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Planforslaget lå ute til høring i perioden 03.06.2020 med merknadsfrist 17.08.2020. Det er kommet 
Høringsuttalelser fra 12 instanser. 

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket med rødt. 
Forslag til endringer i planforslaget understrekes. 
 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 2019/43484 
 

12.08.2020 

Vurdering  

Det mangler et ord, i foreslått reguleringsbestemmelse 8.2 a), i setningen; forutsatt at minst 50% av 
vinduene i støyfølsomme rom skal [ha?] et støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB).  

Forslagsstiller: Ordlyden knyttet til reguleringsbestemmelsene 8.2 a) om støy, rettes ved at «ha» innfelles 
i paragrafen. 

Vi er noe usikre på intensjonen med foreslått bestemmelse 8.2 b). Utgangspunktet for 
arealplanlegging og prosjektering bør være beregninger av støy, og ikke målinger.  

Forslagsstiller: § 8.2 b) viser til en situasjon der det f.eks. legges uteområder inn i et område der den 
beregnede støygrensen overskrides, og at man i slike tilfeller krever kontrollmålinger. Ordlyden er 
formulert av en støykonsulent. Vi er enige med fylkesmannen i at det ikke er slik prosjektering i praksis 
foregår, og foreslår at paragrafen utgår. 

Det går fram av planbeskrivelsen at overvann og avløp ikke er separert i området og at det er 
utfordringer med overvann og overbelastning av avløpssystemet i området. Selv om det i 
planforslaget er stilt krav om lokal overvannshåndtering i planforslaget vil avløp fra de nye boligene 
tilkobles et nett som tidvis er overbelastet. Vi savner en risikovurdering av hva ytterligere tilkobling 
av abonnenter vil ha å si for kommunens mulighet til å overholde rensekrav i tillatelse og 
forurensningsforskrift.  

Forslagsstiller: Vi har hatt dialog med kommunen vedr. separasjon av overvann. Kommunen er i gang 
med planleggingen for å separere avløpet fram til planområdet og områdene vestover mot FV109, i 
perioden 2021 – 2023. Det er derfor mulighet for at en separering av avløpet i området vil være 
gjennomført før boligene tas i bruk. Alternativ vil området tilrettelegges for tilkopling til nytt anlegg, 
under forutsetning av at overvannet fordrøyes på egen grunn. Anleggsarbeidene kan også 
samordnes. Forholdet til rensekrav vil bedres. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at overvann skal infiltreres eller fordrøyes på egen grunn, 
og at en klimafaktor på 1,5 skal legges til grunn for beregningene. Kommunen vil kunne tillate at en 
andel av vannet slippes på offentlig nett etter fordrøyning. Prosjektet er utformet mer tanke på 
overvannshåndtering. Det legges opp til at nedbør vil fordrøyes av både beplantning og områder med 
sprengsten. Muligheten for «blågrønne» tak er også vurdert som en mulighet. En kan da legge inn 
vannspeil med noe vegetasjon som en del av en takterrasse. 

For å skape større forutsigbarhet mht. hvordan en overvannsløsning for planområde skal løses, 
foreslås det at et legges inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at flomveier og de overordnede 
prinsippene i overvannshåndteringen skal framgå av utomhusplanen som kreves ved rammesøknad. 
I § 4, bokstav a) legges følgende formulering inn: «Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges 
en overordnet utomhusplan som viser prinsippene i arealbruken. Denne skal blant annet vise 
adkomstforhold med tilstrekkelig frisikt, flomveier og hovedtrekkene i en overvannsløsning, j.f. § 5.2». 
I § 5.3 er det også lagt inn en bestemmelse om at: «Overvannshåndteringen skal samordnes med 
terreng- og overflateutforming og grønnstruktur innenfor planområdet». 



Detaljregulering av Fagerlifjellet  PlanID: 3004 1188 

 

2 

 

I plan- og bygningsloven er det krav om tilknytning til infrastruktur, herunder avløp, før 
rammetillatelse kan gis. Kravet innebærer at avløp skal være sikret i samsvar med forurensningsloven 
før utbygging. Kommunen må derfor vurdere avløpssituasjonen og sørge for at alle nye utbygginger 
er planlagt slik at avløpsinfrastruktur og renseanlegg er dimensjonert og i stand til å ta imot den 
faktiske belastningen som den planlagte utbyggingen vil medføre. Dersom kommunen ikke 
overholder krav til utslipp som følger av tillatelse eller forurensningsforskriften, vil et hvert nytt 
påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i ulovlig 
utslipp.  

Konklusjon  

Vi ber kommunen vurdere reguleringsbestemmelsene knyttet til støy, jf. vår vurdering ovenfor. 
Kommunen bør videre risikovurdere avløps- og overvannssituasjonen i området. 

Forslagsstiller: I forbindelse med planarbeidet er det gjort vurderinger rundt overvannshåndtering, vann 
og avløp. Arkitekt, landskapsarkitekt, planlegger og VA-ingeniør har i fellesskap kommet fram til en 
funksjonell overvannsløsning som vil passe inn i bomiljøet, samtidig som overvannet håndteres på en 
tilfredsstillende måte. Det er også funnet løsninger for framføring av avløp. Dette vil sammenfattes i en 
overvannsplan/infrastrukturplan som legges til grunn for detaljprosjektering av bebyggelsen. 
Løsningene er diskutert med kommunen, og vil nedfelles i en utbyggingsavtale.  
 

Fra Ref. Dato 

Viken fylkeskommune 317919/2020 - 
2020/119535 

 

17.08.2020 

Vi ber kommunen lytte til Bane Nor sine eventuelle anbefalinger, for å sikre at planen ikke bidrar til 
å vanskeliggjøre gjennomføring av IC-satsningen.  

Saken er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, 
fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken 
fylkeskommune har følgende merknader til forslaget:  

BATP  

Planområdet ligger ca 1 km fra Fredrikstad sentrum, utenfor det som er definert som byområde i 
kommuneplanen. Området foreslås fortetting med 57 enheter. Fortetting i eksisterende by- og 
tettstedsarealer (er) i tråd med fylkesplanens prinsipper. Kommuneplanens arealdel detaljerer hvilke 
soner som skal ta den største andelen av utbyggingen for å nå de ulike samfunnsmålene og målene 
om en null-vekst i personbiltrafikken. Det er ikke åpenbart at fortetting i denne sonen bidrar til at 
kommunen kan oppfylle målet om 60 - 30 - 10-fordeling mellom bysentrum, tettstedsområdet og 
lokalsamfunnene. Vi ber derfor kommunen vurdere om denne planen kan vanskeliggjøre 
gjennomføringen av denne strategien, bla også ved å skape forventning om sterk fortetting i 
tettstedsområdet utenfor bysentrum, før sluttbehandling. Vi viser til fortettingsstrategien, som viser 
at bebyggelsen i de sentrumsnære områdene kan bevares pga store transformasjonsområder i 
bysentrum. Uteoppholdsarealer, bokvalitet og folkehelse.  

Forslagsstiller: Fylkeskommunen skriver at det aktuelle området er lokalisert 1 km fra sentrum. 
Avstanden til f.eks. Torvbyen og eksisterende kollektivknutepunkt er ca. 750 m, og nærmeste REMA 
350 m. Dersom «Grønli stasjon» etableres, vil et nytt kollektivknutepunkt med tilhørende byutvikling, 
etableres om lag 600 m fra planområdet. Her vil det være enkelt å ta seg fram uten bil. Området er i 
seg selv også godt egnet for å utvikle attraktive boliger. En slik utvikling må jo være i tråd med 
samfunnsmålene. 

Det er mulig et vedtak av denne planen skaper forventninger om at man kan fortette i også andre 
sentrumsnære områder, men det er ikke dermed sagt at forholdene ligger til rette for fortetting eller 
at kommunen er ukritiske til et hvert ønske om fortetting. Slike transformasjonsprosjekter 
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gjennomgår en lang og omfattende prosess før politisk behandling. Initiativ til «ukritisk fortetning» 
vil lukes ut av administrasjonen i en tidlig fase.  

Støyforhold og mulighet for uteopphold er viktig for godt bomiljø og for folkehelsen. Planforslaget 
åpner for unntak fra Støygrenseverdier i retningslinje T-1442/2016. I disse tilfellen er det krav om at 
min 50% av vinduene i støyfølsomme rom skal et støynivå under grenseverdi. Vi ber kommunen 
vurdere om dette er godt nok. Vi vil også peke på at balkonger som må glasses inn for å innfri 
støygrenseverdiene ikke regnes med som del av uteoppholdsareal når dette skal beregnes.  

Forslagsstiller: Planbeskrivelsen (s. 47) peker på at «vestvendte støyutsatte balkonger vil være en 
kvalitet i dette området, da det er meget gode solforhold om kvelden i sommerhalvåret, når det er 
lite trafikk». Videre heter det at: «Det legges opp til at balkonger og takterrasser som ikke er 
støyutsatt inngår som uteoppholdsareal». Forholdet til innglassing og utregning av MUA er dermed 
vurdert gjennom planbeskrivelsen. 

Planforslaget presenterer en variant der det totale kravet til uteoppholdsareal er overholdt, men der 
uteoppholdsarealet inndeles i flere mindre enheter i stedet for en stor, avgrenset av interne 
gangveier. Dette vil kunne begrense noen former for lek som et større sammenhengende 
uteoppholdsareal vil kunne åpne for. Vi ber kommunen vurdere dette forholdet og om avstand til 
egnet areal for plasskrevende lek er tilfredsstillende. Det er satt inn rekkefølgebestemmelse på 
lekeplass felt BLK.  

Forslagsstiller: Uteområdene vil være solrike, varierte og godt skjermet mot trafikk og støy. 
Gangarealene det vises til vil i praksis inngå som en del av utearealet, og er neppe i stor konflikt med 
lek. Organiseringen av området kan begrense mulighetene for f.eks. plasskrevende ensidige 
aktiviteter som f.eks. fotball., men tunet mellom boligene vil framstå som et stort sammenhengende 
lekeområde som innbyr til variert lek og uteopphold for ulike aldersgrupper.  

Infrastruktur  

Østfold kollektivtrafikk har p.t. ingen bussrute som kjører i Sorgenfri alle. Med tanke på planene om 
storstilt boligbygging i området i tiden framover kan det bli aktuelt å legge en bussrute her på sikt.  

Ut fra hensynet til trafikksikkerhet er vi skeptiske til løsningen for renovasjon, da den legger opp til 
manøvrering over fortau. Vi anbefaler at det planlegges løsninger for renovasjon der det ikke er 
behov for å rygge.  

Vi mener det er positivt at det legges til rette for interne gangveier og snarveier, men samtidig kunne 
flere av de som er foreslått i illustrasjonsplanen vært sikret i plankartet.  

Forslagsstiller: Det henvises til bussruter i Sorgenfri alle. Dette må være rester fra et annet dokument? 
Det går i dag bussrute i Fagerliveien, samtidig som kollektivknutepunkt i sentrum ligger i 
gangavstand.  

Adkomstene til områdene er vist som avkjøringspiler, og vil som fylkeskommunen påpeker krysse 
fortauet. Reguleringsbestemmelsene krever imidlertid at avkjørslene opparbeides med tilstrekkelig 
frisikt. Det forslås at siste setning i reguleringsbestemmelsenes § 5.2, bokstav i) endres til «Frisikt 
tilsvarende 4 x 54 m, målt fra asfaltkant skal vises i utomhusplan». 

Renovasjonsløsningene vil ligge adskilt fra uteoppholdsarealene og gangarealene, og dermed ikke 
komme i konflikt med funksjoner inne i boligområdet. En snuplass dimensjonert for lastebil vil bli 
svært dominerende i boligmiljøet, på bekostning av både estetikk og funksjoner. Som 
landskapsplanen viser, legges det opp til raust dimensjonerte og oversiktlige avkjørsler der 
renovasjonsbilen vil kunne vende. Avfallet vil tømmes om lag hver 14. dag. Renovasjonsetaten har 
gått gjennom renovasjonsplan med tilhørende kartskisser, og stiller seg positiv til løsningen. 
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De interne gangveiene er sikret gjennom reguleringsbestemmelsenes § 6.1, bokstav c) som krever at: 
«Uteoppholdsarealene skal opparbeides med utgangspunkt i prinsippene i illustrasjonsplan vedlagt 
planbeskrivelsen, datert 18.12.2019».  

Høyder  

Vi støtter vurderingen om å sette maks høyde til 18 meter tilsvarende 5 etasjer, slik at forslaget er i 
tråd med ny kommuneplanens arealdel.  

Hensynet til automatisk fredete kulturminner Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.  

Nyere tids kulturminner  

Innenfor og inntil planområdet er det villaeiendommer med bebyggelse fra 1900-tallet, de eldste er 
100 år eller eldre (tidlig 1900-tall). De fleste av forrige århundrets stilarter er representert; 
sveitserstil, tidlig 1900-tall, 1920-talls villaer og funksjonalisme. Selv om området ikke er vurdert til 
å inneha kulturminneverdi i kommunenes registreringer av verneverdige bygninger og miljøer, eller 
i regional eller nasjonal sammenheng, forteller eksisterende villamiljø om stedets historie og bidrar 
til identitet, opplevelse og trivsel, og representerer kvaliteter som det vil være verdifullt å bygge 
videre på. Vi vil minne om mulighetene i fortettingsstrategien for å kreve reduksjon i volum og 
utnyttelsesgrad og god arkitektoniske utforming og visuelle kvaliteter, både i seg selv og til bygde 
naturlige omgivelser.  

Det framkommer i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene at man ønsker å ta hensyn til 
småhuspreget i området. I pkt 6.2 i reguleringsbestemmelsene vektlegges god kvalitet i den 
arkitektoniske utformingen og materialbruken, man vil bryte opp og variere bygningsvolumene mot 
gaten, varierende høyder, samt tilpasse fargebruk til omgivelsene. Dette er positivt.  

Vi vurderer likevel at høyder og utnyttelselsgrad i deler av planområdet vil kunne utgjøre 
bygningsvolumer som innebærer en stor kontrast til småhusmiljøet. I delfelt BBB1 viser plankartet 
er mønehøyden for et av byggene på kote 47,5 (bakkenivå +33,40) noe som åpner for 14 meter høye 
volum. Innenfor BBB2 sør i planområdet, har reguleringskartet en byggehøyde på maks kote 39, 
(bakkenivå 21,77) som medfører 17 meter høye bygningsvolum. For å få til en god tilpasning til det 
eksisterende miljøet, vil byggehøyder og utnyttelsesgrad være viktig, og vi anbefaler at man vurderer 
å redusere disse.  

Vi vil også spille inn at etablering av murer, trapper og bearbeidet terreng bør gjøres med varsomhet 
ut mot Fagerliveien. Utearealene bør harmonere med villapreget i gateløpet, med eksempelvis 
hagevekster, grøntarealer m.m. Dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.  

Forslagsstiller: Det vises til planområdet og nærområdet rommer eksempler på småhusbebyggelse 
som representerer 1900-tallet. I tillegg til denne bebyggelsen finnes det også blokkbebyggelse. 
Planområdet ligger i overgangen mellom småhusbebyggelsen og blokkbebyggelsen. Bebyggelsen 
innenfor planområdet er i dag lite enhetlig, og i seg selv mindre interessant i bevaringsøyemed. Det 
nye prosjektet er formet som en megler mellom småhusbebyggelsen og blokkbebyggelsen, samtidig 
som det jo representerer en transformasjon og fortetting. En slik fortetting er i tråd med 
samfunnsmålene om å legge til rette for boligområder som ikke er bilbaserte. 

De regulerte byggehøydene mot Fagerliveien skiller mellom møne-, og gesimshøyder. Høydene det 
refereres til er mønehøyder, mens gesimshøyden ligger 3 meter lavere. Det er gesimshøydene som vil 
bli utslagsgivende for inntrykket man får fra gateplan. Byggehøydenes virkning på gateløpet blir 
derfor avdempet. Bebyggelsen innenfor planområdet vil oppføres med ulike høyder. Høydene langs 
gateløpet bør derfor også vurderes i sammenheng med den høyere nye bebyggelsen som er lagt inn 
mot fjellet. Det er samtidig viktig å legge inn enkelte saltaksløsninger for å kunne stedstilpasse 
arkitekturen og la prosjektet danne en stedstilpasset arkitektonisk helhet, samtidig som 
arealutnyttelsen er effektiv.  
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Som landskapsplanen viser, vil overgangssonene mellom veien og bebyggelsen inneholde 
grøntanlegg med beplantning. I øverstliggende området, i overgangen mot småhusbebyggelsen vil 
det legges inn trær. Som tidligere nevnt krever reguleringsbestemmelsene at prinsippene i 
landskapsplanen skal følges. Beplantningen er ett av disse prinsippene.  

Vi har ikke ytterligere innspill i denne saken, og ber om å få oversendt endelig vedtak.  
 

Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 20/101405-2 
 

17.06.2020 

Reguleringsformål  

I reguleringsbestemmelse § 2 om reguleringsformål er «annen veigrunn – teknisk anlegg» gitt 
betegnelsen SVGT, men det riktige er SVT i henhold til plankartet.  

Forslagsstiller: SVGT rettes til SVT 

Støy  

I bestemmelse § 8.2 bokstav a første punktum står det: «Utenfor fasader til boliger innenfor 
planområdet tillates støynivå opp til Lden = 62 dB, forutsatt at minst 50 % av vinduene i støyfølsomme 
rom skal et støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55 dB).» Setningen er uforståelig.  

Forslagsstiller: Ordlyden knyttet til reguleringsbestemmelsene 8.2 a) om støy, rettes (se merknad fra 
fylkesmann). 

Sikt i kryss og avkjørsler  

I bestemmelse § 8.1 om sikringssone – frisikt, står det at det «ved kryss og avkjørsler skal være fri 
sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum mellom frisiktlinje og veiformål.»  

På plankartet er det ikke tegnet inn frisiktlinjer i avkjørslene (pilsymbol – sosi 1242). Disse bør tegnes 
inn og målsettes på plankartet. Alternativt kan siktkravet tas inn i en bestemmelse.  

I krysset mellom Fagerliveien og Kringsjå er siktlinjer tegnet inn og målsatt (6 x 45 m). Siden krysset 
er uregulert (vikeplikt for trafikk fra høyre), bør sikten til venstre, sett fra Kringsjå, være 20 x 45 m 
(se figur D.6 i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming).  

Forslagsstiller: Gjeldende plan for området er lagt til grunn for frisikten. Den er vist med 6,5 X 45 m. 
Frisiktsonen er videreført etter gjeldende reguleringsplan for Kringsjå. Den aktuelle veien vil være en 
beredskapsvei som også vil fungere som for renovasjon, og vil i praksis fungere som en adkomst, mer 
enn en vei. Kravet til frisikt i all hovedsak uansett ivaretatt i denne delen av krysset i dagens situasjon. 
Om frisikten skulle omreguleres, burde dette gjøres i tilstøtende reguleringsplan, der hele krysset 
inngår. 

Avslutning  

Våre innspill i forbindelse med varsel om planoppstart synes godt ivaretatt. Planen kan 
egengodkjennes for vår del. Vi ber om få tilsendt endelig planvedtak og godkjent plan.  

 
Fra Ref. Dato 

NVE 201909214-4  
  

08.06.2020  
 

Overvann  

I planbestemmelsene pkt. 5.3, er det satt krav om at takvann og overflatevann skal fordrøyes og/eller 

infiltreres på en måte som opprettholder eller forsinker avrenningsraten fra planområdet. Bortledning 

av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved 

dimensjonerende regnintensitet. Klimafaktor på 1,5 skal legges til grunn for beregningene. Plan for 

håndtering av overvann skal godkjennes av kommunen.  

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
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NVE anbefaler generelt Fredrikstad kommune å kreve at overvannsplanen utarbeides før 
reguleringsplanen vedtas. Spesielt med bakgrunn i at det aktuelle området ligger langs Fagerliveien, der 
det opplyses at det periodevis har oppstått urban flom.  

Styrtregnepisodene i Fredrikstad senere år, viser at overvannshåndteringen i kommunen er usedvanlig 
viktig. NVE reagerer derfor på hvorfor kommunen ikke har krevd en konkret overvannsplan som 
grunnlag for reguleringsplanen. Når byggene er plassert, kan det være vanskelig å finne gode løsninger 
for overvannshåndteringen. NVE anbefaler generelt ikke å utsette overvannshåndtering til byggesak, da 
dette må sees i sammenheng i og utenfor planområdet (nedbørfeltet).  

Vi legger ved kommunens eget notat vedr. flom i små vassdrag, utarbeidet i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel. Den viser at det er kartlagt mange skader knyttet til styrtregnepisoden i 
2019.  

Forslagsstiller: Forslagsstiller har utarbeidet et konsept for overvannshåndtering som er lagt til grunn for 
planforslaget og utformingen av uteområdene. Dette er imidlertid ikke så langt blitt endelig innarbeidet 
i en ferdig detaljert overvannsplan. Helt konkret krever planforslaget at overvannshåndteringen skal 
dimensjoneres etter en klimafaktor på 1,5, samt at uteoppholdsarealene skal opparbeides etter 
prinsippene til landskapsplanen som følger planforslaget. Landskapsplanen omfatter mye beplantning 
og grøntsoner som kan egne seg for regnbed. Planforslaget legger også opp til at det skal sprenges ut 
en P-kjeller mot fjellveggen. Sonen med sprengstein langs og under bygningsmassen vil være egnet for 
infiltrasjon av nedbør som kommer ned fjellsiden fra øst. Deler av bebyggelsen vil føres opp med 
takterrasser, der det vurderes å legge inn fordrøyning på taket, som et blågrønt element.  

En overordnet overvannsplan vil vedlegges rammesøknad.  
 

 
Fra Ref. Dato 

Direktoratet for mineralforvaltning 19/03078-4 
 

 

08.06.2020 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til planforslaget. 

Forslagsstiller: Tar merknaden til etterretning. 

 
Fra Ref. Dato 

Mattilsynet 2020/109753 
 

 

17.08.2020 

Mattilsynet har tidligere i brev datert 4. oktober 2019 (saknummer 2019/187852) uttalt oss i denne 
saken. Her la vi vekt på at det bør utarbeides en VA- plan for området. Videre understrekt vi viktigheten 
av å sikre tilstrekkelige mengder med drikkevann gjennom å vurdere kapasiteten i kommunes 
hovednett. Det må etter vår vurdering sikres at kommunes totale vannbehov også må vurderes. 

Mattilsynets kommentar  

Mattilsynet tar til etterretning forholdene knyttet til vannforsyningen skal utredes og prosjekteres i 
samråd med Fredrikstad kommune gjennom en utbyggingsavtale.  

Mattilsynet registrerer at under punktet om kommunaltekniske forhold opplyses at det i området er det 
gamle støpejerns ledninger som er registrert med anleggssår like før krigen. Det kan da være store 
rustknoller i ledningene og dette vil kunne medfører dårligere kapasitet.  

Mattilsynet forutsetter at det i utbyggingsavtalen legges til rette for oppgradering av disse ledningene.  

Videre må kapasiteten i ledningsnettet beregnes gjennom en nettmodell for å sikre tilstrekkelig med 
vann både til drikke, sanitær og slokkevann, inkludert til sprinkelanlegg.  
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Ut over dette har ikke Mattilsynet ytterlige kommentarer  

Forslagsstiller: Tar merknadene til etterretning. Forholdet til vannforsyning, overvannshåndtering og 
avløp inngår ikke som en del av reguleringsplanen, men ligger selvsagt som en av grunnforutsetningene 
for å realisere prosjektet. Kommunen er i ferd med å utbedre både vann-, og avløpssystemet i området. 
Utbyggingen innenfor planområdet vil tilrettelegges for en framtidig tilkobling med kommunens anlegg, 
samtidig som overvannssituasjonen håndteres lokalt.   

 
Fra Ref. Dato 

Bane NOR 201912424-5 
 

24.06.2020 

Planområdet ligger i nærheten til båndleggingssone for ny jernbanetrasé gjennom Fredrikstad i forslag 
til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St. Croix. Bane NORs 
forslag til kommunedelplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i vinteren 2019/2020 og prosjektet tar sikte 
på sluttbehandling av planen i høsten 2020.  

Planlagt dobbeltspor går i tunnel ved Fagerlifjellet. Vi gjør oppmerksom på at endelig jernbanetrasé kan 
bli optimalisert horisontalt/vertikalt innenfor båndleggingssonen i neste planfase. Selv om planområdet 
for Fagerlifjellet ligger utenfor den foreslåtte båndleggingssonen for jernbanetiltaket, kan området bli 
utsatt for miljøbelastninger under jernbaneutbygging.  

Bane NOR har ingen andre merknader..  

Forslagsstiller: Tar merknaden til etterretning.  
 

 
Fra Ref. Dato 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

2020/24 ARAJ 
  

05.06.2020 

DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor et generelt svar. 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende områder: 

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 

• Transport av farlig gods 

• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 

• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse 
områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med Fylkesmannen 
og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte 
involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse 
av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 

 
Fra Ref. Dato 

Forsvarsbygg 2020/3230-2/315  
  

12.06.2020 

Vi kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av dette og har derfor ingen merknader til 
det varslede planarbeidet. 

 
Fra Ref. Dato 

Kystverket 2020/6891-2 
  

30.07.2020 

Vi kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser. Vi har av den grunn ingen merknader 
til offentlig ettersyn av planen.. 
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Fra Dato 

Tone og Stein Solstad, Fagerliveien 27 26.07.2020 
Uttalelse til saken fra Tone og Stein Solstad Fagerliveien 27  26.07.2020                 
(Kommentar og rettelser er gjort med denne blåfargen)  
Forslagstiller/Stenseth Grimsrud Arkitekter AS V/Jon Rongen, Fagerliveien Utvikling AS/Frigaard 

Gruppen og vi har naturlig nok forskjellig utgangspunkt til denne saken.  

Frigaard gruppen en stor kommersiell eiendomsutvikler.  

Vi som innbygger og beboer i 37 år i denne veien i Fredrikstad Kommune, med et sterkt ønske om et 

trygt og fornuftig nærmiljø i vår kommune.  

Forslagstiller kommer i sine kommentarer (Dette dreier seg om kommentarer til innspill til planarbeidet, 

og er merket med grønn) nedenfor med fakta feil og unøyaktigheter, som det er nødvendig å rette opp 

overfor Fredrikstad Kommune, slik at saksbehandlingen kan vurderes ut fra et så korrekt grunnlag som 

mulig.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fra Dato  

Tone og Stein Solstad, Fagerliveien 27 07.10.2019  

  
Dette område er i dag bestående av 13 eneboliger med hager. Disse ligger til Fagerliveien hvor også alle 

naboeiendommer og området for øvrig består av eneboliger med hager. Å gjøre disse 13 eneboligene 

om til 70 boliger er svært langt over det som normalt tillates av utbygging/fortetting i Fredrikstad 

Kommune. Hvordan dette skal bli har vi kun sett via omtale i Fredrikstad Blad. Der ser vi at det planlegges 

en total forandring av det eksisterende område, til et område med mange massive boligblokker. Det 

gjøres ikke noe for å forsøke å tilpasse dette til det boligområde disse 13 eneboligene i dag utgjør en del 

av.  

Forslagsstiller: Vi er nå i startfasen av prosjektet, og vet ikke hvordan prosjektet blir før det er utredet. Vi 
ber i første omgang om innspill til saken. Det er imidlertid gjort et mulighetsstudie for å vurdere en mulig 
omfang av utbyggingen og mulig tilpassing til omkringliggende bebyggelse. Her er det lagt inn en 
variasjon av bygninger. Bygningsstørrelsene avtrappes her nord i området, opp mot Fagerliveien 27.  
Solstad kommentar til forslagsstiller: Det er derfor vi har reagert – den totale rammen som presenteres 

på 70 boliger – der det i dag er 13 er altfor høyt.  

Dette er langt over det vi har sett tillatt av fortetting i tilsvarende områder utenfor sentrum av Fredrikstad 

Kommune tidligere. At det bygges massive boligblokker der det i dag er eneboliger er jo en 

totalforvandling av disse eiendommene, og det er ingen tilpasning til det eksisterende boligområdet disse 

13 eiendommene i dag er en del av.  

Forslagsstiller: Det finnes flere eksempler på tilsvarende tetthet andre steder utenfor sentrumskjernen. 
Vi mener både tettheten og utformingen av prosjektet tar hensyn til de stedlige forholdene. Prosjektet 
er designet for å passe inn i gateløpet og harmonere med den omkringliggende bebyggelsen.  

 
Fagerliveien er i dag belastet med stor trafikk, og har derfor fartsdumper og nedsatt hastighet til 40 km/t 

for å ivareta sikkerheten. Fagerliveien er også skolevei, og mange barn og voksne sykler på veien og på 

gangstien. De nye boligene vil ha utkjøring til Fagerliveien, og i en bakke hvor de syklende får stor fart. 

Dette utgjør et faremoment allerede i dag med 13 boliger, og med 70 boliger vil dette faremomentet 

mangedobles. Det er dialog med Trygg Trafikk om forholdene slik de er i dag, og det arbeides med å få 

til ekstra tiltak for å gjøre forholdene tryggere. Parkering for besøkende vil eskalere med 70 boliger, og 

det vil føre til mange parkerte biler i gaten. Dette vil øke faremomentet for de myke trafikantene 

ytterligere.  
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Forslagsstiller: Vi vil legge til rette for utbedring av fortau og gangarealer. Antallet avkjørsler til  
Fagerliveien vil reduseres slik at forholdene for syklister i fart vil bedres. Det legges opp til 
parkeringskjeller, og ikke gateparkering. Det er ikke naturlig eller lov å parkere i Fagerliveien.  
  
Solstad kommentar til forslagsstiller: At antall avkjørsler reduseres påvirker ikke for økning i antall 

beboere som skal krysse gang/sykkelsti med bil - krysningene vil mangedobles.  

Om man regner 6 inn/utkjøringer fra en bolig per døgn vil dette øke fra 78 til 420 krysninger av 

gang/sykkelsti daglig. Muligheten for ulykker øker jo tilsvarende.  

Det er stadig flere elsykler, og dette gjør at farten også opp bakken har økt betraktelig. Elektriske 
sparkesykler, elektriske ståhjulinger, skateboards, etc. har også blitt en betydelig del av de myke 
trafikanter her.  
Det er lov å parkere i Fagerliveien, og mange beboere gjør dette hver dag.  

Når forslagstiller ikke besitter denne kunnskap, er det vanskelig å se at trafikksikkerhet prioriteres. I 

planbeskrivelse 4.2 under avvik fra overordnede planer leser vi at det legges opp til lavere 

parkeringsdekning enn gjeldende arealdel krever. Dette vil føre til økt bruk av lovlig gateparkering i 

Fagerliveien for besøkende og beboere.  

I plankart datert 20.03.20 er gang/sykkelsti merket rosa (SF) er flyttet inntil veibanene, og gressbakke 

merket brunt (SVG1-2) flyttet inn mot eiendomsgrensen. Dette området er Fredrikstad Kommunes grunn, 

og vi undrer oss på om det er gitt godkjenning fra Fredrikstad Kommune til at utbygger kan disponere 

dette arealet. I dag er dette et området med gressbakke på over 2, mellom vei og gang/sykkelsti, samt 

enda 1 meter med gressbakke inn til eiendomsgrensen. Man bedrer ikke sikkerheten ved å flytte 

gang/sykkelsti 2 meter nærmere veibanen – den bør forbli der den ligger i dag.  

Vi har kontaktet Trygg Trafikk ved Paal-Gunnar Mathisen, som anmoder om at Fredrikstad Kommune 

rådfører seg med dem, for at trafikksikkerheten spesielt for de myke trafikanter, blir riktig evaluert og 

ivaretatt.  

 

Forslagsstiller: En reduksjon av antall avkjørsler gir en bedre oversikt. Boligene vil ikke bidra med en 
turproduksjon på 420. Som sagt er området sentrumsnært, og vil romme en del små enheter. 
Turproduksjonen er ut fra beliggenheten og antallet boenheter vurdert til å ligge rundt 150.  

Det er ikke lagt opp til at det skal parkeres i Fagerliveien, og det er heller ikke naturlig å parkere i bakken 
som strekker seg forbi planområdet. Det stemmer nok at det enkelte steder parkeres i veien, nord for 
planområdet, men dette er nok egentlig ikke lov.  

Gang- og sykkelstien er lagt parallelt med Fagerliveien. Dette er delvis gjort av landskapsmessige årsaker. 
Vi kan ikke se at trafikksikkerheten blir vesentlig redusert gjennom dette grepet. 
 
Det kommunale avløpsnettet er i dag ikke dimensjonert til at det klarer å ta unna ved kraftig nedbør, 

noe nabolaget nylig har erfart med tilbakeslag og store vannskader i boligene. Så mange ekstra boliger 

koblet på dette avløpsnettet vil eskalere disse problemene.  

Forslagsstiller: Problemet er at villabebyggelsen lenger opp i Fagerliveien, med hellelagte gårdsplasser 
og takvann rett i avløpsnettet, ikke er opparbeidet på en fremtidsrettet måte mht.  
klimatilpassing. Innenfor Fagerlifjellet vil overvann vil måtte løses på egen eiendom ved fordrøyning av 
nedbør. Prosjektet vil derfor ikke bidra til økt avrenning.  
  
Solstad kommentar til forslagsstiller: En evt. fordrøyning vil trolig påvirke forholdene i området i marginal 

grad. Vårt poeng var at 70 boliger mangedobler belastningen på det kommunale avløpsnettet med 

avløpsvann fra vaskemaskiner, dusj, bad, toalett, etc., og dette vil eskalere problemer på et overbelast 

avløpsnett.  

Fredrikstad Kommune har også fått forbud fra Fylkesmannen om å koble flere på dette avløpsnettet ihht. 

sak i Fredrikstad blad 11.06.20  
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Forslagsstiller: Spillvann vil selvsagt gi et bidrag til avløpsnettet, men problemene oppstår først og fremst 
som følge av episoder med intens nedbør. I forbindelse med utbyggingen vil forholdet til overvann og 
avløp håndteres gjennom et forbedret anlegg. En fordrøyning vil bidra til å forbedre forholdene som 
ligger nedstrøms, og vil bidra til å dempe virkningene av kraftig nedbør.  
 
Vi mener alle disse forhold må vektlegges, og må føre til at prosjektet blir kraftig nedskalert. 70 boliger 

er altfor mange, og det er ingen tilpasning til eksisterende boligområdet eller trafikkforhold. Fredrikstad 

Kommune har lagt på en betydelig lavere grad av fortetting i tilsvarende prosjekter, og vi kan ikke se 

noen grunn til særbehandling av dette prosjektet.  

Forslagsstiller: Området ligger svært sentralt, og en fortetting her vil totalt sett bidra til at 
trafikkmengden reduseres.  
  
Solstad kommentar til forslagsstiller: At trafikkmengden totalt sett i Fredrikstad reduseres mikroskopisk, 

legitimerer ikke å påføre myke trafikanter her redusert sikkerhet. Området ligger utenfor det sentrums 

området, hvor Fredrikstad Kommune planlegger en sterkere grad av fortetning.  

Sett i sammenheng med de andre argumenter vi har frembragt, anmoder vi Fredrikstad Kommune på 

det sterkeste å ikke gi særbehandling av dette prosjektet, men nedskalere dimensjonen til et betydelig 

mindre nivå. Det vil gi et tryggere miljø for alle som ferdes her, og det harmonerer jo med den pris 

Fredrikstad Kommune fikk som årets trafikksikkerhetskommune for 2018. 

 

Forslagsstiller: Prosjektet særbehandles ikke. Det finnes eksempler på tilsvarende arealbruk andre steder 

i kommunen. Området ligger som tidligere nevnt svært sentrumsnært, noe som bidrar til at nasjonale 

mål om å redusere bilbruk gjennom planlegging. I dag legger deler av veistrukturen opp til farlige 

situasjoner. Planen bidrar til å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter gjennom utbedring av kryss 

og bedre tilrettelegging av gangsoner. 

 

 

Fra Dato 

Ole-Martin Nybøle Johannesen og Kathrin Jelsness, Fagerliveien 8a 26.07.2020 

 

Vi har som nærmeste nabo mange synspunkter til planene om boligfortetting langs Fagerliveien.  

Vi kjøpte vår enebolig i 2003, og dengang var Fagerliveien en forholdsvis stille og rolig gate med koselige 

trær ut mot veien. I den senere tid har trafikkmengden økt, de aller fleste som bor på Lisleby, bruker nå 

Fagerliveien som hovedvei.  Fartsgrensen, 40 km, overholdes hverken av bil eller buss, og dette er tatt 

opp med kommunen flere ganger. Fartsdumpene som er lagt i veien etter ny asfalteringen er til å le av, 

de fungerer overhodet ikke!   De fine trærne i Fagerliveien er fjernet en etter en, flere bussruter er lagt 

til og det er utrygt for alle myke trafikanter. Særlig når fartsgrensene ikke overholdes.  

Etter ny asfalteringen for noen år siden ble det lagt nye sluk i Fagerliveien. Disse slukene fungerer ikke, 

og hver gang det regner så renner det mye vann nedover i veien.  En forutsetning for å legge slike sluk, 

er at de vedlikeholdes, tømmes for sand og løv. Dessverre, for oss, så fikk vi kjenne på kroppen hvor stor 

skade slike tette sluk gjør for hus og hage. 1. September 2019 fikk store deler av Fagerliveien 

vanninntrenging i underetasjer og kjellere, og vi som aldri har hatt vann i underetasjen før, fikk hele 

underetasjen ødelagt samt hage og brostein fikk store skader.  Sluket som står rett utenfor Fagerliveien 

27 heller rett mot vårt hus, og ved slike overvannsproblemer så vil ikke normal drenering greie å holde 

unna vann som strømmer over veien, ned til oss.  

Vi ser ikke bort i fra at de nye boligene som planlegges bygd vil bli fine, men før en slik byggeprosess kan 

starte må følgende punkter løses:  
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• Trafikksikkerhetsplan. Veien er trafikkfarlig. Fartsgrenser overholdes ikke. Kommunen 

har hatt fartskontroll, men sist gang satt de ut fartskontroll akkurat i tidspunktet for 

100årsflommen 1. september. Da var det svært få biler ute, folk hadde nok med å løse 

vannproblemer! Denne fartsmålingen viser ikke det riktige trafikkbilde. Det har blitt 

økt kollektivtrafikk i Fagerliveien, hvorfor legges dette i et boligområde? Bussene tar 

fart før de skal over fartsdumperne. Dersom det blir boligfortetting med 70 nye 

boenheter vil det si en økning på over 100 biler i nabolaget! De aller fleste familier har 

2 biler i dag og de aller fleste bruker bil når de skal handle, gjøre ærender osv. 

Hvordan skal dette løses? Når vi ser på tegningen ser vi at de nye boligene kommer 

lenger ut mot veien som igjen gjør at gangvei blir mindre. Dette er ikke akseptabelt. 

Myke trafikanter er sårbare i trafikken, barn i Fagerliveien vil få et enda større 

trafikkpress enn i dag. Syklistene bruker bakken ned som rennafart. Livsfarlig! Hvordan 

er det tenkt løst?  

Forslagsstiller: Økt lokal trafikk er dessverre ulempen med å fortette, men i den store 

sammenhengen, og på lang sikt, bidrar fortetting til redusert bilbruk og økt mulighet for å kjøre 

kollektivt. Utbyggingen i Fagerliveien forventes ikke å bidra med betydelig trafikkmengde. 

Fortauet blir ikke smalere, men utvides 0,5 m, samtidig som det legges inn flere gangmuligheter 

gjennom selve planområdet. Hovedsykkelplanen legger opp til blandet trafikk i gaten, dvs. at 

«transportsyklister» vil bruke veibanen ned bakken. Som det påpekes innebærer dette selvsagt 

en risiko. Det er imidlertid ikke forbudt å sykle på fortau så lenge syklingen skjer på de gåendes 

premisser. Det er derfor naturlig at de mykeste trafikantene (barn) sykler på fortauet. 

Transportsyklisten kan også benytte fortauet opp bakken. 

 

• Overvannsplan. Som beskrevet over har Fagerliveien fått problemer med overvann 

etter nyasfaltering og sluk som ikke blir vedlikeholdt av kommunen. Da det nå er 

planlagt 56-70 nye boenheter, hvordan løses vann, kloakk og overvannsproblemer? 

Sluk må vedlikeholdes, og dreneringsssystemet må oppgraderes før eventuell 

utbygging. Er det tatt høyde for dette i planen?  

Forslagsstiller: Planområdet ligger nedstrøms Fagerliveien 8a, og skal i utgangspunktet ikke ha 

noen innvirkning på flomsituasjonen på den aktuelle eiendommen – men som det påpekes har 

overvannsanlegget stor betydning for hvordan episoder med høy regnintensitet håndteres.  

Overvannsproblematikk har vært en sentral del av planarbeidet. Innenfor planområdet kreves 

det at overflateavrenning skal håndteres lokalt gjennom fordrøyning. Situasjonen skal dermed 

ikke forverres. På sikt har også kommunen planer om å oppgradere overvannsledningene i 

område. Se ellers kommentar til fylkesmannen.  

 

• Støy og luftforurensing. Det er et økt støynivå i Fagerliveien grunnet økt trafikk. Det vil 

ikke bli mindre støy og trafikk ved en boligfortetting. Dette vil skape en utfordring for 

oss beboere i Fagerliveien. Hadde fartsgrensen blitt satt ned til 30, og fartsdumpene 

vært like bratte som andre steder, kunne trafikkbildet og støyen vært annerledes. 

Håper kommunen lager en god og helhetlig plan for å unngå nye støykonflikter i 

boligområdet vårt.   

Forslagsstiller: Hjulstøy er hovedkilden til trafikkstøy, og hastighet er en av hovedfaktorene. En 

reduksjon av hastigheten vil, som det påpekes, ha stor betydning for støybildet.  
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Dimensjoneringen av fartsdumper og tillatt hastighet på veien styres imidlertid ikke av planen, 

men av kommunens veimyndighet.   

• Innsynsproblematikk. Vi har store og mange stuevinduer ut mot Fagerliveien og mot 

sør, og de nye blokkene/leilighetene vil ha terrasser og balkonger mot vår stue og 

hage. Dette vil kunne forringe vår bokvalitet, dersom det ikke blir plantet trær/høye 

busker slik at innsynet ned til oss begrenses. Vi kan ikke få dårligere uteforhold av en 

fortetting!    

Forslagsstiller: Fagerliveien ligger mellom Fagerliveien 8a, og nord for det planlagte prosjektet. 

Vi anser ikke at innsyn vil være noen stor ulempe. 

• Ny arealplan. Det tas ikke hensyn til å bevare områdets egenkarakter med ny 

fortetting. Fagerliveien er ikke satt som byområde i arealplanen. Det er mer enn 10 

minutters gange til skoler og sentrum, selv om ivrige utbyggere definerer veien enda 

kortere.  

Forslagsstiller: Det aktuelle prosjektet kopierer ikke karakteren til tilstøtende bygninger i 

området, men tilpasser skalaen gjennom utformingen. Dette er et kompromiss mellom ønsket 

om fortetting og bevaring av det eksisterende.  

  
Vi håper våre synspunkter og innspill blir tatt hensyn til ved videre utredning om 
detaljregulering av Fagerliveien.  
  

 

JR, 11.09.2020 


