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Saksnr.: 2018/9789 
Dokumentnr.: 85 
Løpenr.: 219215/2020 
Klassering: Fagerlifjellet 
Saksbehandler: Kristian Borlaug 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 12.11.2020 113/20 
Bystyret 10.12.2020 154/20 

 

Forslag til detaljregulering av Fagerlifjellet  
Nasjonal arealplanID 3004 1188 –  Sentrum  
Forslagstiller: Fagerliveien Utvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Fagerlifjellet, nasjonal arealplan-ID 3004 1188, plankart datert 
20.03.2020, sist revidert 11.09.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
28.04.2020, sist revidert 19.10.2020. 

 
Fredrikstad, 02.11.2020 
 

Planutvalgets behandling 12.11.2020: 

På vegne av MDG fremmet Ida Irene Julsen følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt 2:  
Planutvalget oppfordrer forslagsstiller til å prøve ut parkeringsplasser for bildeling og at disse 
inngår som en del av parkeringsplassene i parkeringsbestemmelsen. 
 
Nytt punkt 3:  
Planutvalget oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegges for trygg el-sykkelparkering med 
lademulighet under tak.  
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Ida Irene Julsen ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, H 2, MDG 1) mot  
2 stemmer (FrP 2). 

Planutvalgets innstilling 12.11.2020: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
reguleringsplan for Fagerlifjellet, nasjonal arealplan-ID 3004 1188, plankart datert 
20.03.2020, sist revidert 11.09.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
28.04.2020, sist revidert 19.10.2020. 

2. Planutvalget oppfordrer forslagsstiller til å prøve ut parkeringsplasser for bildeling og at 
disse inngår som en del av parkeringsplassene i parkeringsbestemmelsen. 

3. Planutvalget oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegges for trygg el-sykkelparkering 
med lademulighet under tak. 

 

Bystyrets behandling 10.12.2020: 

52 av 53 stemmeberettigede tilstede. 
 
Planutvalget byttes ut med bystyret i vedtaket. 
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Votering: 
Planutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Planutvalgets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 19, H, 8, MDG 3 + 1 uavh, 
Sp 3, R 3, Pp 2, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1 mot 6 stemmer (FrP). 
Planutvalgets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 19, H, 8, MDG 3 + 1 uavh, 
Sp 3, R 3, Pp 2, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1) mot 6 stemmer (FrP). 

Bystyrets vedtak 10.12.2020: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
reguleringsplan for Fagerlifjellet, nasjonal arealplan-ID 3004 1188, plankart datert 
20.03.2020, sist revidert 11.09.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
28.04.2020, sist revidert 19.10.2020. 

2. Bystyret oppfordrer forslagsstiller til å prøve ut parkeringsplasser for bildeling og at 
disse inngår som en del av parkeringsplassene i parkeringsbestemmelsen. 

3. Bystyret oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegges for trygg el-sykkelparkering med 
lademulighet under tak. 

 
Fredrikstad, 15.12.2020 
Rett utskrift 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Kristian K.Borlaug, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: direktør Bente Meinert, Seksjon for kultur, mijø og byutvikling. 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Fagerlifjellet, nasjonal arealplan-ID 3004 1188, plankart datert 
20.03.2020, sist revidert 11.09.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
28.04.2020, sist revidert 19.10.2020. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting langs Fagerliveien. Det 
legges til rette for rivning av eksisterende boligbebyggelse og oppføring av 70 nye boenheter 
i boligblokker over 3-6 målbare plan. 
 
Planområdet ligger i underkant av 1 kilometer nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet 
ligger nær turområder rundt bingedammen, blokkbebyggelsen på Bryggerifjellet, og innenfor 
gangavstand til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er bebygd med 13 boenheter. 
 
Planforslaget for Fagerlifjellet ble førstegangsbehandlet etter kommuneplanens arealdel 
2011-2023, og det er denne planen som er lagt til grunn for planarbeidet. Planforslaget 
overholder bestemmelser i kommuneplanens arealdel 2011-2023, og arealformålet som er 
foreslått er ikke i strid med kommunale eller regionale planer. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort endringer i plandokumentene. Noen av disse er 
redaksjonelle endringer, som skrivefeil. Utover dette er det gjort endringer for å sikre bedre 
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sikt fra planområdet og for å sikre at overvannshåndtering er bedre ivaretatt i det videre 
planarbeidet. Kommunedirektøren er positiv til endringene som er gjort. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 20.03.20, sist revidert 11.09.20  
3 Reguleringsbestemmelser datert 28.04.20., sist revidert 19.10.20.  
4 Planbeskrivelse datert 28.04.20, sist revidert 19.10.20.  
5 Sammendrag av høringsuttalelser, datert 11.09.20  
6 Sammendrag av innspill datert 21.10.19  
7 Geoteknisk Datarapport datert 05.11.19  
8 Renovasjonsteknisk plan datert 11.11.19  
9 Støyvurdering datert 02.12.19  
10 Illustrasjonsplan datert 18.12.19  
11 Snitt datert 07.11.19, revidert 15.01.20  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Se sak nr. 2018/9789. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å transformere et eksisterende boligområde til et 
område med mer konsentrert bebyggelse. Det aktuelle transformasjonsområdet omfatter i 
dag 13 boenheter, og ønskes fortettet med ca. 60 boenheter til totalt rundt 70 boenheter. 
Hovedintensjonen med planen vil være å erstatte eksisterende frittliggende boligbebyggelse 
i Fagerliveien med bygninger i 3 – 6 målbare plan. Forslagstiller forklarer at hovedplangrepet 
er å forme arkitektur langs gateløpet som harmonerer med den omkringliggende 
bebyggelsen. Det omliggende området består av både småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse. Det legges opp til at den nye bebyggelsen skal fungere som en 
overgangssone mellom de to typologiene. Dette gjøres ved bruk av varierende høyder, 
fasadematerialer og takformer på bebyggelsen innenfor planområdet. 
 
Planspørsmålet er vurdert gjennom en «prosessledende beslutning», hvor planutvalget i 
møte 17.10.2018, sak PS112/18 vedtok at:  

1. Planutvalget beslutter at fremlagt planinitiativ for fortetting av Fagerliveien med ca. 
90 boenheter avvises i sin nåværende form, jfr. pbl § 12.8.2. ledd.  

2. Eventuell fortetting av Fagerliveien må reduseres i omfang for å forbedre tilpasning til 
omgivelsene, og legge til rette for gode uteoppholdsarealer.  

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

 
Etter en reduksjon av antall boenheter og bearbeiding av prosjektet, ble det gitt tilslutning til 
at det kunne varsles oppstart av planarbeid. 
 
Forslagstiller: Fagerliveien Utvikling AS 
Plankonsulent: SG Arkitekter AS  
 
Overordnet planstatus 
De mest relevante planene nevnt i planforslaget er: 
 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 
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 Området er i fylkesplanen satt av til nåværende tettbebyggelse. Planens arealformål 
er dermed ikke i strid med gjeldende fylkesplan. 

Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 

 I kommuneplanens arealdel 2011-2023 er området avsatt til nåværende bebyggelse 
og anlegg. Planens arealformål er ikke i strid med dette formålet. 

 Planen er i strid med planens retningslinje om kvartalslekeplass. I planforslaget er en 
annen type utforming av uteoppholdsareal presentert, hvor arealet er oppdelt i flere 
mindre arealer. Planforslaget overholder ellers arealkrav til uteopphold i 
kommuneplanens arealdel 2011-2023 (80 kvm per boenhet).  

Gjeldende reguleringsplan 

 Planen overlapper deler av reguleringsplan for «Søndre del av Bratthammeren», 
plan-ID: 58, vedtatt 07.08.1972.  

 Del av veien for planområdet overlapper «Reguleringsendring del av Bryggeriet», 
plan-ID.: 1025, vedtatt 21.06.2012. Veien ned fra Karivold, og krysset mot 
Fagerliveien i vedtatt plan videreføres i planforslaget for Fagerlifjellet. 

Øvrige planarbeider 

 Planforslaget ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn før 
kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt, og denne planen legger dermed 
ikke føringene for planarbeidet. I ny kommuneplan for Fredrikstad kommune (2020-
2032) er planområdet avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Planens 
arealformål er ikke i strid med forslag til ny kommuneplan.  

 Halvparten av varslet planavgrensning ligger innenfor planområde for 
kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St. 
Croix. Forslagstiller er klar over at planområdet ligger innenfor varslingsområdet, og 
har gjort en risikovurdering for området. Forslagstiller har gjort grunnundersøkelser i 
forbindelse med regulering av Fagerlifjellet. Det er påvist fast fjell i hele planområdet 
under et tynt og spredt løsmassedekke. Videre vestover, der jernbanetunnelen vil 
kunne ligge, er det også fast fjell i dagen i store deler av området. Det regnes derfor 
som lite sannsynlig at planområdet vil brukes til framtidig jernbanetrasé. Forslagstiller 
har kommunisert at de forstår at det er en teoretisk mulighet for at planområdet vil 
kunne berøres, men anser det som lite sannsynlig og ønsker å gå videre med 
planarbeidet.  

 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger langs Fagerliveien, ca. 10 minutters gange fra Fredrikstad sentrum. 
Planområdet er på ca. 11,4 daa. Innenfor planområdet ligger det 13 boenheter med 
tilhørende garasjer og annekser. Boligene innen planområdet ser ut til å kunne være oppført 
mellom 1920 og 1970. Samtlige er utført i tre, men har ulik detaljering og utforming, alt fra 
enkel trettitallsfunkis, enkle sveitserhus og syttitallshus med brunbeisete fasader og valmete 
tak.  
 
Planområdet ligger inntil en vestvendt åsrygg. Innenfor planområdet stiger området fra vest 
mot øst, og fra syd mot nord. Høydeforskjellen langs Fagerliveien er ca. 15 meter, mens 
høydeforskjellene mellom Fagerliveien og fjellfoten mot Kringsjå/Bratthammeren ligger 
mellom 5 – 10 meter, med et stigningsforhold på rundt 1:5.  
 
Planområdet ligger langs foten av Bratthammeren, en av langåsene i Fredrikstad. Denne 
åsen og området sør for planområdet er preget av blokkbebyggelse. Området vest og nord 
for planområdet er preget av eneboliger. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Det planlegges boliger i form av «byhus» og blokkbebyggelse med tilhørende anlegg 
innenfor planområdet. Planen er utarbeidet som en detaljregulering, som har til 
hovedhensikt å fastsette de ytre rammene for et framtidig byggeprosjekt. Hovedgrepet i 
planen er å rive dagens eneboligbebyggelse innenfor planområdet og legge til rette for mer 
konsentrert boligbebyggelse.  
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For å tilpasse seg områdets skala og karakter deles bygningskroppene opp i mindre volumer 
med ulike typologier. Innenfor delfelt BBB1, nord i området, tillates det oppført 
blokkbebyggelse som er formet med et småhuspreg. Fordi enkelte av de planlagte 
bygningene vil være i tre etasjer, og i tillegg vil få en målbar loftsetasje, regnes boligene som 
blokkbebyggelse. Sør i planområdet, innenfor BBB2 tillates etablering av boligblokker med 
tilhørende anlegg som uteoppholdsarealer, småbarnslekeplasser, sykkelparkering og 
gangarealer. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Forslagsstillers vurdering er at fortetting i sentrumsnære områder, slik planforslaget legger til 
rette for, vil være i tråd med overordnede mål. Forslagstiller vurderer videre at selv om 
transformasjon vil endre bybildet, vil det i dette tilfellet kunne gi boliger med gode 
bokvaliteter. Samtidig får nærmiljøet en gevinst i form av bedret infrastruktur og en 
opprydding av gatebildet. 
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. I den 
forbindelse er det avdekket at følgende tema må vurderes og tas hensyn til i planarbeidet for 
å unngå uønskede hendelser: 
 

1. Radongass. Det vil legges radonsperre, og det kan være aktuelt å drenere luften 
under bygningene slik at grunnen ved behov vil kunne luftes. Dette stilles det krav 
om og dekkes i henhold til TEK17. 

2. Støv og støy; trafikk. Deler av byggeområdet er beregnet til å ligge i «gul sone» som 
følge av trafikkstøy fra Fagerliveien. Leke- og uteoppholdsområder vil skjermes bak 
bebyggelse, og ligger på stille side. Støyutsatte balkonger vil innglasses. Det vil 
gjøres støyberegninger i forbindelse med detaljprosjektering av boliger. Det legges til 
en stor grad opp til gjennomomgående leiligheter. Alle boenheter vil dermed få en 
stille side. 

3. Ulykke i av-/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. En trafikkøkning inn og ut av 
planområdet som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for trafikkulykker. Som et 
avbøtende tiltak vil antallet avkjøringer langs Fagerliveien reduseres. 

 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planinitiativet ble behandlet av kommunens virksomheter gjennom intern høringsgruppe 
12.07.2018 og 05.04.2019. 
 
Parallelt med oppkjøp av boligene ble det ført en dialog med Bratthammeren borettslag 
vedrørende terrengtilpassing av ny bebyggelse og samarbeid om utearealer, samt med 
Karivold borettslag vedrørende omlegging av vei. 
 
Det ble varslet oppstart av planarbeid den 23.08.2019, med innspillfrist 10.10.2019. Det kom 
innspill fra 9 instanser. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 
 
Planforslaget ble behandlet av kommunens virksomheter gjennom intern høringsgruppe 
24.04.2020. 
  
Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn på planutvalgsmøtet 
28.05.2020, og var utlagt til offentlig ettersyn fra 03.06.2020-17.08.2020. I sammenheng 
med dette ble det mottatt 12 innspill fra naboer og offentlige høringsinstanser. Disse er 
gjengitt og svart ut i eget vedlegg.  
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Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Det ble poengtert ut en rekke temaer i de innkomne innspillene. Innspillene er kategorisert i 
fem hovedtemaer og kommentert av kommunedirektøren under. 
 
Støy 
Berørte myndigheter stilte spørsmål ved støybestemmelser 8.2a og 8.2b. I bestemmelse 
8.2a manglet det et ord, som nå er rettet opp. Regionale myndigheter stilte seg spørrende til 
intensjonen bak bestemmelse 8.2b, som refererte til måling av støy. Forslagstiller sa seg 
enig i dette. Denne bestemmelsen utgår dermed, ettersom beregninger er det som vil være 
reelt i planleggingsstadiet. Kommunedirektøren stiller seg positiv til justeringene, og anser at 
støy er tilfredsstillende ivaretatt under og etter anleggsperioden.  
 
Overvann 
Det kom innspill fra flere myndigheter og naboer angående overvannshåndteringen for 
planen. Det ble blant annet pekt på at det tidligere har oppstått urban flom i Fagerliveien 
under styrtregnsperioder. Det pekes også på at overvann og avløp ikke er separert i 
området og at det er utfordringer med overvann og overbelastning av avløpssystemet i 
området. Forslagstiller har tatt høyde for dette ved å tilføye bestemmelser relatert til 
utredninger og utomhusplan. Det er tillagt rekkefølgekrav om at flomveier skal detaljeres i 
utomhusplan. Disse grepene er gjort for å sikre at det gjøres gode utredninger for overvann 
før det gis byggetillatelse innenfor planområdet. For øvrig er kommunen i gang med 
planleggingen for å separere avløpet fram til planområdet og områdene vestover mot 
FV109, i perioden 2021 – 2023, og forslagstiller har vært i kontakt med VA-avdelingen i 
Fredrikstad kommune i etterkant av høring og offentlig ettersyn. Det er mulighet for at en 
separering av avløpet i området vil være gjennomført før boligene tas i bruk. 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til grepene som er gjort, og undersøkelsene som er 
gjort. Endringene anses som tilfredsstillende for å sikre trygg opparbeidelse av planområdet 
med hensyn til overvann.  
 
Omfang 
Planen tilrettelegger for en høy fortetting innenfor planområdet. Dette er poengtert av flere 
instanser, blant annet setter regionale myndigheter spørsmåltegn til hvordan planarbeidet 
bygger opp rundt 60-30-10 prinsippet i ny kommuneplan. Dette er et poeng som er verdt å 
drøfte, men med tanke på planområdets nærhet til byen anser kommunedirektøren 
planområdet som egnet for den foreslåtte fortettingen. Kommunedirektøren antar at denne 
kommentaren retter seg til at planområdet ligger utenfor byområdeavgrensningen. Likevel 
anser kommunedirektøren at planområdet er egnet for den foreslåtte fortetningen, gitt 
planområdets nærhet til byen.  
 
Trafikk og sikt 
Trafikkbelastning i Fagerliveien er blant de viktigste temaene for beboerne i nærområdet. 
Naboer peker i hovedsak på en økt trafikkmengde som et resultat av fortettingen, som det 
store problemet. Det pekes også på økt trafikk fra utkjørsler innenfor planområdet, noe som 
kan skape trafikkfarlige situasjoner. Regionale myndigheter stilte spørsmål ved frisiktsonene 
som skal tegnes inn fra de nye utkjørslene. Kommunedirektøren er enig i at økt biltrafikk vil 
være en utfordring som følge av den foreslåtte fortetningen. Sanering av utkjørsler anses 
dog å avbøte for noe av de farlige situasjonene som kan oppstå ved en økt trafikk fra 
planområdet. Forslagstiller har, i revideringer etter høring og offentlig ettersyn, endret 
bestemmelser relatert til frisikt slik at sikt fra planområdet ivaretas på en bedre måte. 
Kommunedirektøren anser endringen som et positivt grep, som ivaretar sikt fra 
planområdets utkjørsler på en bedre måte. Det anses at trafikksikkerhet er tilfredsstillende 
ivaretatt i planforslaget. 
 
Høyder 
Det er i innspill foreslått at høyden på bebyggelsen ut mot Fagerliveien senkes for bedre å 
tilpasses omliggende bebyggelse. Kommunedirektøren er enig i at høydene på disse 
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bygningene ville vært bedre tilpasset dersom bebyggelsen ut mot Fagerliveien senkes, men 
ønsker å påpeke at det er gjort flere andre grep for å oppnå tilpassing til den omliggende 
bebyggelsen. Dette er gjort ved bruk av blant annet saltak og ved at bebyggelsen trapper 
ned mot det omliggende eneboligområdet.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er aktuelt med oppkjøp av kommunal grunn som følge av denne 
detaljreguleringsplanen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Se kapittel 7 i planbeskrivelsen. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant 
 
Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet for Fagerlifjellet ligger sentrumsnært. Planområdet er ikke innenfor det som er 
definert som byområdet i kommuneplanens arealdel, men ligger kun litt i overkant av 10 
minutters gange fra Fredrikstad sentrum. Det er også kort gangavstand til nødvendig 
tjenesteyting og kollektivtilbud. Dette gjør området egnet for fortetning etter 
kommunedirektørens vurdering, og flere boliger i dette området vil dermed være i tråd med 
overordnede fortettingsstrategier og klimamål. Området øst for planområdet består i stor 
grad av blokkbebyggelse med høy tetthet, noe som er i tråd med den fortetning som foreslås 
i planforslaget for Fagerlifjellet. Området langs Fagerliveien, nord, vest og sørvest for 
planavgrensningen er derimot dominert av eneboligbebyggelse. Den foreslåtte utbyggingen 
bryter derfor delvis med omliggende bebyggelses typologi. 
 
Planområdet er etter kommunedirektørens vurdering egnet for fortetning basert på nærhet til 
sentrum og sosial infrastruktur. I planprosessen er det gjort en vurdering av hvordan den 
planlagte utbyggingen er tilpasset omliggende bebyggelse med hensyn til form, volum og 
uttrykk. Det er gjort grep i planarbeidet for at området skal være tilpasset det eksisterende 
eneboligområdet i form og uttrykk, som kommunedirektøren anser som svært positive. Grep 
som anses spesielt positive er oppbrudd i fasader, varierende takform med saltak og flatt 
tak, og varierende fasademateriale. Samlet gjør disse grepene at området tilpasses 
eneboligbebyggelsen langs Fagerliveien i en mye større grad enn en tradisjonell 
blokkbebyggelse ville gjort. 
 
Høyden og volumet av bygningene vil likevel føre til at deler av den foreslåtte bebyggelsen 
vil bryte med det eksisterende villapreget som er tydelig langs Fagerliveien. Området BBB1 
er i større grad tilpasset omliggende bebyggelse i høyde og volum. Innenfor BBB2 vil 
bebyggelsen lengst øst, inn mot dalsiden, ha liten påvirkning på omgivelsene. Bebyggelsen 
langs Kringsjå, sørøst i planområdet, grenser til eksisterende blokkbebyggelse og vil ikke 
bryte nevneverdig med denne bebyggelsen i form og uttrykk. Området som bryter mest med 
eksisterende situasjon er bebyggelsen innenfor BBB2 som ligger plassert langs 
Fagerliveien. Det planlegges bebygd med 3-5 målbare plan, i kontrast til boligbebyggelsen 
på andre siden av Fagerliveien som er bygget med 2-3 målbare plan. På det meste tillater 
den nye bebyggelsen høyder som er 8,5 meter høyere enn eksisterende bebyggelse på 
motsatt side av Fagerliveien. Det bør likevel påpekes at den høyeste bebyggelsen ut mot 
veien er planlagt med skråtak som til dels demper den opplevde høydeforskjellen mellom 
eksisterende og planlagt bebyggelse. Det er også viktig å nevne at foreslått bebyggelse i 
liten grad vil påvirke solforholdene til eksisterende bebyggelse. 
 
Det anses som positivt at det er tillagt ekstra kvalitetskrav i reguleringsbestemmelsene for 
uteoppholdsarealet, som at uteoppholdsarealet skal være støyskjermet og at 50 prosent skal 
ligge på grunn. Sol- og skyggeanalyser viser også til at solforholdene vil være gode og blant 
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annet overholde krav som er implementert i ny kommuneplan. Retningslinjene for 
kvartalslekeplass er dog ikke overholdt. Retningslinjene i kommuneplanens arealdel 2011-
2023 angir at ved utbygging av område med over 25 boenheter skal det opprettes en 
kvartalslekeplass på minimum 1,5 daa. Denne kan deles opp i mindre enheter på minimum 
0,5 daa. per del. Planforslaget presenterer en annen 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. At uteoppholdsarealet deles opp i flere 
mindre enheter er ikke nødvendigvis problematisk, men vil kunne begrense noen former for 
lek som et større sammenhengende uteoppholdsareal vil kunne åpne for. 
 
Boliger innenfor planområdet sogner til Trara barneskole og Cicignon ungdomsskole. Trara 
barneskole er beregnet til å ha ledig kapasitet, men Cicignon ungdomsskole er per dags 
dato å anse som full. 
 
Endringer etter høring og offentlig ettersyn 
De største endringene i planforslaget er relatert til bestemmelser om overvannshåndtering. 
Ettersom at området er flomutsatt ved styrtregn, ble det nødvendig å ytterligere sikre at dette 
håndteres på en god måte i det videre arbeidet innenfor planområdet.  
 
Det tillegges en rekkefølgebestemmelse §4a som sier:  
«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 samordnet grønnstruktur og overvannsløsning, jfr. § 
5.2.».  
 
I tillegg endres siste setning i bestemmelse §5.3 Overvannshåndtering fra:  
«Plan for håndtering av overvann skal godkjennes av kommunen.»  til: «Plan for håndtering 
av overvann skal vedlegges rammesøknad og godkjennes av kommunen.» 
 
Endringene i bestemmelser anses som positive. Endringene sikrer at det framtidige arbeidet 
i større grad, og ved en tidligere fase vurderer overvannsproblematikken, og 
kommunedirektøren anser at overvannshåndtering nå i tilfredsstillende grad er ivaretatt.  
 
For å sikre sikt fra utkjørsler på Fagerliveien endres ordlyd i bestemmelse §5.2i fra: «Frisikt 
skal vises i utomhusplan.» Til: «Frisikt tilsvarende 4 x 54 m, målt fra asfaltkant skal vises i 
utomhusplan». Frisikt anses dermed som tilfredsstillende ivaretatt.  
 
For å sikre at planforslaget samsvarer med prosjektet er det gjort en liten tilføyelse i 
bestemmelse §6.2d hvor siste setning er endret fra: «Bebyggelsen skal utformes med 
variasjoner i høyde og materialvalg.» til: «Bebyggelsen skal utformes med variasjoner i 
høyde, materialvalg og takform». 
 
Det er gjort visse redaksjonelle endringer, som ikke har betydning for planens utforming, 
men som kommunedirektøren anser som positive. I bestemmelse §2 endres betegnelsen 
«SVGT» til «SVT» i henhold til plankartet, og i bestemmelse §8.2a rettes en skrivefeil. 
 
Konklusjon 
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 ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


