natur- og friluftsområder – Gartneri
Det reguleres byggeområde for gartneri (9603 m²), som er en videreføring av 
eksisterende arealbruk innenfor planområdet. Det inkluderer inntil 350 m² BRA 
gartneriutsalg, som underordnet del av gartnerivirksomheten, som er en 
videreføring av eksisterende virksomhet. Eksisterende bebyggelse innenfor feltet er 
markert med juridisk linje for "bebyggelse som inngår i planen" og tillates 
videreført. Ved eventuell sanering og oppføring av ny gartneribebyggelse, skal ny 
bebyggelse etableres innenfor rammene av regulerte byggegrenser. Regulerte 
byggegrenser er i hovedsak satt 4 meter fra eiendomsgrense, med delvis unntak 
mot sør, hvor byggegrense er trukket noe lengre unna fv. 381 enn eksisterende. 
Utnyttelsesgrad er satt til 70 % BYA for å tilrettelegge for høy utnyttelse av et 
bebygd landbruksareal. Planområdet har i eksisterende situasjon allerede en høy 
utnyttelse, og denne videreføres. Maks gesims-/mønehøyde settes til 7 meter, som 
er en videreføring av rammene for eksisterende bebyggelse. Høyeste punkt på 
eksisterende bebyggelse er beregnet til kote +28,45 meter.

Hensynssone
Det reguleres sikringssoner for frisikt (H140_1) mellom eksisterende vei og ny 
avkjørsel. Siktlinjer er beregnet ut fra fartsgrense, veistandard og trafikkmengde (6 
x 60 meter). Hensynet bak bestemmelsen er å sikre tilfredsstillende frisikt for 
kjørende og dermed god trafikksikkerhet.
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Rekkefølgebestemmelser
Det stilles i bestemmelsene krav om opparbeidelse av samferdselsanlegg 
(kollektivholdeplass, avkjørsel og gangfelt/krysningspunkt med tilknytning), 
opparbeidelse av utomhusanlegg, inkludert vegetasjonsskjerm, samt rydding av 
frisiktsoner før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse. Ved eventuell 
ferdigstillelse i vinterhalvåret tillates etablering av vegetasjon/beplantning utsatt til 
neste vår av praktiske hensyn. Videre stilles det krav til gjennomføring av 
miljøtekniske grunnundersøkelser for å sikre korrekt håndtering av eventuelle 
forurensede masser innenfor planområdet, samt til godkjenning av planer for tiltak 
som berører fv. 381, samt andre tekniske anlegg.

Alternativ 2

Alternativ 2 er som beskrevet i alternativ 1 ovenfor, men med noen mindre 
justeringer i areal for enkelte formål og med litt annen plassering av 
kollektivholdeplass enn i alternativ 1. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivholdeplass, fortau
Det reguleres endret plassering av kollektivholdeplass på nordre side av fv. 381 fra 
gjeldende reguleringsplan, hvor den flyttes ca. 15 meter mot øst. 
Kollektivholdeplass (o_SKH1) utgjør til sammen 161 m² og er utført etter Statens 
vegvesens norm. Krysningspunkt er planlagt nærmere 20 meter foran bussens 
stoppunkt. I tilknytning til ny kollektivholdeplass reguleres det et tilhørende fortau 
med 3 meters bredde (o_SF1). Fortau utgjør et areal på 137 m². Hovedforskjellen 
mellom alternativ 1 og 2 er plassering av krysningspunkt over fv. 381 for myke 
trafikanter, knyttet til kollektivholdeplass.

6.3.3 Anleggs-, rigg- og deponiområder
Behov for anleggs- og riggområder ved gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
forventes å bli beskjedne, og dette forutsettes håndtert innenfor formålsområdene 
for bebyggelse og anlegg. Det reguleres ikke spesielle områder for midlertidige 
rigg- og anleggsområder. Det vil ikke bli behov for deponier av betydning.

6.4 Forslagsstillers anbefaling av alternativ
Forslagsstillers trafikkplanlegger anbefaler å tilrettelegge for at gående og syklende 
skal kunne krysse fv. 381 før Veum allé. Dette vil forenkle tilgjengelighet til 
planområdet og forbedre trafikksikkerhet for gående og syklende fra vest og sør. 
Ved offentlig ettersyn av planen kom imidlertid Statens vegvesen med innspill om 
at sannsynligheten er størst for at gående og syklende kommer fra øst og nord. 
Forslagsstiller justerer derfor alternativ 1 til å tilrettelegge for krysningspunkt 
nordøst for krysset fv. 381 Evenrødveien x Veum allé. I tråd med nasjonale 
rammer og føringer for trafikk, er det ønskelig i størst mulig grad å tilrettelegge for 
gående og syklende.

Ulikhetene mellom alternativ 1 og alternativ 2 omfatter trafikkforhold som ligger 
under ansvaret til Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Forslagsstiller vil 
derfor la det være opp til disse myndighetene å avgjøre hvilken løsning som skal 



 
36 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2

videreføres. Forslagsstiller vil anbefale at beslutning om valg av alternativ tas som 
del av avsluttende politisk behandling i planutvalg og bystyre, etter uttalelser fra 
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.
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7 Virkninger av planforslaget

7.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og 
retningslinjer

Nedenfor foretas en gjennomgang av forholdet til overordnede rammer og føringer, 
hvor kun spesielt relevante forhold er omtalt.

7.1.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023)
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil formelt sett være i strid med formålet 
i kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune, som er landbruks-, natur- og 
friluftsformål. Etter forslagsstillers vurdering, foreligger det imidlertid svært 
formildende omstendigheter ved at planområdet i sin helhet er bebygd, og at det er 
drevet næringsvirksomhet der i nærmere 100 år. Gjennomføring av 
detaljreguleringsplanen anses ikke i vesentlig grad å berøre hensyn knyttet til 
hensynssone for landskap, da omfang av bebyggelse innenfor planområdet ikke vil 
økes.

Kommuneplanens arealdel stiller krav til 3 p-plasser per 100 m² BRA 
forretningsareal, dersom ikke annet er bestemt i reguleringsplan. I planforslaget er 
lagt opp til minimum 3, men maksimalt 5 p-plasser per 100 m² BRA 
forretningsareal. Arealdelens krav til planer for overvann og renovasjon er erstattet 
av verbale beskrivelser av relevante forhold. Det anses ikke nødvendig å utarbeide 
omfattende dokumentasjon for dette på overordnet nivå, da prinsippene er tydelige 
og gjennomførbare.

7.1.2 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune
Planforslaget bygger opp under Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune ved 
etablering av ny bebyggelse i nærhet av hovedsykkelveinett.

7.1.3 Fylkesplan for Østfold 
Planområdet ligger utenfor det området som i fylkesplanen for Østfold er definert 
som langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse, som er satt i fv. 381. Etter 
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forslagsstillers vurdering, vil imidlertid gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
ikke være i strid med dette, da planområdet allerede i eksisterende situasjon er 
bebygd i vesentlig omfang. Langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse er satt 
på overordnet nivå og har ikke vært gjenstand for detaljvurdering. I hele Østfold 
finnes det en enorm mengde bebygde områder som ligger utenfor denne grensen, 
og hensikten med fylkesplanen er ikke å kreve tilbakeføring av disse områdene.

7.1.4 Statlige rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen er i henhold til retningslinjenes vekt på 
å utnytte potensialet for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas 
i bruk, samt å begrense behov for utbygging av ny teknisk infrastruktur. Videre er 
detaljreguleringsplanen, etter forslagsstillers vurdering, i henhold til føringer om 
tilknytning av servicetilbud til gang- og sykkelvegnett og kollektivtilbud. 
Retningslinjene vektlegger videre blant annet god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling, samt redusert transportbehov. Disse temaene vil det sannsynligvis 
være delte meninger om blant fagkyndige. Etter forslagsstillers vurdering, er 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling tilfredsstillende ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. Når det gjelder redusert transportbehov, finnes det, etter 
forslagsstillers vurdering, ikke andre, alternative lokaliseringer, hvor en 
dagligvareforretning kan etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og med 
færre negative konsekvenser enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-
området er fragmentert når det gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig 
"sentrum" eller et sentralt sted som vil muliggjøre god tilgjengelighet for 
nedslagsområdet.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke være i strid med rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, ettersom 
detaljreguleringsplanen ikke berører vesentlige interesser for barn og unge, med 
unntak av generell tilrettelegging for gående og syklende. Både skolenes 
beliggenhet og hovedvekt av boligbebyggelsen er vest for planområdet, slik at det 
vil være en relativt liten andel av elevene som får skolevei forbi planområdet. Selve 
skoleveien (g/s-veien) vil bli uforandret, forskjellen vil være at det etableres butikk 
på andre siden av fylkesveien der atkomst medfører behov for kryssing. Dette vil 
ivaretas gjennom krysningspunkt. Se avsnitt ovenfor for beskrivelse av 
trafikkforhold.

7.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Begge alternativ til planforslag medfører delvis endring av eksisterende 
reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Veum allé til Evenrødbekken (B-
381), vedtatt 13. februar 2003 (plan-ID 0106497) ved at regulert 
kollektivholdeplass flyttes mot øst og prosjekteres om til å følge gjeldende krav. 
Det legges også til areal for annen veggrunn, i tillegg til at en liten del av det som 
tidligere var regulert til samferdselsformål nå blir landbruksformål. Se beskrivelse i 
kapittel 6 for detaljer.
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7.3 Landskap
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil internt i planområdet ikke medføre 
vesentlige konsekvenser for landskap. Terrenget er relativt flatt og vil forbli dette 
etter gjennomføring, men mindre tilpasninger til ny bebyggelse må forventes. Ny 
bebyggelse vil være tilpasset eksisterende bebyggelse i form, volum og høyde. Se 
vedlegg A5 for illustrasjon av framtidig og planlagt terreng.

Planområdet er en del av det åpne landskapsrommet og slettelandskapet rundt 
Veumbekken som avgrenses av de skogkledte og delvis bebygde åsene rundt.  I 
overordnet perspektiv vurderes det at gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
ikke vil få vesentlige konsekvenser for landskap. Planområdet er allerede i 
eksisterende situasjon tett bebygd. Gjennomføring av planforslaget vil redusere 
eksisterende bebyggelse med ca. 1800 m² og tilføre ca. 1000 m² ny bebyggelse. 
Totalt sett vil gjennomføring av detaljreguleringsplanen medføre reduksjon i 
mengde bebyggelse og en ytterligere (dog marginal) åpning av landskapsrommet. 
Ny bebyggelse vil som nevnt være tilpasset eksisterende bebyggelse i form, volum 
og høyde. Det vil legges vekt på en dempet farge- og materialbruk. I tillegg vil det 
etableres en vegetasjonsskjerm mot vest og sør, som på kort og lang sikt vil dempe 
fjernvirkning. Oppsummert vil gjennomføring av detaljreguleringsplanen etter 
forslagsstillers vurdering ikke medføre en negativ endring for landskapet i et 
overordnet perspektiv.

7.4 Stedets karakter og estetikk
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil innenfor deler av planområdet 
medføre en estetisk oppgradering av et område som i eksisterende situasjon er 
preget av forfall og vedlikeholdsbehov. Ny bebyggelse vil være tilpasset 
eksisterende bebyggelse i form, volum, høyde og materialbruk og vil således 
videreføre eksisterende prinsipper i en tidsmessig utførelse. Gjennomføring av 
detaljreguleringsplanen vil i et overordnet perspektiv ikke medføre vesentlige 
konsekvenser for stedets karakter.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser 
for bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø, da det innenfor, eller i nærhet 
av planområdet ikke er registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Dersom automatisk fredete kulturminner skulle påtreffes under framtidige 
anleggsarbeider, vil anleggsarbeidet stoppes, kulturminnene sikres og 
kulturminnemyndigheter varsles, jf. kulturminnelovens § 8. Se for øvrig vurdering 
av konsekvenser for landskap, ref. kapittel 7.3.

7.6 Forholdet til naturmangfoldloven
§ 1 i lov om naturmangfold sier følgende om formålet med loven:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
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og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede 
organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale.

Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert noen spesielle forhold 
som berører naturmangfoldloven, og på bakgrunn av dette vurderes det at 
gjennomføring av planforslaget ikke vil medføre noen kjente konsekvenser for 
naturmangfold.

7.7 Rekreasjonsinteresser
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser 
for allmenne rekreasjonsinteresser. 

7.8 Uteområder
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre positive konsekvenser for 
uteområder gjennom en oppgradering av deler av planområdet med et tidsmessig 
og funksjonelt utomhusanlegg med beplantning, mm.

7.9 Vei- og trafikkforhold
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre følgende fysiske 
konsekvenser for fv. 381: justert avkjørselspunkt fra fv. 381 til Evenrødveien 2, 
etablering av kollektivholdeplass og lokalisering av krysningspunkt for myke 
trafikanter. Eksisterende avkjørsel er utflytende og ikke klart definert. 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre positive konsekvenser for 
trafikkfunksjonalitet og trafikksikkerhet når det gjelder avkjørsel ved at avkjørsel 
strammes opp og relokaliseres med en bedre plassering i forhold til eksisterende 
kryss og planlagte krysningspunkter. Etablering av kollektivholdeplass vil også 
bidra til ryddigere trafikale forhold og bedre trafikksikkerhet.

Det er beregnet at gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil generere en vekst 
på ca. 1000 ÅDT. Kapasitetsberegninger viser at det i framtidig situasjon vil være 
tilfredsstillende avvikling i krysset fv. 409 (Skogstrandveien/Veumveien) x fv. 381 
(Evenrødveien). Med gitte forutsetninger anslås det en økning i trafikk på fv. 409 
(Veumveien) på 300 ÅDT og på fv. 409 (Skogstrandveien) på 200 ÅDT. Veksten 
blir størst lokalt på fv. 381 (Evenrødveien), hvor det er anslått en vekst på ca. 700 
ÅDT i retning sørvest og 300 ÅDT i retning nordøst. Bakgrunnen for at det er 
estimert en mindre trafikkøkning på fv. 409 (Skogstrandveien) og fv. 409 
(Veumveien) til sammen enn på fv. 381 (Evenrødveien) vest for tiltaksområdet er 
at det er forutsatt at deler av de som vil kjøre til butikken, uansett vil kjøre på fv. 
409 i forbindelse med annen reise. Kapasitetsbetraktninger tilsier at også atkomsten 
til planområdet får god trafikkavvikling. Gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
vil redusere trafikkarbeid for bosatte i nærområdet i forbindelse med innkjøp av 
dagligvarer, men det er vanskelig å kvantifisere omfanget av dette.
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Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil gjøre det mulig for bosatte i området 
å gå til butikken, i motsetning til eksisterende situasjon, hvor avstand til nærmeste 
dagligvareforretning er ca. 3 km. Ettersom det ikke ligger i umiddelbar nærhet til 
de største befolkningskonsentrasjonene, er det trolig at bil vil bli det mest 
benyttede framkomstmiddelet. For bosatte i Ambjørnrød-/Veum-området kan 
trafikkarbeidet i forbindelse med innkjøp av dagligvarer reduseres ved at 
reiseavstand kortes ned. Det er imidlertid vanskelig å kvantifisere dette. Planlagt 
bomstasjon sør for planområdet i 2017 vil kunne føre til økt bruk av en forretning 
på denne siden av bomringen. Detaljreguleringsplanen omfatter etablering av 
krysningspunkt for gående og syklende, inkludert fortau mellom krysningsstedet og 
forretningsområdet, som vil forbedre trafikksikkerheten. Det anbefales reduksjon 
av fartsgrense fra 60 til 50 km/t, men dette omfattes ikke av planarbeidet og må 
eventuelt håndteres i en separat prosess.

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil for begge alternativ medføre 
tilrettelegging for justert plassering av kollektivholdeplass.

Se vedlegg A3 (trafikkanalyse) for detaljer.

7.10 Barn og unges interesser
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser 
for allmenne rekreasjonsinteresser, utover barn og unges bruk av veganlegg, ref. 
kapittel 7.9

7.11 Sosial infrastruktur
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke medføre konsekvenser for sosial 
infrastruktur.

7.12 Universell tilgjengelighet
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes å medføre positive 
konsekvenser for universell tilgjengelighet gjennom etablering av ny bebyggelse 
og anlegg i henhold til gjeldende, teknisk regelverk.

7.13 Energibehov og -bruk
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil gi noe økt behov for energi innenfor 
planområdet, men ikke vesentlige mengder i et større perspektiv. Eksisterende nett 
har kapasitet til utbygging i henhold til planforslaget.
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7.14 Risiko, sårbarhet og miljø

7.14.1 Risiko og sårbarhet
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, som 
konkluderer med følgende:

Risikoanalysen har identifisert syv relevante hendelser. Analysen viser at det 
er påvist to hendelser som er karakterisert som middels risiko. 

5.2.1A. Grunnforurensning, (helseskade internt)
5.2.1B. Grunnforurensning (helse og miljøskade eksternt)

Begge hendelser er knyttet til mulig grunnforurensning på eiendommen som 
følge av tidligere gartnerivirksomhet. Risiko kan elimineres ved at kapittel 2 i 
forurensningsforskriften blir fulgt.

Se vedlegg A1 for detaljer vedrørende risiko og sårbarhet. Forutsatt gjennomføring 
av miljøtekniske grunnundersøkelser (som forutsatt i rekkefølgebestemmelse), 
utarbeidelse av tiltaksplan og korrekt håndtering av eventuelle forurensede masser, 
er risiko og sårbarhet tilfredsstillende ivaretatt.

7.14.2 Støy
Det er i forbindelse med planforslaget utarbeidet en vurdering av framtidig 
støysituasjon, som konkluderer med følgende:

Oppføring av nytt forretningsbygg vil medføre en økning i ÅDT som utgjør 
mindre enn 3 dB på støynivået langs fv. 381 (Evenrødveien), fv. 409 
(Skogstrandveien og Veumveien).

Tiltaket vil ikke medføre en merkbar støyøkning, og støysonekart for 2011 
indikerer at grenseverdiene ved eksisterende bebyggelse er overskredet fra 
før. Veileder til T-1442, M-128, sier i slike tilfeller at det bør gjennomføres 
avbøtende tiltak, men åpner for avvik med grenseverdier for utendørsstøy 
dersom kostnadene ikke står i rimelig forhold med de støymessige fordelene. I 
dette tilfellet er det åpenbart at det nye forretningsbygget ikke er ansvarlig 
for at støygrensene overskrides som følge av økt trafikkbelastning, og det er 
således ikke rimelig at tiltakshaver pålegges å gjennomføre avbøtende tiltak. 
Avbøtende tiltak anses dessuten ikke som kostnadsmessig rimelig, i tillegg til 
at økning av støynivået er liten og ikke merkbar. 

Kravet til maksimalt støynivå på natt er ikke relevant for nærliggende boliger 
da forretningsbygget ikke vil ha nattåpent og medføre varelevering eller 
annen tilkomst på natt.

De støymessige endringene som følge av tiltaket anses som minimale for 
nærmeste bolig i Evenrødveien 4, da boligen vil ligge skjermet til bak 
eksisterende bygg, som i dagens situasjon.
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Se vedlegg A4 for detaljer vedrørende støyvurdering.

7.14.3 Grunnforhold (geoteknikk)
Gjennomføring av planforslaget forventes ikke å medføre vesentlige konsekvenser 
for grunnforhold, forutsatt at det gjennomføres nødvendige tiltak for 
fundamentering etter forhold som beskrevet i geoteknisk vurdering (Notat RIG 01).

Se vedlegg A2 for detaljer.

7.14.4 Forurensning i grunnen
Grunnet langvarig gartnerivirksomhet innenfor planområdet, er det risiko for at det 
finnes forurensning i grunnen. Forutsatt gjennomføring av miljøtekniske 
grunnundersøkelser, eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser og 
korrekt håndtering av masser, anses temaet for å være ivaretatt.

7.15 Jordressurser/landbruk

7.15.1 Alternativ 1
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen medfører omdisponering av ca. 272 m² 
dyrka mark i forhold til dagens situasjon. Dette knytter seg til etablering av 
kollektivholdeplass, men denne omdisponeringen er tidligere prinsipielt avklart 
gjennom vedtak av reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Veum allé til 
Evenrødbekken (B-381), vedtatt 13. februar 2003 (plan-ID 0106497). Grunnet at 
tidligere reguleringsplan ikke omfattet holdeplass etter dagens krav, samt at den 
ikke inkluderer annen veggrunn, vil avviket i beslag av dyrka mark mellom 
eksisterende og ny reguleringsplan være ca. 148 m².

I tillegg blir ca. 3,6 daa omdisponert fra gartneriformål til forretnings- og 
parkeringsformål. 

7.15.2 Alternativ 2
Gjennomføring av planforslaget medfører omdisponering av ca. 230 m² dyrka mark 
i forhold til dagens situasjon. Dette knytter seg til etablering av 
kollektivholdeplass, men denne omdisponeringen er tidligere prinsipielt avklart 
gjennom vedtak av reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg fra Veum allé til 
Evenrødbekken (B-381), vedtatt 13. februar 2003 (plan-ID 0106497). Grunnet at 
tidligere reguleringsplan ikke omfattet holdeplass etter dagens krav, samt at den 
ikke inkluderer annen veggrunn, vil avviket i beslag av dyrka mark mellom 
eksisterende og ny reguleringsplan være ca. 111 m².

I tillegg blir ca. 3,6 daa omdisponert fra gartneriformål til forretnings- og 
parkeringsformål.
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7.16 Teknisk infrastruktur
Gjennomføring av planforslaget medfører at det innenfor planområdet må 
gjennomføres mindre tilpasninger i eksisterende tilknytninger til overordnet nett 
ved etablering av ny bebyggelse. Eksisterende transformatorstasjon vil ikke bli 
berørt.

Overvann håndteres lokalt ved fordrøyning og/eller føring til terreng. Tiltakets 
omfang medfører lite endringer fra dagens situasjon, slik at det ikke anses 
nødvendig å utarbeide en egen overvannsplan for området.

7.17 Økonomiske konsekvenser
Planforslaget vil ikke medføre noen kjente økonomiske konsekvenser for 
Fredrikstad kommune.

7.18 Konsekvenser for næringsliv
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre at det tilrettelegges for ny 
næringsvirksomhet i form av forretning innenfor planområdet. Dette vil skape nye 
arbeidsplasser i et forventet omfang på ca. 10-15 arbeidsplasser. Eksisterende 
næringsvirksomhet i form av gartneri og tilhørende utsalg innenfor planområdet vil 
styrkes, når grunneiers inntekter fra salg av tomt skytes inn i oppgradering av 
resterende, eksisterende bebyggelse og drift av gartnerivirksomhet. Gjennomføring 
av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre vesentlige konsekvenser for 
annen næringsvirksomhet utenfor planområdet.

7.19 Interessemotsetninger
Det er registrert interessemotsetninger mot sentrale regionale myndigheter, som 
omhandler forholdet til gjeldende plangrunnlag, landskapshensyn, landbrukshensyn 
og trafikkforhold. Det er utover dette ikke registrert andre, vesentlige 
interessemotsetninger i planarbeidet.

7.20 Eiendomsforhold
Gjennomføring av planforslaget vil kunne medføre tomtedeling innenfor 
planområdet.
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8 Innkomne innspill

8.1 Generelt
Varsling av oppstart av planarbeid ble gjennomført 17./18. januar 2013 ved brev til 
offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og andre berørte, samt 
kunngjort i Fredriksstad Blad og på Fredrikstad kommunes hjemmesider. Se 
vedlegg B1 for kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg, samt 
adresseliste. Etter uttalelsesfrist satt til 15. februar 2013, var det mottatt 7 uttalelser 
(inkludert utsatte frister).

8.2 Sammendrag og kommentarer
Følgende aktører har uttalt seg til varsling av oppstart av planarbeid.

Aktør Dato

1 Fredrikstad kommune, avd. miljø og landbruk 11.02.2013
2 Fylkesmannen i Østfold 15.02.2013
3 Østfold fylkeskommune 13.02.2013
4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 01.03.2013
5 Statens vegvesen 11.02.2013
6 Fredrikstad Energinett AS 04.02.2013
7 Byggmester Thor Tangen 09.02.2013

I det påfølgende gis det først en oppsummering av uttalelsen, før forslagsstiller 
også gir sine kommentarer til om og eventuelt hvordan uttalelsen er fulgt opp i 
planarbeidet.

1 Fredrikstad kommune v/avd. miljø og landbruk

Sammendrag – Fredrikstad kommune v/avd. miljø og landbruk, 
folkehelsekoordinator og kommuneoverlege bemerker at etablering av ny 
nærbutikk kan få positive effekter for boligområdene i nærheten, også sett fra et 
trafikalt synspunkt. Grunnet gartneridrift fra 1932 er det overveiende sannsynlig at 
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det finnes rester av plantegifter i øverste jordlag på eiendommen, og det vil være 
nødvendig å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Det er i 
planbestemmelsene stilt krav til gjennomføring av miljøtekniske 
grunnundersøkelser senest før det kan gis igangsettingstillatelse for etablering av 
ny bebyggelse innenfor planområdet.

2 Fylkesmannen i Østfold

Sammendrag – Fylkesmannen i Østfold skriver i sin uttalelse at planområdet er 
avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel og ligger utenfor fylkesplanens 
langsiktige grense for framtidig tettbebyggelse. Rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging vektlegger klare grenser mellom 
bebyggelse og LNF, samt planlegging for et lavt og miljøvennlig transportbehov. 
En butikketablering i dette området vil ligg som en satellitt og ikke støtte opp under 
målet om en viss andel miljøvennlig transport. Butikk vil også gi økt 
utbyggingspress på tilstøtende områder. Sentrumsnære, grønne korridorer og åpne 
landskap bør forvaltes gjennom langsiktig planlegging, ikke gjennom enkeltvise 
prosjekter. Det må finnes en plassering som er mer knyttet til eksisterende eller 
planlagt boligbebyggelse. Fylkesmannen varsler bruk av innsigelse dersom 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning, men ikke til følge. 
Planforslaget er formelt sett i strid med deler av overordnede rammer og føringer, 
men forslagsstiller mener at avviket ikke kan sammenlignes med omdisponering av 
dyrka mark eller andre LNF-områder. Planområdet er bebygd, og planforslaget 
omfatter kun erstatning av eksisterende bebyggelse. Etter forslagsstillers vurdering, 
finnes det ikke andre, alternative lokaliseringer, hvor en dagligvareforretning kan 
etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og med færre negative konsekvenser 
enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-området er fragmentert når det 
gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig "sentrum" eller et sentralt sted 
som vil muliggjøre god tilgjengelighet for nedslagsområdet. Planområdet ligger 
ikke i umiddelbar nærhet av større bebyggelseskonsentrasjoner, men det er 
tilrettelagt med gang- og sykkelveg helt fram til planområdet, og det finnes 
eksisterende kollektivholdeplasser i direkte tilknytning til planområdet. 
Forslagsstiller mener planforslaget ikke vil gi vesentlig økt utbyggingspress på 
tilstøtende dyrka mark, da det er stor forskjell på omdisponering av dyrka mark og 
omdisponering av bebygde arealer.  Gjennomføring av planforslaget vil ikke gi 
vesentlige konsekvenser for landskapsrommet eller overordnede, grønne 
korridorer, da planforslaget kun omfatter omdisponering av allerede bebygde 
arealer, ikke ubebygde arealer.

3 Østfold fylkeskommune

Sammendrag – Østfold fylkeskommune skriver i sin uttalelse at utbygging av 
området vil være i strid med kommuneplan og landskapshensynene i området. 
Kommuneplanen setter klare grenser mellom de bebygde åspartiene og det åpne 
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slettelandskapet, og det vil være uheldig å etablere frynsebebyggelse som bryter 
med dette. Fylkeskommunen er skeptisk til ny bebyggelse, uavhengig av formål. 
Fylkeskommunen er enig i at det er behov for en dagligvareforretning i området, 
men er usikker på om foreslått lokalisering er hensiktsmessig, da den ligger perifert 
i forhold til både eksisterende og framtidige boligområder. Det frarådes at det 
arbeides videre med planarbeidet. Dersom det likevel arbeides videre, bør det 
foretas en grundig vurdering av behov for og lokalisering av dagligvareforretning i 
denne delen av kommunen. Dersom vurderingen viser store fordeler ved 
lokaliseringen, vil man kunne akseptere regulering, under forutsetning av 
ivaretakelse av viktige hensyn. Fylkeskommunen gir henvisninger til viktige 
føringer som natur- og landskapsverdier, jordvern, trafikkforhold, kollektivtrafikk, 
universell utforming og risiko og sårbarhet. Saken er forelagt Fylkeskonservator, 
som uttaler at det ikke er kjente, automatisk fredete kulturminner i planområdet, 
men det bes om at standardbestemmelse tas inn. Dersom hensynene som er omtalt 
ikke imøtekommes, vil bruk av innsigelse vurderes.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og delvis til følge. 
Gjennomføring av planforslaget vil ikke gi vesentlige konsekvenser for 
landskapsrommet, da planforslaget kun omfatter omdisponering av allerede 
bebygde arealer, ikke ubebygde arealer. Omfang av bebyggelse i slettelandskapet 
vil bli redusert som følge av tiltaket, ikke økt. Etter forslagsstillers vurdering, 
finnes det ikke andre, alternative lokaliseringer, hvor en dagligvareforretning kan 
etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og med færre negative konsekvenser 
enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-området er fragmentert når det 
gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig "sentrum" eller et sentralt sted 
som vil muliggjøre god tilgjengelighet for nedslagsområdet. Alle nevnte temaer er 
vurdert og omtalt i planbeskrivelsen. Standardbestemmelse om funn av automatisk 
fredete kulturminner i innarbeidet i planforslaget.

4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sammendrag – NVE skriver i sin uttalelse at planområdet i sin helhet ligger i et 
område med marine avsetninger. Før det planlegges byggetiltak i områder med 
marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 
stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire, må geotekniker vurdere hele 
kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabilitet og nødvendige sikringstiltak.  
NVE sine retningslinjer må legges til grunn. Kartlagte faresoner skal avmerkes som 
hensynssone på plankartet og tilknyttes bestemmelser forbud/vilkår om utbygging. 
Utbygging gir ofte flere tette flater som igjen gir økte mengder overvann og rask 
avrenning og dermed økt risiko for flom. Dette må hensyntas i og nødvendig 
dimensjonering (også i forhold til klimaendringer) må legges til grunn.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Det er 
gjennomført grunnundersøkelser, som har avdekket kvikkleire i og i nærhet av 
planområdet. Det er gjennomført beregninger av områdestabilitet og utarbeidet 
risiko- og sårbarhetsanalyse for geoteknikk. Geotekniker vurderer at 
områdestabiliteten er akseptabel i eksisterende situasjon, og at det ikke er fare for 
ras/skred. Med bakgrunn i dette, er det ikke avsatt faresone/hensynssone for 
ras/skred i plankart med tilhørende bestemmelser. Det er imidlertid, for å ha fokus 
på temaet, stilt krav om geoteknisk dokumentasjon i videre detaljprosjektering, selv 
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om dette omfattes av TEK10. Det er videre etablert bestemmelse om lokal 
overvannshåndtering, men nøyaktig dimensjonering av overvannsløsninger 
overlates til detaljprosjekteringsfase.

5 Statens vegvesen

Sammendrag – Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at de varsler innsigelse til 
den foreslåtte endringen av arealformål fra LNFR til forretninger. Vegvesenet 
uttrykker forståelse for behovet for å etablere en dagligvareforretning i området, 
men stiller seg sterkt tvilende til om den foreslåtte tomta er det rette stedet, da det 
er fare for at svært få vil velge å gå eller sykle til/fra butikken. Det er kun fra et 
fåtall boliger vest for fv. 381 det vil være mulig å gå eller sykle uten å krysse 
fylkesvegen. Fra alle andre eksisterende og planlagte boligområder og 
arbeidsplasser, vil det være nødvendig å krysse fv. 381 og mange vil også måtte 
krysse fv. 409. Dagligvareforretninger generer betydelig biltrafikk, noe som vil 
føre til en vesentlig økning i biltrafikk til og fra eiendommen. En lokalisering som 
vil gjøre det utrygt å gå eller sykle vil bidra til at enda flere vil velge bil til og fra 
butikken. Etter vegvesenet sitt syn, vil en lokalisering av dagligvareforretning 
innenfor planområdet være i strid med nasjonale mål om reduksjon av private 
reiser med bil og trafikksikkerhet.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning, men ikke til følge. 
Etter forslagsstillers vurdering, finnes det ikke andre, alternative lokaliseringer, 
hvor en dagligvareforretning kan etableres i tråd med kommuneplanens arealdel og 
med færre negative konsekvenser enn foreslått lokalisering. Ambjørnrød-/Veum-
området er fragmentert når det gjelder bebyggelse, og det finnes ikke noe naturlig 
"sentrum" eller et sentralt sted som vil muliggjøre god tilgjengelighet for 
nedslagsområdet. Planområdet ligger ikke i umiddelbar nærhet av større 
bebyggelseskonsentrasjoner, men det er tilrettelagt med gang- og sykkelveg helt 
fram til planområdet, og det finnes eksisterende kollektivholdeplasser i direkte 
tilknytning til planområdet. En relativt lav ÅDT på fv. 381, samt god tilrettelegging 
for gående og syklende, mener forslagsstiller vil gjøre at lokaliseringen er 
akseptabel for gående og syklende.

6 Fredrikstad Energinett AS

Sammendrag – Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) gjør oppmerksom på at de har 
nettstasjon og ledningsanlegg i området som blir berørt av utbyggingen. Flytting av 
anlegget kan utføres for rekvirentens regning. Alle nye, elektriske forsyningsanlegg 
skal bygges iht. netteiers spesifikasjoner. Det gjøres oppmerksom på at det i 
forbindelse med fremføring av strøm vil bli innkrevd anleggsbidrag, samt at 
tiltakshaver er ansvarlig for plassering og kostnaden for opparbeidelse av 
nettstasjonsgrop og kabelgrøfter innenfor reguleringsområde. Størrelsen på 
anleggsbidraget avklares når kostnaden for utbygging er kjent. Arealer, 
forutsetninger, og nødvendige rettigheter bør stadfestes sammen med 
reguleringsplanen.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Det 
planlegges ikke endringer av eksisterende anlegg, men eventuelle justeringer vil 
skje i samråd med netteier og etter netteiers retningslinjer. Av hensyn til 
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fleksibilitet for eventuelle senere endringer av gartneribebyggelse, anses det ikke 
hensiktsmessig å avsette eget formål til eksisterende nettstasjon. Dette er i stedet 
valgt løst med en bestemmelse som sikrer videreføring innenfor formålet for 
gartneri.

7 Byggmester Thor Tangen v/Martin Tangen

Det ble sendt et innspill fra byggmester Thor Tangen v/Martin Tangen ved varsel 
om oppstart av planarbeidet. Innspillet ble senere trukket tilbake (jfr. e-post, 
19.12.2017). 
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