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Løpenr.: 55243/2018 
Klassering: 214/132 
Saksbehandler: Marit Torp Hansen 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 31.05.2018 56/18 
Bystyret 21.06.2018 98/18 

 

Forslag til detaljregulering for Evenrødveien 2 planID 01061132 - Sentrum 
Forslagsstiller: DK Byggconsult AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Evenrødveien 2 planID 01061132, plankart datert 08.06.2015, sist 
revidert 27.02.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.06.2015, sist 
revidert 05.03.2018. 

 
Fredrikstad, 22.05.2018 
 

Planutvalgets behandling 31.05.2018: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 31.05.2018: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Evenrødveien 2 planID 01061132, plankart datert 08.06.2015, sist 
revidert 27.02.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.06.2015, sist 
revidert 05.03.2018. 

 

Bystyrets behandling 22.06.2018: 

Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 22.06.2018: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Evenrødveien 2 planID 01061132, plankart datert 08.06.2015, sist 
revidert 27.02.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.06.2015, sist 
revidert 05.03.2018. 

 
Fredrikstad, 27.06.2018 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Marit Torp Hansen 
  Kommunalsjef Bente Meinert 
  KMB v/ Randii Wilskow 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Evenrødveien 2 planID 01061132, plankart datert 08.06.2015, sist 
revidert 27.02.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.06.2015, sist 
revidert 05.03.2018. 

 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller DK 
Byggconsult AS. 
 
Planområdet ligger på Veum og utgjør ca. 17,7 daa. Avstand til Fredrikstad sentrum er ca. 4 
km. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for dagligvareforretning i Evenrødveien 2. 
 
Evenrødveien 2 består i hovedsak av eldre gartneribebyggelse. En del av bebyggelsen er i 
dag i bruk, mens deler av bebyggelsen er preget av forfall og står uvirksom. 
 
I planforslaget 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. 
 
Planforslaget omfatter sanering av ca. 1800 m² av eksisterende bebyggelse. Resterende 
deler av gartneribebyggelsen reguleres videreført. 
 
Planområdet ligger i uregulert område, og er i gjeldende kommuneplans arealdel vist som 
eksisterende landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med hensynsone 
kulturlandskap. 
 
Forslaget til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 29.10.2015, sak 86/15, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 06.11.2015 – 21.12.2015. 
 
Det kom inn 8 innspill. Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold har varslet innsigelse til planforslaget. 
 
Fylkesmannen har trukket sin innsigelse i brev av 07.11.2016. Det begrunnes at saken er 
gjennomgått med kommunen og utbygger i møte 14.06.2016. Fylkesmannen velger ut fra 
dette å tilrettelegge hensynet til det lokale selvstyre ytterligere vekt i denne saken, og trekker 
derfor sin innsigelse til foreslått detaljregulering for Evenrødveien 2. 
 

Planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme vegvesenets og fylkeskommunens 
innsigelse. Det foreligger nå ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller 
fylkeskommunale myndigheter.  
 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1. Oversiktskart  



Side 3 av 17 
 

2. Plankart datert 08.06.2015, sist revidert 27.02.2018. 
3. Reguleringsbestemmelser datert 08.06.2015, sist revidert 05.03.2018. 
4. Planbeskrivelse datert 08.06.2015, sist revidert 30.01.2018. 
5. Supplement til planbeskrivelsen, datert 05.03.2018. 
6. ROS-analyse, datert 04.05.2015. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2012/20526. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for dagligvareforretning i Evenrødveien 2. 
 
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller DK 
Byggconsult AS. 
 
Overordnet planstatus 
Planområdet er vist som eksisterende landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) 
med hensynsone kulturlandskap i kommuneplanens arealdel. 
 
Hovedtyngden av planområdet er uregulert, med unntak av krysset fv. 381 Evenrødveien x 
Veum allé, som omfattes av reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Veum allé til 
Evenrødbekken (fv. B-381) planID 0106497 og detaljregulering for B113 Brønnerød planID 
01061101. 
 
Sykkelhovedplan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, vedtatt av Bystyret 
16.06.2017, legger føringer for utviklingen av hovedsykkelveinettet i Fredrikstad. 
Strekningen langs fv. 409 (Veumveien/Skogstrandveien) er i sykkelhovedplanen definert 
som en del av hovedsykkelveinettet i Fredrikstad kommune. Men dette er ikke definert for 
strekningen langs fv. 381 (Evenrødveien). 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk. 
Planområdet består i hovedsak av eksisterende bebyggelse som benyttes til 
gartnerivirksomhet, i tillegg til deler av tilgrensende offentlig veiareal. 
 
I en av bygningene på gartneriområdet finnes det en boligenhet. 
 
Som del av gartnerivirksomheten er det også et sesongbasert utsalg for planter og 
tilhørende produkter. 
 
Det finnes ikke andre næringsinteresser i eller i nærhet av planområdet. 
 
Direkte tilstøtende områder til planområdet domineres av landbruk med spredt bolig- og 
næringsbebyggelse. Tilstøtende områder i øst og vest, og delvis i sør, preges også av større 
konsentrasjoner av bolig- og næringsbebyggelse. 
 
Landskap og vegetasjon. 
Overordnet ligger planområdet i en dal som går i retning nord/syd med Veumbekken i 
dalbunnen.  
 
Landskapet er landbruks-, natur- og friluftlandskap med innslag av bebyggelse, delvis spredt 
og delvis tett. Åsene preges av tett skogsvegetasjon, mens slettene i tilknytning til 
vassdraget i hovedsak er opparbeidet som dyrket mark. Vassdraget er delvis åpent og delvis 
lukket. 
 



Side 4 av 17 
 

Kulturminner og kulturmiljø. 
Det opplyses at det ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner innenfor 
planområdet. Majoriteten av planområdet er opparbeidet, og det er ikke gjennomført 
arkeologiske registreringer som del av planarbeidet. Veumområdet er rikt på automatisk 
fredete kulturminner. Det opplyses at nærmeste registrerte kulturminne er en gravhaug ca. 
150 m nordøst for planområdet. 
 
Naturverdier. 
Det opplyses at planområdet har i dagens situasjon ingen vesentlig funksjon eller verdi som 
naturområde. Det er ikke registrert spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold innenfor 
planområdet. 
 
Landbruk. 
Det opplyses at majoriteten av planområdet benyttes i dag til virksomhet som går innunder 
formålet landbruks-, natur- og friluftsformål i form av gartnerivirksomhet. Direkte tilstøtende 
områder domineres av landbruk med spredt bolig- og næringsbebyggelse. 
 
Veiforhold. 
Planområdet er knyttet til overordnet veinett gjennom fv. 381 Evenrødveien, som er en viktig 
ferdselsåre gjennom de sentrale delene av Rolvsøy. Fv. 381 møter fv. 409 Veumveien i sør 
og fv. 112 ved Solli, i nærhet av E6. 
 
Forbi planområdet har fv. 381 fartsgrense 60 km/t. 
 
Langs søndre side av fv. 381 er det anlagt gang- og sykkelvei som binder Veumområdet 
sammen med Ambjørnrødområdet. 
 
I sør finnes kollektivholdeplasser (Veum allé) i direkte tilknytning til planområdet. Holdeplass 
for nordgående trafikk er opparbeidet med leskur. Holdeplass for sørgående trafikk er ikke 
opparbeidet og består kun av stopp i veien. Holdeplassene betjenes av rute 351. Det er 
relativt lav frekvens (ca. 4-5 avganger per dag). Ca. 350 m i gangavstand mot vest og sør 
finnes ytterligere en holdeplass (Veumveien), som også betjenes av rute 351. Her er det 
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 ligger krysset fv. 381 x Veum allé som er adkomst for 
blant annet tidligere Veum psykiatriske sykehus. 
 
Støyforhold. 
Det opplyses at det ikke er 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. 
 
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 sykkelvei på sørsiden av fv. 381. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Området er regulert til følgende: 
PBL § 12-5 Arealformål 
1. Bebyggelse og anlegg: 
    Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)       0,03 daa. 
    Forretninger (BF)                                                                      2,22 daa. 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
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    Kjørevei (SKV)                          1,94 daa. 
    Gang-/sykkelvei (SGS)                                                              0,80 daa. 
    Annen veigrunn – grøntareal (SVG)                                          1,13 daa. 
    Kollektivholdeplass (SKH)                            0,42 daa. 
    Parkeringsplasser (SPP)                                                           1,39 daa. 
 
3. Grønnstruktur: 
    Vegetasjonsskjerm (GV)                                                           0,21 daa. 
 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål: 
    Gartneri (LG)                                                                             9,60 daa. 
 
PBL § 12-6 Hensynsoner: 
Sikringssone. 
Frisiktsoner (inngår i annet reguleringsformål). 
 
Planområdet utgjør totalt ca.  17,7 daa. 
 
Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet. 
 
I planforslaget legges det til rette for sanering av deler av eksisterende gartneribebyggelse 
og etablering et nytt forretningsbygg på inntil 1000 m² BYA med tilhørende utomhusanlegg. 
 
Planforslaget omfatter sanering av ca. 1800 m² av eksisterende bebyggelse. Resterende 
deler av gartneribebyggelsen reguleres videreført. 
 
Ved offentlig ettersyn forelå det to alternative plankart. Dette er i løpet av planprosessen 
endret til et, da det ikke lenger er behov for alternative løsninger. Gjennom dialog med 
aktuelle myndigheter har det vært arbeidet med alternative løsninger for kryssing av 
fylkesvei fv. 381 Evenrødveien. Endringer som er foretatt i planforslaget for å imøtekomme 
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommunes innsigelse, er i hovedsak knyttet til 
samferdselsformål, der kryssingsmuligheter for myke trafikanter, samt etablering av 
kollektivholdeplass også på sørsiden av fv. 381 er tatt inn i revidert plankart. Det er også 
foretatt en justering inn mot Veum allé for bedre tilpassing til gjeldende reguleringsplan B113 
Brønnerød planID 01061011. 
 
Endringene som er foretatt i revidert plankartet har medført behov for utvidelse av 
plangrensen i forhold til opprinnelig varslingsgrense.  Berørte grunneiere og Fylkesmannen i 
Østfold er varslet om dette. 
 
Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser til planforslaget som krever at før det gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse, skal to krysningspunkt over fv. 381 (et øst og et vest for 
Veum allé), tilknytning til gang- og sykkelvei på sørsiden av fv. 381, samt tilkobling til gang- 
og sykkelvei sør for Veum allé være ferdig opparbeidet. Begge krysningspunkt skal være 
opparbeidet med sentraløy og forsterket belysning. Likeledes skal kollektivholdeplass med 
tilhørende gang- og sykkelvei på nordsiden og sørsiden av fv. 381 være opparbeidet. 
For alle tiltak som berører fv. 381 skal Statens vegvesen godkjenne byggeplan før det gis 
igangsettingstillatelse. 
 
Areal for håndtering av avfall (renovasjon) planlegges integrert i bebyggelse, med plassering 
i tilknytning til parkeringsareal hvor det er tilstrekkelig med manøvreringsareal for kjøretøy. 
Renovasjon for næringsbygg er ikke kommunal, men privat. 
 
Om overvannshåndtering, sier planbestemmelsene at overvann fra planområdet skal 
håndteres lokalt med fordrøyning og/eller føring til terreng. 
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Konsekvenser av planforslaget 
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskriften. 
 
En gjennomføring av planen vil formelt sett være i strid med formålet i kommuneplans 
arealdel som er landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område). Men plankonsulenten 
anser at avviket ikke kan sammenlignes med omdisponering av dyrket mark eller andre 
LNF-områder, da planområdet er bebygd og planforslaget omfatter kun erstatning av 
eksisterende bebyggelse. Det vil etableres krysningspunkt i tråd med gjeldende 
retningslinjer og føringer fra Statens vegvesen.  
 
Plankonsulenten anser at en realisering av planen vil medføre positive konsekvenser for 
trafikkfunksjonalitet og trafikksikkerhet når det gjelder avkjørsel til Evenrødveien 2, 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 mer 
ryddig trafikale forhold og bedre trafikksikkerhet. 
 
Det opplyses at terrenget er relativt flatt og vil forbli det etter gjennomføring, men mindre 
tilpasninger til ny bebyggelse må forventes. Ny bebyggelse vil være tilpasset eksisterende 
bebyggelse i form, volum og høyde. Etter plankonsulentens vurdering vil en gjennomføring 
av planen internt i planområdet ikke medføre vesentlige konsekvenser for landskap. 
 
Det er innenfor, eller i nærheten av planområdet ikke registrert automatisk fredete eller 
nyere tids kulturminner. Dersom automatisk fredete kulturminner skulle påtreffes under 
framtidige anleggsarbeider, vil anleggsarbeidet stoppes, kulturminner sikres og 
kulturminnemyndigheter varsles, jf. Kulturminnelovens § 8. Plankonsulenten anser at en 
gjennomføring av planen ikke forventes å medføre konsekvenser for bevaringsverdige 
kulturminner eller miljø. 
 
Etter plankonsulentens vurdering vil en gjennomføring av planen ikke forventes å medføre 
vesentlige konsekvenser for grunnforhold, forutsatt at det gjennomføres nødvendige tiltak for 
fundamentering etter forhold som beskrevet i geoteknisk vurdering (Notat RIG 01). Nevnte 
notat ligger i dokumentene til plansaken. 
 
Det opplyses at 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, anser plankonsulenten temaet som ivaretatt. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
ROS-analysen viser at det er fem relevante hendelser som faller i grønn sone og to 
relevante hendelser som faller i gul sone. Dette gjelder radon, uønskede arter, skade på 
elektriske anlegg, skade på infrastruktur, trafikkuhell (grønn sone) og grunnforurensning 
(miljø) og grunnforurensning (helse) gul sone. 
 
ROS-analysen har identifisert syv relevante hendelser. Analysen viser at det er påvist to 
hendelser som er karakterisert som middels risiko (gul sone). 
Grunnforurensning (helseskade internt). 
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. 
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Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-
analysen avdekker. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 06.11.2015 – 21.12.2015. 
Det er mottatt 8 innspill. Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold hadde innsigelse til planforslaget. Innspillene og innsigelsene er gjengitt og 
kommentert nedenfor. 
 
Det har vært behov for å utvide plangrensen i forbindelse med endringer i planforslaget. 
Berørte grunneiere og Fylkesmannen i Østfold er varslet om dette.  
 
Da Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har vært involvert i planutformingen i 
forbindelse med deres innsigelse til planforslaget ved høring og offentlig ettersyn, er de 
derfor ikke varslet om utvidelse av plangrensen. 
 
I e-post av 07.03.2018 fra Fylkesmannen i Østfold, opplyses det at fylkesmannen ikke har 
innspill/merknad til varsel om endret plangrense. 
 
Det opplyses at underveis i planprosessen er det gjennomført informasjonsaktiviteter mot 
naboer og andre berørte i nærområdet, samt lokalbefolkningen på Ambjørnrød/Veum, blant 
annet gjennom deltagelse på lokalsamfunnsmøter. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer. 
 
1. Jernbaneverket, brev datert 08.12.2015. 
Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget. 
 
2. Særutskrift eldrerådet, sak 56/15 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
54/15. 
Eldrerådet sak 56/15: Eldrerådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til 
detaljregulering. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sak 54/15: Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne støtter alternativ 2 i beskrivelsen av planforslaget og vil minne om at 
universell utforming legges til grunn i planen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas delvis til følge. Valg av alternativ vil gjøres i videre prosess. Det tas inn 
bestemmelse om universell utforming. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planbestemmelsene er revidert etter høring og offentlig ettersyn. Om universell utforming 
sier planbestemmelsene: Ved utbygging og gjennomføring skal tiltak innenfor planområdet 
utformes etter prinsippene om universell utforming, slik at alle befolkningsgrupper sikres en 
best mulig tilgjengelighet. Uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin 
funksjon. 
 
3. Fredrikstads kommune Barnetalsperson, brev datert 09.11.2015. 
Barnetalsperson har ingen merknader til planforslaget. Området benyttes i dag ikke av barn 
og unge. Det er flere gode uteplasser i nærmiljøet rundt planområdet. Det forutsettes at 
kryssing av vei sikres og at skolevei anlegges/ivaretas på en forsvarlig måte. Det vises til 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.  
Til orientering opplyses det at Fredrikstad kommune har et eget Fredrikstad ungdomsråd. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas til følge. Begge alternativ til planforslag sikrer trygg trase for myke trafikanter 
forbi planområdet. Eventuelle nye trafikale tiltak vil følge gjeldende regelverk. 
 
Rådmannens kommentar: 
Ved offentlig ettersyn og høring forelå det to alternative plankart. Det er nå ikke lenger behov 
for alternative løsninger og revidert planforslag består av et plankart. I revidert plankart er 
det lagt inn to tilrettelagte krysningspunkt for myke trafikanter over fv. 381, tilknytning til 
gang- og sykkelvei på sørsiden av fv. 381, samt tilkobling til gang- og sykkelvei sør for Veum 
alle. Likeledes er det tatt inn løsninger for kollektivholdeplass på begge sider av fv. 381 med 
tilhørende gang- og sykkelvei på nordsiden og sørsiden av fv. 381. Løsningen er omforent 
med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune som hadde innsigelser til dette punktet.  
 
4. Fredrikstad kommune Prosjektadministrasjon, notat datert 11.12.2015. 
Prosjektadministrasjonen har følgende tilbakemeldinger: 
- Det må lages gode krysningspunkter for fotgjengere. Løsning må avklares med Statens 
  vegvesen. 
- Overvann må håndteres i henhold til overvannsrammeplanens bestemmelser. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
- Planforslaget legger til rette for krysningspunkter i tråd med tekniske krav fra Statens  
  vegvesen i begge alternativ. 
- Det settes krav om lokal håndtering av overvann i planbestemmelsene, i tråd med   
  overvannsrammeplanen. Det anses ikke nødvendig å utarbeide egen overvannsplan for  
  prosjektet, eller konsekvensvurdering for hele det topografiske nedslagsfeltet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen viser til sin kommentar under uttalelse fra barnetalsperson. 
Rådmannen tar for øvrig plankonsulentens kommentar til orientering. 
 
5. Statens vegvesen, brev/innsigelse datert 15.12.2015. 
Statens vegvesen fremmer innsigelse på grunn av lokalisering. 
- Avstand til nærliggende boliger og arbeidsplasser gjør at få vil sykle/gå til butikken.   
  Utrygghet for myke trafikanter vil bidra til økt bilbruk.  
- I strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
- Arealformålet ligger utenfor langsiktig grense for framtidig tettstedsbebyggelse i  
  fylkesplanen. 
- Arealformålet er i strid med kommuneplanens arealdel, der eiendommen er avsatt til LNF- 
  formål.  
  Bør være mulig å finne en annen lokalisering gjennom annet reguleringsarbeid i 
  området. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planforslaget er formelt sett i strid med deler av overordnede rammer og føringer, men 
plankonsulenten 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. Avviket fra fylkesplanens grense for 
tettstedsbebyggelse er lite, da denne grensen går i fylkesveien. Etter plankonsulentens 
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. Plankonsulenten mener lokalisering er godt nok begrunnet og at aktuell 
plassering er det beste alternativet med hensyn til mange forhold. 
 
(Statens vegvesen) 
Alternativsvalg. 
- Alternativ 1: Forholder seg til gammel regulering der holdeplass ikke tilfredsstiller dagens  
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  krav. Ikke grunnlag for ekspropriasjon. 
- Alternativ 2: Vanskelig å vurdere om utforming tilfredsstiller gjeldende krav siden 
  holdeplass er lagt i kurve. Det kan bli behov for justeringer av reguleringsplan etter   
  byggeplan. 
 
Statens vegvesen oppfatter at tanken med holdeplasslokaliseringen i alternativ 2 er å 
redusere behovet for kryssing av bilveier for de som går til og fra holdeplassen og 
forretningen. Holdeplassen gir først og fremst et tilbud for kollektivreisende fra området ved 
tidligere Veum sykehus på de avgangene bussen ikke går til/fra sykehuset. For disse vil 
krysningspunktet i alternativ 2 være en fordel. Det samme vil gjelde for gående mellom 
Veumveien/Ambjørnrødområdet og forretningen. For gående til og fra forretningen fra 
området ved sykehuset og fra områder øst for forretningen vil dette krysningspunktet 
imidlertid oppleves som ulogisk. De vil sannsynligvis krysse fv. 381 øst for Veum allé 
uansett. Anbefaler at alt. 1 videreføres under forutsetning av universell utforming av 
holdeplass. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
- Alternativ 1: Holdeplassen er omprosjektert for å tilfredsstille dagens krav og tatt inn i  
  alternativ 1. 
- Alternativ 2: Det er gjort kontroll av utforming av holdeplass. Holdeplassen skal være i 
henhold til gjeldende krav. 
 
Vegvesenets anbefaling om videreføring av alternativ 1, under forutsetning av universell 
utforming av holdeplass, tas til følge. Alternativ 1 omarbeides for å omfatte holdeplass hvor 
krysningspunkt blir øst for Veum allé. 
 
(Statens vegvesen) 
Rekkefølgekrav for opparbeidelse av holdeplass 
Statens vegvesen mener det må stilles rekkefølgekrav for opparbeidelse av holdeplass i 
begge alternativene. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Innspillet om rekkefølgekrav for opparbeidelse av holdeplass i begge alternativene, tas til 
følge. 
 
(Statens vegvesen) 
Rekkefølgekrav om godkjenning av byggeplan - innsigelse 
Statens vegvesen fremmer innsigelse på grunn av manglende krav i bestemmelsene knyttet 
til Statens vegvesens godkjenning av tiltak som berører fv. 381 Evenrødveien. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det tas inn i bestemmelsene ytterligere krav til godkjenning av tiltak som berører fv. 381. 
 
(Statens vegvesen) 
Byggegrense for fv. 381 
Statens vegvesen aksepterer ikke at bestemmelse 4.1.3 gjøres gjeldende for byggegrensen 
langs fv. 381. Ber om at bestemmelsen tas ut, eller at det gjøres unntak. Byggegrense er 
satt til 15 meter fra veiens midtlinje. Parkeringsarealet går utenfor denne, og det bes om at 
arealet trekkes lenger unna fylkesveien. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Bestemmelse 4.1.3 om byggegrense langs fv. 381, tas ut. 
Innspillet om å trekke parkeringsarealet som går utenfor byggegrensen lenger unna 
fylkesveien, tas til følge. Parkering trekkes 15 meter unna veiens midtlinje. 
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(Statens vegvesen) 
Grøfteareal langs fv. 381 
Statens vegvesen anfører at det må reguleres grøfteareal i 3 meters bredde langs 
fylkesveien for å hindre potensiell bruk som parkeringsareal og skille arealet fra 
veien/holdeplassen, samt for å sikre snøopplag. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Innspillet om regulering av grøfteareal i 3 meters bredde, tas til følge. 
 
(Statens vegvesen) 
Vegetasjonsskjerm 
Statens vegvesen foreslår regulering av en 2 meter bred vegetasjonsskjerm langs 
forretningen og parkeringsareal mot landbruksareal vest for eiendommen. Det bør også 
vurderes tilsvarende mot veien. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Dette er nå ivaretatt i planforslaget. 
 
(Statens vegvesen) 
Sykkelparkering 
Statens vegvesen anbefaler at det settes maksimumskrav i stedet for minimumskrav for 
avstand til inngang. Alle plasser bør omfattes av kravet. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Innspillet tas til følge. 
 
(Statens vegvesen) 
Varelevering 
Statens vegvesen ber om at kommunen sjekker at lokalisering av avkjørsel gir 
tilfredsstillende svingradier for lastebil i avkjørsel og inne på tomta. Det bør kontrolleres at 
manøvrering i forbindelse med varelevering kan foregå uten konflikt med øvrig 
parkeringsareal og gående/syklendes bevegelsesbaner. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Avkjørsel og manøvreringsarealer i planen er dimensjonert for lastebil. Vurdering av 
manøvreringsareal knyttet til varelevering vil måtte gjøres når dette planlegges nærmere. 
Det er stilt krav i utomhusplan om at konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanters 
bevegelsesplaner skal unngås. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene endret. Det har vært dialog med 
Statens vegvesen rundt revisjonen av planforslaget angående deres innsigelser og krav til 
endringer.  
Reviderte plandokumenter har vært oversendt til Statens vegvesen med forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelse. 
Varslet innsigelse er trukket av Statens vegvesen i brev av 16.02.2018. 
 
6. Østfold fylkeskommune, brev/innsigelse datert 15.12.2015. 
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget fordi de mener trafikksikkerheten 
ikke kan ivaretas uten at det gjennomføres større tiltak i området, og fordi planforslaget 
bryter med formål i fylkesplan og kommuneplan. Østfold fylkeskommune mener valgt 
plassering av forretning vil medføre mer trafikk i strid med statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er ikke tilstrekkelig sikre traseer for 
gående og syklende, og trafikksikkerhet anses ikke ivaretatt med tanke på rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas delvis til følge. De ulike punktene kommenteres i det videre. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Planstatus 
Østfold fylkeskommune påpeker at planforslaget er i strid med overordnede planer. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planforslaget er formelt sett i strid med deler av overordnede rammer og føringer, men 
plankonsulenten 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. Avviket i fylkesplanens grense for 
tettstedsbebyggelse er lite, da denne grensen går i fylkesveien.  
 
(Østfold fylkeskommune) 
Varsel om oppstart – varsel om innsigelser 
Østfold fylkeskommune viser til deres varsel om innsigelse i forbindelse med varslet oppstart 
og senere regionalt planmøte. Betenkelighetene til fylkeskommunen gjelder, som tidligere, 
trafikkforhold og landskapsmessige hensyn. Det påpekes at eksisterende byggeområder bør 
benyttes fremfor å dispensere for nye. Landbruksarealene i Veumdalen er et viktig 
landskapselement og gartneri er mer i tråd med forventet landbruk enn forretning. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Betenkelighetene til fylkeskommunen gjelder trafikkforhold og landskapsmessige hensyn. 
Påvirkning på landskapsbildet vil være positiv, sammenlignet med dagens arealbruk i 
området. Bebyggelsen vil holde seg innenfor rammer for eksisterende bebyggelse, og 
trekkes lenger unna veien. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
2 alternative detaljplaner for forretning 
Østfold fylkeskommune anfører at det er vist to ulike alternativer for veiløsning ved 
avkjøringen til eiendommen. Endring fra gartneri til forretning vil medføre en ny 
brukergruppe, blant annet skolebarn. Skolevei med trygge kryssinger for barn og unge er 
ekstra viktig siden disse har en dårligere trafikkforståelse enn voksne.  
Det er et stort behov for butikk i området, og etableringen vil kunne være en fordel for 
trafikkbelastning i Veumveien nærmere Fredrikstad. Fylkeskommunen ønsker imidlertid en 
grundigere alternativvurdering. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det vil etableres krysningspunkter i tråd med gjeldende retningslinjer og føringer fra Statens 
vegvesen. 
 
Lokalsamfunnsutvalget har fremmet sterke ønsker om etablering av en butikk i området. Det 
er også utarbeidet en rapport fra Norgesgruppen som viser at det er et stort marked for en 
dagligvareforretning i området. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Plassering 
Østfold fylkeskommune påpeker at dagligvareforretningen bør ligge i nær tilknytning til 
boligområder, slik at folk i stor grad kan gå og sykle dit. Det poengteres at gående og 
syklende vil måtte krysse den sterkt trafikkerte fylkesveien for å komme til butikken. 
I en grundigere alternativvurdering bør det synliggjøres hvordan utviklingen i området blir de 
nærmeste årene med nye utbygginger. Området lenger syd, for eksempel felt B113 i 
kommuneplanen pekes på som et mer aktuelt område for forretning. Det bes om dialog med 
andre grunneiere, for eksempel Fredrikstad kommune om alternative plasseringer. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Etter plankonsulentens 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-/Veumområdet er fragmentert når det 
gjelder bebyggelsen, og det finnes ikke noe naturlig «sentrum» eller et sentralt sted som vil 
muliggjøre god tilgjengelighet for nedslagsområdet. Plasseringen av butikken vil øke 
muligheten for at folk i nærområdet kan sykle/gå til butikken sammenlignet med i dagens 
situasjon. 
Det har vært kontakt med kommunens prosjektadministrasjon om mulig innarbeidelse av 
forretningstomt i byggeområde B113, men planarbeidet i dette området var på dette 
tidspunkt kommet såpass langt at prosjektadministrasjon ikke så det som hensiktsmessig å 
ta inn et nytt reguleringsformål i planforslaget. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Trafikk 
Østfold fylkeskommune frykter en økning i trafikk langs Veumveien på grunn av forventet 
utbygging. Valgt plassering av forretning vil også gi økt biltrafikk. Dette er uheldig for 
skoleveier i området. Avkjøring til tidligere Veum sykehus mm. og krysset ved 
Skogstrandveien/Evenrødveien representerer problematiske trafikksituasjoner i 
utgangspunktet. Økt behov for kryssinger vil ikke være forsvarlig uten at det gjøres 
omfattende endringer av veinettet i et større område.  
 
Det stilles spørsmålstegn ved om planlagt utbygging har stor nok avstand til fylkesveien, jf. 
krav om byggegrense mot vei. 
 
Det bes om at trafikktall kommenteres i forhold til eventuell økt trafikk til Kalnes sykehus. 
  
Det vises til busstilbudet i området som ikke er spesielt godt. 
 
Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging samt rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen nedlegger Østfold fylkeskommune innsigelse til den foreslåtte plasseringen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er gjort trafikkberegninger, og det antas at trafikk til butikken i stor grad vil være en del 
av den øvrige trafikken som uansett går forbi stedet. Det vil i stor grad være de som bor i 
nærområdet, eller de som likevel kjører forbi som vil benytte seg av forretningstilbudet. 
Med hensyn til skolevei er det færre som blir berørt ved en lokalisering langs fv. 381 
Evenrødveien, enn langs Veumveien. Det er større befolkningskonsentrasjoner vest for 
planområdet enn øst, og skole ligger også vest for planområdet. Kapasitetsberegninger 
tilsier at trafikkavvikling i krysset Veumveien/Skogstrandveien x Evenrødveien og i 
adkomstkrysset til butikken vil være tilfredsstillende etter en utbygging av forretning. 
 
Plankonsulenten anser det som urimelig at dette prosjektet skal måtte ta ansvar for 
utbedring av veinettet i et større område når trafikkveksten generelt i området i stor grad 
forårsakes av andre tiltak. Plankonsulenten stiller seg positiv til å tilpasse prosjektet til 
eventuelle framtidige endringer i veisystemet i området. 
 
Byggegrense mot fylkesveien er avklart med Statens vegvesen. Parkeringsplassen trekkes 
noe lenger inn, slik at det blir en avstand på 15 meter fra veiens midtlinje. 
 
Det foreligger ikke på nåværende tidspunkt nye trafikktall for fv. 381 Evenrødveien. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Grunn og landskap 
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Østfold fylkeskommune fremhever landskapshensyn som viktig, da gartneriet ligger godt 
synlig til mellom to åpne kulturlandskapsdrag, og det er del av hensynssone for 
kulturlandskap. Det anbefales at arealet går tilbake til landbruksformål. 
 
Med bakgrunn i fylkesplan og kommuneplan nedlegger Østfold fylkeskommune innsigelse til 
plassering av forretning i LNF- område med hensynssone kulturlandskap. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
En 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. Byggehøyder er tilpasset eksisterende bebyggelse for å redusere fjernvirkning av 
tiltaket. Tilbakeføring av arealene til landbruk anses ikke å være et realistisk alternativ. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Overvann/flom 
Østfold fylkeskommune påpeker problemer knyttet til overvann/flom på eiendommen, 
grunnet overflateavrenning fra Veumjordet og overvann fra bekken ved Veum. Det nevnes at 
større flater med asfalt vil gi mer overvann. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
I følge ROS-analysen anses risiko knyttet til flomskader i planområdet som ikke relevant, på 
grunn av god avstand til Veumbekken. Det er ikke kjent problemer med oversvømmelse på 
eiendommen/gartneriet. Det som imidlertid kan skje er oppsamling av overvann i områdene 
på andre siden av fv. 381 Evenrødveien, hvor terrenget er vesentlig lavere enn på 
gartneritomta. Det er satt bestemmelser om at overvann skal håndteres lokalt. 
 
(Østfold fylkeskommune) 
Øvrige forhold og anbefalinger. 
Østfold fylkeskommune påpeker at det er lite konkrete krav til estetikk. Uheldig med 
referanser til eksisterende bebyggelse, siden denne har annen funksjon enn forretning.  
Det påpekes at varelevering og vanlig adkomst til bygget bør være adskilt for å redusere 
faren for ryggeulykker. 
Det vises til rekkefølgebestemmelser som krever at gangfelt/krysningspunkt over fv. 381 
skal være i tråd med reguleringsplan fra 2003. Det bes om at kryssing sikres uavhengig av 
hvilken plan som til slutt gjelder, og at det gjennomføres i samråd med Statens vegvesen. 
 
Konklusjon 
I følge plan og bygningslovens § 3-2 skal regional planmyndighet veilede og bistå 
kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
 
I tråd med alle tidligere signaler fra Østfold fylkeskommune fremmes det innsigelse etter 
plan og bygningslovens § 5-4 for detaljregulering for etablering av dagligvareforretning i 
Evenrødveien 2. Innsigelsen fremmes siden trafikksikkerheten ikke kan ivaretas uten at det 
gjennomføres større tiltak i området, og fordi planforslaget bryter med formål i fylkesplan og 
kommuneplan. Med utgangspunkt i valgt plassering, vil plasseringen føre til mer trafikk i strid 
med overordnet statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging. Det er ikke tilstrekkelig sikre traseer/adkomster for gående og syklende. 
Trafikksikkerheten anses ikke å være ivaretatt, spesielt med tanke på barn- og unge, jf. 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det settes nye krav til estetikk i planbestemmelsene. 
 
Organisering av adkomst til butikken vil løses på byggeplannivå. Det er vurdert 
tilfredsstillende manøvreringsmuligheter for lastebil innen planområdet. 
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Det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at gangfelt/krysningspunkt over fv. 381 
Evenrødveien skal gjennomføres i samråd med Statens vegvesen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene endret. Det har vært dialog med 
Østfold fylkeskommune rundt revisjonen av planforslaget angående deres innsigelser og 
krav til endringer.  
Reviderte plandokumenter har vært oversendt til Østfold fylkeskommune med forespørsel 
om tilbaketrekking av innsigelse. 
Varslede innsigelser er trukket av Østfold fylkeskommune i brev av 22.02.2018. 
 
7. Fylkesmannen i Østfold, brev/innsigelse datert 16.12.2015. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmer innsigelser til planforslaget. Det argumenteres 
med at lokaliseringen av en dagligvarebutikk strider mot kommuneplanens arealdel, 
fylkesplanens langsiktige grense for fremtidig tettstedsbebyggelse og statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Fylkesmannen er i utgangspunktet enig i at det er mange positive aspekter ved å etablere 
en butikk i området. Butikken bør imidlertid gis en lokalisering med bedre tilgjengelighet for 
syklende og gående, og slik at den ikke skaper et fremtidig utbyggingspress på areal avsatt 
til landbruksarealer i overordnet plan. 
Fylkesmannen mener det finnes andre alternativer for lokalisering av en slik butikk, slik at 
behovet kan dekkes uten å komme i strid med nasjonale mål. Det vises til 
alternativvurderingen som er gjort i planbeskrivelsen, og påpeker at noen av alternativene til 
lokalisering vil være bedre enn det som er foreslått. Man bør søke å finne plass innenfor det 
som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesmannen viser til at tidligere innspill ikke er hensyntatt i planarbeidet, og ser det derfor 
nødvendig å fremme innsigelse. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Planforslaget er formelt sett i strid med deler av overordnede rammer og føringer, men 
plankonsulenten 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. Avviket fra fylkesplanens grense for 
tettstedsbebyggelse er lite, da denne grensen går i fv. 381 Evenrødveien. 
Etter plankonsulentens 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-/Veumområdet er fragmentert når det gjelder bebyggelse, og det finnes ikke 
noe naturlig sentrum eller et sentralt sted som vil muliggjøre god tilgjengelighet for nedslags-
området. Planområdet ligger ikke i umiddelbar nærhet til større bebyggelses-
konsentrasjoner, men det er tilrettelagt med gang- og sykkelvei helt fram til planområdet, og 
det finnes eksisterende kollektivholdeplasser i direkte tilknytning til planområdet. 
  
Plankonsulenten 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. 
 
En 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. 
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Det har vært kontakt med kommunens prosjektadministrasjon om mulig innarbeidelse av 
forretningstomt i byggeområde B113, men planarbeidet i dette området var på dette 
tidspunktet kommet såpass langt at prosjektadministrasjon ikke så det som hensiktsmessig 
å ta inn et nytt reguleringsformål i planforslaget. 
 
Alle innspill fra fylkesmannen til planarbeidet er registrert, men plankonsulenten er ikke enig 
i alle av fylkesmannens vurderinger. 
 
Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn har det vært dialog med fylkesmannen rundt revisjon av 
planforslaget for Evenrødveien 2.   
Varslet innsigelse er trukket av Fylkesmannen i Østfold i brev av 07.11.2016, da 
fylkesmannen har valgt å tillegge hensynet til det lokale selvstyre ytterligere vekt i denne 
saken. 
 
8. Fredrikstad kommune Brann- og redningskorps, notat datert 17.12.2015. 
Brannsjefen har følgende kommentarer: 
- Dersom det blir krav til sprinkleranlegg i nytt forretningsbygg bør det avklares om det er  
  tilstrekkelig vannkapasitet i området. 
- Ved eventuell videre gartneridrift bør det utarbeides risikoanalyse i forbindelse med lagring 
  og bruk av farlige stoffer. 
- Det vises også til forskrift om håndtering av farlig stoff. I nevnte forskrift fremgår det  
  mengde og type farlig stoff som skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
  beredskap. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Uttalelsen tas til følge. TEK 10 og lokale retningslinjer for brannsikkerhet vil legges til grunn i 
videre detaljprosjektering av tiltaket. Krav til redegjørelse for hensyn til utrykningskjøretøy 
sikres i planbestemmelsene. Vannkapasiteten i området er i utgangspunktet god. Nærmere 
vurderinger knyttet til type brannsikringstiltak vil gjøres i forbindelse med byggeprosjektering. 
Planforslaget medfører kun reduksjon av eksisterende gartneridrift, slik at nye bestemmelser 
knyttet til eksisterende virksomhet ikke anses relevant. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar plankonsulentens opplysninger til orientering. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ved å tilrettelegge for dagligvareforretning i Evenrødveien 2, kan dette gjøre det mulig for 
bosatte i området å gå til butikken. Reiseavstand i forbindelse med innkjøp av dagligvarer 
kan kortes ned, i motsetning til eksisterende situasjon hvor nærmeste dagligvareforretning er 
i en avstand på ca. 3 km.  
En gjennomføring av planen kan medføre positive konsekvenser for trafikksikkerhet ved at 
det tilrettelegges for krysningspunkt for myke trafikanter over fv. 381, tilknytning til gang- og 
sykkelvei på sørsiden av fv. 381 samt kollektivholdeplass med tilhørende gang- og sykkelvei 
på nordsiden og sørsiden av fv. 381.   
Slike tiltak vil kunne være positivt sett i et folkehelseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
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Vurdering 
Statens vegvesen varslet innsigelse til planforslaget knyttet til at planen åpnet for 
forretningsformål i strid med overordnede planer og retningslinjer, og manglende 
rekkefølgebestemmelse om godkjenning av byggeplan.  
Plandokumentene er blitt endret, og er nå i tråd med innsigelsen som ble gitt av Statens 
vegvesen. 
 
Østfold fylkeskommune varslet innsigelse til planforslaget, da de anså trafikksikkerheten ikke 
å være tilstrekkelig ivaretatt, spesielt med tanke på barn- og unge, og fordi planforslaget 
bryter med formål i fylkesplan og kommuneplan.  
Plandokumentene er blitt endret, og er nå i tråd med innsigelsen som ble gitt av Østfold 
fylkeskommune. 
 
Fylkesmannen i Østfold varslet innsigelse til planforslaget, da foreslått utvikling av området 
er i konflikt med kommuneplanens arealdel, fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
I etterkant har fylkesmannen trukket sin innsigelse. Fylkesmannen har valgt å tillegge 
hensynet til det lokale selvstyre ytterligere vekt i denne saken. 
 
Planforslaget er i samsvar med planutvalgets prosessledende beslutning den 30.10.2014. 
Rådmannen er enig med plankonsulenten at avviket i kommuneplanen ikke kan 
sammenlignes med omdisponering av dyrka mark eller andre LNF-områder, da planområdet 
er bebygd og planforslaget omfatter kun erstatning av eksisterende bebyggelse. 
 
Rådmannen anser forholdet til myke trafikanter som ivaretatt i planforslaget ved at det er 
tilrettelagt for kryssing av fv. 381 med to krysningspunkter, et øst og et vest for Veum allé. 
Det er også tilrettelagt for ny utforming av krysset med Veum allé med tilknytning for gang- 
og sykkelvei langs fv. 381. Likeledes er det tilrettelagt for kollektivholdeplass på begge sider 
av fylkesveien med tiknytning til gang- og sykkelvei. Løsningen er for øvrig i tråd med det 
som har vært signalisert fra Statens vegvesen som akseptabel løsning for kryssing av 
fylkesveien. 
 
Rådmannen anser håndtering av overvann som ivaretatt gjennom krav i bestemmelsene til 
planforslaget. 
 
Rådmannen anser forholdet om forurensning i grunnen som ivaretatt gjennom krav i 
bestemmelsene til planforslaget. 
 
Rådmannen anser forholdet til støy som tilstrekkelig vurdert i plandokumentene. 
Rådmannen henviser til planbeskrivelsen punkt 7.14.2, der det er gjort en vurdering av 
fremtidig støysituasjon.  
 
Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. Rådmannen anser det totale risikobildet til å være ivaretatt. 
 
Det er for øvrig ikke kjent viktige samfunnsmessige forhold som blir vesentlig berørt av 
utbyggingen. 
 
Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. 
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. Etter plankonsulentens vurdering vil en gjennomføring av planen ikke 
medføre noen kjente konsekvenser for naturmangfold.  
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Rådmannen anser forholdet til naturmangfoldloven som tilstrekkelig vurdert i 
plandokumentene. 
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger nå ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte planforslaget godkjennes. 
 


