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Saksnr.: 2013/29048
Dokumentnr.: 52
Løpenr.: 142342/2016
Klassering: Fagerli terrasse
Saksbehandler: Torill Nilsen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 29.09.2016 65/16
Bystyret 20.10.2016 102/16

Forslag til detaljreguleringsplan for Fagerlitunet 
ArealplanID 0106 1102 - Sentrum
Forslagsstiller: Eikelunden Eiendom AS

Utvalgsleders innstilling
Planutvalgets leder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fagerlitunet, arealplanID 01061102, plankart datert 06.08.15, sist 
revidert 25.08.16 med tilhørende bestemmelser datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16.

Fredrikstad, 21.09.2016

Planutvalgets behandling 29.09.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 29.09.2016 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fagerlitunet, arealplanID 01061102, plankart datert 06.08.15, sist 
revidert 25.08.16 med tilhørende bestemmelser datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16.

Bystyrets behandling 20.10.2016:
Mohodin Omar Abdi (Ap) var ikke til stede ved behandlingen av saken.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 52 stemmer.

Bystyrets vedtak 20.10.2016:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fagerlitunet, arealplanID 01061102, plankart datert 06.08.15, sist 
revidert 25.08.16 med tilhørende bestemmelser datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16.

Fredrikstad, 24.10.2016
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Torill Nilsen
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.
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Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fagerlitunet, arealplanID 01061102, plankart datert 06.08.15, sist 
revidert 25.08.16 med tilhørende bestemmelser datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16.

Sammendrag
Planområdet har et areal på ca. 8,3 daa. Det ligger på Leie og rommet tidligere et gartneri 
og blomsterutsalg. Hensikten med reguleringen er å transformere det tidligere 
gartneriområdet til boligområde med konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller er 
Eikelunden Eiendom AS. Detaljreguleringsplanen er utarbeidet av SG Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS.

Forslag til detaljreguleringsplanen ble i henhold til vedtak i planutvalget den 27.08.2015, sak 
nr. 70/15 sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.09.15 til 26.10.15.

Detaljreguleringsplanen er i tråd med overordnede planer, rammer og føringer.
I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort noen mindre endringer i planforslaget for å 
imøtekomme mottatte innspill.

Det foreligger 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
2. Plankart, datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16
3. Reguleringsbestemmelser, datert 06.08.15, sist revidert 25.08.16
4. Planbeskrivelse, datert 25.08.16
5. Illustrasjonsplan, datert 22.03.16 (ikke juridisk bindende)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter, se sak 2013/29048

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på området som tidligere 
ble brukt til gartneri og blomsterutsalg.

Plankonsulent er Stenseth Grimsrud Arkitekter AS og forslagsstiller er Eikelunden Eiendom 
AS.

Overordnet planstatus
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. Planforslaget er 
utformet i tråd med hensynet til barn og unge, universell utforming, samordnet areal- og 
transportplanlegging og fylkesplanens mål og bestemmelser.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet er på ca. 8,3 daa og ligger på Leie, ca. 3 km nordøst for Fredrikstad sentrum 
mellom høydene Falchåsen og Kirkefjellet.  Lisleby er nærmeste lokalsamfunn. Området 
framstår i dag som et gresskledd jorde eller flat mark omgitt av et etablert boligområde med 
til dels romslige hager
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Planområdet ligger ca. 500m fra «Snippen» som danner Lisleby lokalsenter med bl.a. 
dagligvarebutikk. Det er gangavstand til flere barnehager. Nøkleby skole ligger på den andre 
siden av Leiegata, 150 m sør for planområdet og Haukåsen ungdomsskole 2,8 km nordover.

Planområdet bærer ikke preg av og det er heller ikke registrert at området har blitt brukt til 
barns lek. Nøkleby skole er et naturlig tilholdssted for de litt større barna. Skolen er lett 
tilgjengelig og inneholder lekeapparater, ballbinge og fotballbane som fritt kan brukes. I 
tillegg er det bygd en ny flerbrukshall. 500 m sørøst for området ligger fotballbane og 
stadionanlegg.  Om lag 700 m vest for planområdet ligger Fredrikstadmarka som er lett 
tilgjengelig via gangbro over Rolvsøyveien (Fv 109).

Det er påvist kvikkleiresoner innen planområdet og de tilstøtende områdene. Det er derfor 
fortatt en geoteknisk ROS- analyse om områdestabilitet. Analysen konkluderer med at den 
planlagte utbyggingen med lette trebygninger i et tilnærmet flatt område ikke innebærer stor 
risiko mht. setninger i byggegrunnen eller påvirkning av områdestabilitet.

Siden det har vært gartneridrift i området er det foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser. 
Analysene av prøvetakingen påviser lett forurensning ved enkelte av prøvepunktene. 
Forurensningen overskrider ikke hva som kan aksepteres ved boligformål. 

Fredrikstad kommune har gjort målinger/beregninger av trafikkstøy for fylkesveiene. 
Området innen planområdet er skjermet av den eksisterende bebyggelsen og ligger innenfor 
grønn sone.

Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser i november 2014 mht. registreringer av 
kulturminner innenfor planområdet. Rapporten konkluderer med at det innenfor planområdet 
ikke ble registrert noen funn. 

Beskrivelse av planforslaget
Hovedgrepet i planen er å etablere en forholdsvis tett og lav bebyggelse med rikelig 
grønnstruktur. Planforslaget skiller mellom to ulike kategorier boligbebyggelse: frittliggende 
småhusbebyggelse som omfatter deler av den eksisterende bebyggelsen og konsentrert 
småhusbebyggelse som legger til rette for den nye bebyggelsen i området. Bebyggelsen 
som er tenkt som en kjedet enebolig og rekkehus, er i hovedsak samlet til sentrum av 
planområdet, for å skape rom mellom den eksisterende og den nye bebyggelsen. Det skal 
etableres to felles lekeplasser med et samlet areal på 1,3 daa. 

Adkomst til planområdet for de eksisterende og fremtidige boliger i området skjer fra
Leiegata. Det legges inn en privat veg med gjennomkjøringsmulighet som vil fungere som 
adkomst både for eksisterende og framtidige boliger. Vegløsningen vil forbedre mulighetene 
for f. eks. brøyting og avfallsinnsamling, sammenlignet med dagens situasjon. Krysset ved 
renovasjonsanlegget er utformet slik at renovasjonsbil skal kunne snu i krysset.

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en sannsynlig arealutnyttelse. Alle de 
skisserte boligene ligger i kontakt med bakkeplan og vil kunne oppnå tilfredsstillende 
uteoppholdsarealer. Illustrasjonsplanen viser parkeringen i carporter overbygd med terrasse 
i tillegg til mulighet for frittliggende p-plasser. Det er lagt opp til en forholdsvis smal veg i 
området og det vil ikke bli plass for gateparkering. Som en konsekvens av dette er det 
regulert inn 6 stk. gjesteparkeringsplasser.

Det er ikke gjort egne støyberegninger i forbindelse med planarbeidet, da en anser de
eksisterende beregningene som tilstrekkelige for å danne et bilde av den framtidige
situasjonen. I dagens situasjon er det ikke nødvendig med avbøtende tiltak, men 
planbestemmelsens §4.4 bokstav a krever leke- og uteoppholdsarealene til boligene skal 
utformes slik at trafikkstøynivået ikke overstiger LDEN55 dB.
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Reguleringsbestemmelsene binder ikke opp detaljene, men fastlegger hovedtrekkene i 
boligstrukturen gjennom vegstruktur, byggegrenser og krav til parkering, lek og 
uteoppholdsarealer

Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk plan i samarbeidet med kommunens 
renovasjonsavdeling.

Boligområdet kobles til offentlig vann- og avløpsnett. Reguleringsplanen krever at overvann
skal fordrøyes lokalt eller føres bort på en måte som ikke medfører flomfare eller ulempe for
andre.

Konsekvenser av planforslaget
Planforslaget innebærer at et område som trolig ellers ville ha ligget brakk, blir transformert 
fra gartneri/blomsterutsalg til boligområde. Utbyggingen representerer en fortetting 
sammenlignet med tilstøtende bebyggelse (bortsett fra i øst). Den sentrumsnære 
lokaliseringen, kombinert med god kollektivdekning, bygger opp under målsettingene i de 
statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

Bebyggelsen vil ligge i et forholdsvis flatt område og vil i seg selv ikke være dominerende.
Utbyggingen vil dermed ikke endre fjernvirkningen av området. Deler av planområdet ligger i
dag som et ubebygd åpent område. En utbygging vil derfor bare endre landskapet helt 
lokalt.

Konsekvensen for naboene reduseres ved at grøntarealene og lekeområdene er lagt mot
eksisterende bebyggelse. Formålsgrensene i planen er også avgrenset slik at eksisterende
hekker osv. i stor grad vil kunne bevares selv om de ligger utenfor eiendommene de er ment
å skjerme. Konsekvensene blir størst for boligene øst for planområdet, der vegen er lagt ca. 
en meter fra eiendomsgrensen. Fordi de allerede opparbeidede uteoppholdsarealene er lagt 
ut over eiendomsgrensene vil beboerne måtte fjerne deler av terrasser, beplantning osv. 
som ikke er opparbeidet på egen grunn. Mellom vegen og de eksisterende 
uteoppholdsarealene vil det være naturlig å sette opp en skjerming i form av hekk eller 
gjerde. Vegen er lagt her for å skape rom mellom bebyggelsen, og vil bare være en 
adkomstveg til fire boliger.

Naturmangfoldloven
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin 
naturbase. Det er ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper 
eller kulturlandskap i området eller tilstøtende arealer. Det er registrert grunnforurensing i 
området som vil kunne påvirke levende organismer. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om det 
biologiske mangfoldet som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske interesser.

§ 9. Føre-var-prinsippet
Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent.

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning
I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis 
nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Siden det her er snakk 
om en transformasjon fra en menneskelig virksomhet til en annen, kan en ikke se at 
utbyggingen vil virke belastende for økosystemet. Alternativet kunne ha vært å bygge ned 
naturområder andre steder i kommunen.

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:
Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak, da naturtypen verken er truet 
eller har særskilt verdi. Dersom det blir aktuelt å skifte ut masse, vil tiltakshaver bekoste 
dette.
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§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Tiltaket er tilpasset eksisterende landskap og inngrep vil bli begrenset til det som er 
nødvendig for gjennomføring. For å forhindre ukontrollert spredning av forurensede masser 
vil det bli utarbeidet en tiltaksplan for de nødvendige terrenginngrepene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS- analysen viser at det er tre aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om en 
skal sette inn tiltak.

Masseras/skred:
Det er registrert kvikkleire innen planområdet. Ved belastning eller omrøring kombinert med 
fallende terreng vil kvikkleire kunne gli ut og forårsake omfattende skader over større 
områder. Kvikkleire vil også være uegnet som byggegrunn dersom tiltaket ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til de geotekniske forholdene. Innen planområdet skal det etableres lette 
trekonstruksjoner uten kjeller. Det skal ikke gjøres større terrenginngrep som vil kunne 
påvirke områdestabiliteten. Alle gravearbeider og massehåndtering i området skal 
samordnes og beskrives i en egen tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen. 
Rekkefølgebestemmelsen § 3 sikrer dette.

Radon:
Det er potensiell fare for radonpåvirkning i området. Tiltak mot eventuell stråling vil bli gjort i
byggefasen. Tiltakene vil være enkle og av byggeteknisk art for å hindre inntrenging fra
undergrunn og omfyllingsmasser. Behandling av radon er sikret gjennom TEK10.

Forurenset grunn:
For å hindre spredning av forurensede masser og for å sikre en forsvarlig redeponering av 
massene skal det utarbeides en plan for hvordan gravearbeider og massehåndtering innen 
området skal gjennomføres. Rekkefølgebestemmelsene § 3 sikrer at denne utarbeides.

Samråd og medvirkningsprosess
Planen er sendt på offentlig ettersyn og høring 11.09.15 til 26.10.15. Det er mottatt 11 
innspill. Innspillene er referert og kommentert av plankonsulenten som vedlegg til 
planbeskrivelsen.

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold mener utnyttelsen av området er lav til å være et sentralt område, 
men motsetter seg ikke vedtak av planen.

Plankonsulentens kommentar:
Forslagstiller tar innspillet til orientering. Arealutnyttelsen er vurdert ut fra beliggenheten i 
forhold til tilstøtende boliger, tomtearronderingen, geotekniske forhold og tilgjengelig/mulig 
infrastruktur. Det er vanskelig å opprettholde kvaliteten i boligområdet dersom det fortettes 
ytterligere. Grunnforholdene tilsier også at det bør anlegges lav trehusbebyggelse i området.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens uttalelse.

Østfold fylkeskommune
Detaljeringsnivået i denne reguleringsplanen er satt for å sikre at de viktigste hensynene blir 
ivaretatt, men uten at byggeområdene blir bundet opp til en type bebyggelse. ØFK mener at 
detaljeringsnivå er tilstrekkelig både for å fastslå at utbyggingen blir i samsvar med 
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gjeldende rammer og målsettinger, og at naboer og andre berørte får den nødvendige 
informasjon om hva som vil skje i området.

Fortetting med kvalitet
ØFK er positive til fortetting, men mener at det er viktig med tilpasning mellom nytt og 
gammelt, både av hensyn til strøkskarakter og arkitektur. ØFK anbefaler en samtidig 
opparbeiding av området, boliger, uteområde, grønnstruktur mm. Det må tenkes helhetlig, 
slik at utbyggingen faller på plass samtidig. ØFK oppfordrer til fokus på materialvalg og gode 
arkitektoniske kvaliteter, slik at området løftes gjennom kvalitet.

Barn og unge
Planforslaget legger opp til 1310 m², fordelt på 20 boenheter. Kommuneplanens 
bestemmelser viser til at uteareal bør utgjøre minst 80 m² per boenhet. ØFK ser det ikke 
som problematisk at antallet m² i dette tilfellet er noe lavere, men vi er opptatt av at 
utearealet er egnet for lek. Maksimalt antall leiligheter vil bli naturlig begrenset av krav til 
parkering, uteoppholdsareal, tomteutnyttelse og byggegrenser. ØFK forutsetter at det ikke 
bygges ut mer enn inntil 20 leiligheter.

I 2005 var det et debattmøte om integrering av flyktninger på Lisleby. Utfordringer knyttet til 
terrorrekruttering og oppvekstmiljø var en del av tematikken. ØFK anmoder Fredrikstad 
kommune om å legge til rette for et tilbud litt utenom det vanlige, og på den måten gi noe 
ekstra til barn- og unges oppvekstmiljø på Lisleby. Det er stilt krav om utomhusplan, men 
denne har ingen formell plass i plan- og bygningsloven.

Universell utforming
ØFK mener at det bør fremgå eksplisitt av bestemmelsene hva kommuneplanens krav 
innebærer, i samsvar med Kommuneplan for Fredrikstad. Prinsippene for universell 
utforming skal følge de til enhver tid gjeldende krav i teknisk forskrift. Det skal fremgå av 
reguleringsplanen, i planbeskrivelse og planbestemmelse, hvordan kravet ivaretas.

Ladestasjoner
ØFK anbefaler at reguleringsplanen for Fagerlitunet legger til rette for strømuttak for lading 
av ladbare biler, det bør settes minimumskrav per kategori p-areal. Bestemmelsene bør 
gjelde alle nye områder og kravene bør gjelde fremlagt, dedikert kurs til p-plassen, ikke 
nødvendigvis ferdig etablert ladestasjon.

Kulturminner
Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, som uttaler at kulturminneinteressene i planen er 
ivaretatt.

Plankonsulentens kommentar:
Det er positivt at fylkeskommunen støtter konseptet med en fleksibel plan – noe som vil lette 
framtidig saksbehandling. Fylkeskommunen er opptatt av fortetting med kvalitet, og ønsker 
en helhetlig utbygging. Det er rasjonelt med en samtidig utbygging og hustyper tilpasset 
området vil benyttes. Utbygger og fylkeskommune har i så måte sammenfallende interesser.

Fylkeskommunen referer til at det skal føres opp 20 boenheter, og antyder at det 
tilgjengelige uteoppholdsarealet vil ligge under arealdelens krav på 80kvm. 
Boligbyggeprogrammet til kommuneplanens arealdel åpner for 20 boenheter i området. 
Planforslaget har ingen begrensning på antallet boenheter, men det legges i 
planbeskrivelsen opp til at det føres opp 15 boenheter, ikke 20. Kravet til uteopphold følger 
også arealdelens krav på 80kvm. Fylkeskommunen må her ha forvekslet merknadene med 
en annen plan.

Fylkeskommunen henviser til utfordringer rundt integrering av flyktninger og advarer mot at 
lek skal foregå i organisert form eller i private hager. Fylkeskommunen savner en 
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redegjørelse for barns mulighet til uorganisert lek, da det tilgjengelige uteoppholdsarealet 
ligger under kravet i arealdelen. Fylkeskommunen ønsker at det legges til rette for et tilbud 
«utenom det vanlige» for å bedre oppvekstmiljøet på Lisleby. Planbeskrivelsen refererer 
riktig nok ikke til «uorganisert lek», men beskriver to bilfrie fellesområder for lek og 
uteopphold innen planområdet, samt en offentlig grendelekeplass ved skolen. Her kan både 
små og større barn leke uorganisert og uten tilsyn. Uteoppholdsarealet vil som tidligere sagt 
tilfredsstille kravene i arealdelen og vil sammen med de tilstøtende områdene gi gode 
muligheter for lek og sosial kontakt.

Det skal settes opp bygg i opp til to etasjer. Det er etter teknisk forskrift § 8-2 ikke krav til 
universell utforming. Det er dermed ingen krav som skal ivaretas. Siden området er 
forholdsvis flatt vil det allikevel være enkelt og naturlig å opparbeide utearealene etter 
prinsippene om universell utforming, noe som også er utbyggers intensjon.

Det tas inn bestemmelse om at hver boenhet skal ha mulighet til å installere lademulighet for 
elektriske kjøretøy.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

Statens vegvesen
Ut fra områdets beliggenhet mener vi at det kunne vært vurdert en høyere arealutnyttelse og 
flere boenheter innenfor planområdet.

Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens krav til antall bilparkeringsplasser. l 
planbeskrivelsen kommenteres dette som et høyt krav, uten at det synes som det er vurdert 
å sette strengere krav i planen. Det er ikke noe i vegen for å fastsette strengere 
parkeringskrav i en reguleringsplan enn det som framkommer av kommuneplanen. Vi ber 
kommunen vurdere å sette strengere krav i denne reguleringsplanen.

Planforslaget legger opp til manøvrering i atkomstvegen. Selv om det vil bli lite trafikk i 
atkomstvegen, er det trafikksikkerhetsmessig uheldig å måtte rygge ut i vegen i forbindelse 
med manøvrering. Dette kan gjøres bedre ved å stille krav til frisikt i hver avkjørsel slik at 
tette hekker e.l. helt inntil avkjørselen kan unngås. Det kan også vurderes andre (felles) 
parkeringsløsningsløsninger.

En liten del av eksisterende fortau langs Leiegata reguleres feilaktig til grøfteareal (annen 
veggrunn). Dette må rettes opp før planen vedtas.

Frisiktsonen er tegnet ut fra krav til avkjørsel, men dette er et kryss mellom to kommunale 
veger (Leiegata og Nøklestadveien). Siden Leiegata så vidt vi vet ikke er forkjørsregulert, 
skal frisiktsonen tegnes ut fra kravene til uregulerte T-kryss.

Det er på plankartet ikke tegnet inn frisiktsoner i kryss / avkjørsler internt i planområdet. Vi 
anbefaler at dette gjøres. Opptegning av frisiktsone vil kunne få betydning for arealformålet

Plankonsulentens kommentarer:
Av hensyn til tilstøtende arealer og krav til uteopphold er det ikke ønskelig med en høyere 
utnyttelse. Det legges opp til svært smale veger i feltet, uten mulighet for gateparkering. Det 
er derfor nødvendig med en mulighet for gjesteparkering.

Vegvesenet ønsker at det markeres frisikt fra alle avkjøreseler innen feltet. 
trafikkbelastningen blir svært lav og vegstrukturen i feltet oppmuntrer ikke til høye 
hastigheter. En ser derfor ikke behov for å regulere inn ytterligere frisikt. Frisiktsonen mot 
Leiegata endres ihht. merknad. Annen veggrunn omgjøres til fortau ihht merknad.
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Rådmannens kommentar:
Vegvesenet mener at det bør avsettes færre parkeringsplasser i dette området enn 
kommuneplanens bestemmelser fastsetter. Rådmannen er imidlertid enig med 
plankonsulenten at i dette området bør det være mulighet for 2 parkeringsplasser pr. bolig. 
Det ideelle er færre parkeringsplasser, men rådmannen er da redd for at det kan føre til 
parkering i gatene, noe som ikke er ønskelig med hensyn til trafikksikkerheten innenfor 
området.

Fredrikstad Energinett AS
Oversender uttalelse fra Fredrikstad EnergiNett AS, gjelder Reguleringsplan for Fagerlitunet, 
arealplanID 0106 11025.

Plankonsulentens kommentar:
Innspillet er ikke blitt sendt forslagsstiller. Det er dialog mellom energiselskap og utbygger 
uavhengig av innspillet.

Rådmannens vurdering:
Det har vært dialog mellom energiselskapet og plankonsulent/forslagsstiller og det er avsatt 
et område (E) til energianlegg som skal være tilgjengelig fra offentlig vei. Rådmannen 
vurderer uttalelsen fra nettselskapet som godt ivaretatt.

Inger Berit Østerud, Leiegt. 18B
Tett og lav bebyggelse høres bra ut, også at bebyggelsen er samlet til et sentrum for å 
skape rom mellom den gamle og nye bebyggelse.
Jeg har notert at det ikke blir plass til gateparkering og håper dette vil bli overholdt.
Det er flott at det blir grøntarealer, og det høres bra ut at man kan ta vare på eksisterende 
hekker, busker og trær.
Grunnforholdene er undersøkt mht. kvikkleire. Hele utbyggingen går ut på å ikke forstyrre 
massene. Dette går jeg da ut fra også gjelder naboeiendommene.
Planen stiller store krav til overvannshåndteringen. Man vil også i størst mulig grad unngå 
store impermeable flater. Gårdsplasser bør for eksempel ikke asfalteres, men bygges opp 
med materialer som tar opp regnvannet. Jeg går ut fra at gatene/veiene blir asfaltert, men at 
man gjør det som er nødvendig med regnvannet.
Jeg forstår at det er mye som taler for nedgravde containere felles for de nye boligene, men 
det sies også at de eksisterende boliger kan benytte disse containere. Jeg har ventet på en 
reguleringsplan slik at mine avfallsdunker kan stå så nær boligen min som mulig. Jeg er en 
eldre dame med artrose i begge hender/fingre. Det blir vanskelig for meg stadig å skulle 
bære avfallsposer og avisbunker så pass langt av gårde som antydet på kartet. Å trekke 
avfallsdunkene bort til felles container får så å tømme alt selv blir umulig. Hvis man så sier at 
dunkene kan tømmes av renovasjonsfolkene, vet man aldri når man er i stand til å hente 
dem tilbake til sitt eget hus. Selv om det legges opp til at Fagerlitunet skal passe godt for 
unge, spreke barnefamilier, kan det godt hende at flere eldre-, ja folk i alle aldre, vil bo her i 
dette sentralt beliggende området. Det jeg nevner kan derfor ha betydning for andre også.

Det samme som jeg sier om avfallsdunken, gjelder postombringelse. Jeg håper virkelig at vi 
kan få lov til å ha en postkasse så nært hjem som mulig.

Den adresse fire boliger har hatt hittil, nemlig Leiegt. 18 a-d, er egentlig håpløs. Verken 
drosjer, alarmselskaper eller andre finner frem hit. Både Securitas og Sector alarm har sagt 
til meg at dette må det gjøres noe med, og de har ment at problemene også gjelder 
ambulanse, brann og politi.

Det vil bli skrevet en kontrakt/avtale vedr disponeringen av BF1, som i dag framstår som en 
del av Leiegt.18 B.
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Plankonsulentens kommentar:
Forslagsstiller har så langt som mulig tatt hensyn til Leiegt. 18 B ved at BF1 er regulert slik 
at den fremdeles framstår som hageareal for 18 B, samtidig som den planlagte bebyggelsen 
er trukket ytterligere sydover.

Grunnforholdene er undersøkt og bebyggelsen som settes opp skal ikke påvirke 
områdestabiliteten eller grunnvannstanden –og dermed ikke påvirke eksisterende 
bebyggelse. Alle gravearbeider vil begrenses til et minimum ihht. en egen tiltaksplan for 
gravearbeidene. Hvorvidt vegen skal asfalteres eller ikke følger ikke av planen. Med tanke 
på avrenning er det mest gunstig om vegen ikke asfalteres. Dersom vegen asfalteres bør 
overvann håndteres lokalt. Planen stiller krav om at overvannet håndteres på en måte som 
ikke skaper ulempe for andre.

Forholdet til renovasjon for boligene utenfor planområdet endres ikke vesentlig 
sammenlignet med dagens situasjon. Ordningen i dag er at beboerne skal trille beholderen 
til tømmestedet på tømmedagen. Tømmestedet ligger i enden av offentlig veg. I framtiden vil 
man som tidligere kunne trille dunkene til arealet som er regulert for renovasjon eller ta del i 
ordningen med nedgravd avfall. Det finnes ikke noe absolutt krav til avstanden mellom 
renovasjonsanlegg og bolig, men retningslinjer antyder at avstanden ikke bør overstige 50 
meter og ikke skal overstige 100 meter. I dette tilfellet er avstanden om lag 75 meter og 
returpunktet ligger lett tilgjengelig ved adkomstvegen. Vi har forståelse for at løsningen ikke 
er den enkleste for Leiegata 18B, men vi anser at situasjonen blir bedret i forhold til dagens 
situasjon samme hvilken løsning som velges. Hvordan ordningen med renovasjon 
praktiseres er litt opp til kommunen. Kommunen stiller som forutsetning at området er 
framkommelig for renovasjonsbil. I revidert planforslag er det lagt inn noe mer vegareal i 
svingene i planområdet slik at en renovasjonsbil vil kunne kjøre gjennom området uten å 
rygge. Vi håper med dette at renovasjonsbilen kan hente avfallet fra Leiegata 18 og 
tilstøtende eksisterende eiendommer.

Hvor postkasser plasseres og hvilke adresser som gis til bebyggelsen i området framgår 
ikke av reguleringsplanen, men planen medfører en forenkling av vegsituasjonen og det er 
mulig behovet for nye adresser kan rydde opp i situasjonen.

Det er flott at det finnes en løsning rundt disponeringen av BF1.

Rådmannens kommentar:
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan for planområdet. Der legges det opp til at alle 
boligene tilknyttet de felles veiene skal kunne betjenes av nedgravde avfallscontainere som 
er plassert innen felt R. I dag kjører renovasjonsbilen inn til Leiegt. 18B. Den private felles 
veien er formet som en sløyfe. Renovasjonskjøretøy kan benytte denne veisløyfen fremfor å 
snu i krysset. Renovasjonsteknisk plan åpner dermed for to løsninger.

Jernbaneverket
Jernbaneverket viser til mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Fagerlitunet. Planområdet 
ligger i ytterkant av et større utredningsområde for ny dobbeltsporet Intercitytrasé. I 
Jernbaneverkets planarbeid utredes mulige føringer for tunnel på strekningen Grønli – 
Lisleby. I det videre arbeidet med traséen vil det bli vurdert hensynssoner som begrenser 
muligheten for energibrønner og andre anlegg under bakken. Det er ventet at 
kommunedelplan for dobbeltspor vil kunne bli vedtatt i løpet av 2019.

Jernbaneverket har ingen øvrige merknader til planforslaget.

Plankonsulentens kommentar:
Merknaden tas til orientering. Det er ingen konkrete planer om å ta ut f. eks. jordvarme innen 
planområdet.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

Fredrikstad kommune, barnetalspersonen
Forslaget til reguleringsplan virker bra på mange måter. Det er rett ved skole og barnehage- 
gangavstand og fortetting av et område er bra. Det hevdes at området ikke brukes til lek, det 
er noe underlig, men kanskje sant, siden det i umiddelbar nærhet også finnes andre fine 
leke- og aktivitetsmuligheter. Skole og idrettsanlegg m.m. Det er positivt at det etableres 2 
lekearealer med lekeplassutstyr /-leker.

Ved å etablere 15 nye boenheter må det påregnes økt trafikk i området. Det er viktig at kryss 
og utkjøringer er oversiktlige slik at økt trafikk ikke skaper farligere trafikkforhold. Det er 
mange barn som ferdes i umiddelbar nærhet knyttet til skolen.

Plassering av f.eks. felles postkasser, søppelhåndtering etc, må ikke ligge slik at det skaper 
uoversiktlige og farlige situasjoner for barn og unge.

Trafikksikkerhet er viktig spesielt her, hvor det er så nær en stor barneskole med mange 
små barn, samt at skolegården brukes til lekeområde etter skoletid. Videre vil den nye 
Lislebyhallen også medføre økt aktivitet på ettermiddags- / kveldstid. Både barn og unge, 
men også økt trafikk.

Plankonsulentens kommentar:
Trafikkbelastningen tiltaket utløser er svært beskjeden og vegstrukturen med smale veger 
innen planområdet oppmuntrer ikke til rask trafikk. Området ansees å være trafikksikkert. I 
krysset mot skolen er Leiegata snevret inn slik at selve krysset blir mer oversiktlig samtidig 
som hastigheten på trafikken begrenses.

Rådmannens kommentarer:
Det forutsettes at postkasser og avfallshåndtering plasseres og utformes med hensyn til 
trafikksikkerhet.

Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen bemerkninger til det fremlagte 
forslag til detaljregulering.

Brannsjefen
Brannsjefen vil anbefale at bygningsmyndighetene godkjenner forslaget til detaljregulering 
under forutsetning av at § 11-16 ”Tilrettelegging for manuell slokking”, og § 11-17 
”Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap” i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 
10) til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 
2008 tilfredsstilles.

Brannsjefen henviser bla til krav vedr. avstand til og dimensjonering av slokkevann, krav om 
sprinkling av flerboligbygg, samt behov for prosjektering ved behov for LPG/Propan i bolig.

Tilkomstveiene må dimensjoneres for kjøring med brannvesenets biler, som har akseltrykk 
opp til 10 tonn. Kjøreveier må være opparbeidet før det gis tillatelse til innflytting.

Brannsjefen har utarbeidet «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad brann- og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og 
Hvaler.»

Her beskrives krav til kjøreveier, svingradius og oppstillingsplasser for stigebil.

Utbygger må ihht VTEK § 11-17 avklare løsninger med brannvesenet.
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Brannsjefen har i tillegg til forskriftskravene i TEK følgende anbefaleringer i forbindelse med
utbyggingen:

Alle boenheter utstyres med husbrannslange. Selv med en utrykningstid på under 10 
minutter som det er for dette området er det avgjørende at et branntilløp blir slukket eller 
holdes nede i en tidlig fase dersom liv og verdier skal kunne reddes. Et pulverapparat er 
oppbrukt i løpet av noen sekunder, mens brannslangen har ubegrenset brukstid når denne 
fungerer som forutsatt.

Branncellebegrensende vegger mellom boenheter i rekkehusbebyggelse og annen 
konsentrert småhusbebyggelse utføres som branncellebegrensende konstruksjon med 
brannmotstand min EI 60, og at takkonstruksjonen sikres mot brannspredning via yttertaket. 
Dette er spesielt viktig der det velges svalgangløsninger.

Plankonsulentens kommentar:
Mange av momentene brannsjefen trekker fram håndteres av teknisk forskrift, og vil bli 
håndtert under prosjekteringen av boligområdet. Vegene er smale, men utformet slik at det 
er mulig å komme fram med en lastebil uten å måtte rygge.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

Fredrikstad kommune, seksjon for utdanning og oppvekst
Nøkleby skole vil som følge av forventet elevtallsutvikling ha ledig kapasitet ved utbygging 
av Fagerlitunet. Haugeåsen ungdomsskole har allerede i dag og i de nærmeste årene 
kapasitetsproblemer. Elevtallsutviklingen ved skolen har økt mer enn prognosen tilsier (jf. 
Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025). Det vil være behov for utbyggingstiltak for 
Haugeåsen ungdomsskole for å sikre kapasitet for inntaksområdet.

Haugeåsen ungdomsskole vil få frigjort mer areal når ny «Råkollen skole» er ferdigbygget 
og har flyttet ut av bygget, muligens i 2019. Denne arealfrigjøringen vil kun dekke den 
overtalligheten av elever de har i dag.

Plankonsulentens kommentar:
Tiltaket er i tråd med kommunens reviderte boligbyggeprogram.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Planområdet ligger i et rolig strøk med gode solforhold, med gang- og sykkelavstand til 
butikker, skole, barnehage og mange arbeidsplasser. Det er enkelt å utforme planområdet 
universelt. Med bakgrunn i de fysiske rammene gir beliggenheten til planområdet gode 
fysiske rammer for et godt boligområde.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Rådmannen vurderer det positivt at et inneklemt areal i et eksisterende boligområde 
transformeres fra gartneri til boliger. Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte 
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dokumenter.  Den sentrumsnære lokaliseringen, kombinert med god kollektivdekning er i 
tråd med målsetningene i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging. 

Bebyggelsen vil ligge i et forholdsvis flatt område og vil ikke i seg selv virke dominerende. 
Utbyggingen vil ikke endre fjernvirkningen av området. Konsekvensen er forsøkt redusert 
ved at grøntarealene og lekeområdene er lagt mot eksisterende bebyggelse. Naboene øst 
for planområdet vil bli mest berørt der veien er lagt ca. en meter fra eiendomsgrensen. Fordi 
de har opparbeidet uteoppholdsareal utover eiendomsgrensene, vil de måtte fjerne deler av 
terrasser, beplantning osv., som ikke er opparbeidet på egen grunn.  Veien er planlagt slik 
for å skape rom mellom bebyggelsen, og vil være adkomstvei til kun fire boliger. De nye 
boligene vil ligge 10-12meter fra boligene i øst, noe som anses mer gunstig enn alternativet 
med å legge bebyggelsen 8 meter fra eksisterende bebyggelse.

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 rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte
planforslaget godkjennes.


