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D ato:  29.10.2015

Det ble varslet oppstart av planarbeid den 19.09.20 15, med innspillfrist 21.10.2015. Det er kommet
innspill fra 7 instanser.

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. F orslagsstillers kommentarer er merket i kursiv .

Fra Ref. Dato
Fylkesmannen i ØstfoldFylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i ØstfoldFylkesmannen i Østfold 2015/6216 421.4 CHJ2015/6216 421.4 CHJ 2015/6216 421.4 CHJ2015/6216 421.4 CHJ 19.10.201519.10.2015 19.10.201519.10.2015

Vi har tidligere avgitt uttalelser til forslag til områderegulering for Haugstenåsen. Denne er nå vedt att.
Vi har i våre uttalelser blant annet vært opptatt a v arealeffektivitet (boenheter/dekar), lekeareal,
støyforhold og bebyggelsens fjernvirkning. Vi ber o m at det bemerkes særskilt i planbeskrivelsen derso m
det i forslagene til detaljregulering er forhold so m ikke er i samsvar med områdereguleringen.
Virkningene av disse avvikene må i så fall vurderes særskilt.

Vi forventer at det legges til rette for konsentrer t boligbebyggelse i området. Statlig planretningsli nje
for samordnet bolig-, areal- og transportplanleggin g tilsier at det må legges til rette for kompakte b yer.
Støyforholdene må dokumenteres ved støyutsatt bebyg gelses fasade og på støyutsatte
utearealer/lekeplasser. Behov for avbøtende tiltak for å tilfredsstille områdereguleringens
bestemmelser må vises i støyutredningen og sikres g jennomført i reguleringsplanen.

Vi ser det også som viktig at man i detaljregulerin gen tydeliggjør fjernvirkning av foreslått bebyggel se
med fotomontasjer og/eller illustrasjoner. Det bør vurderes konkrete bestemmelser til bebyggelsens
utforming, materialbruk og fargesetting, slik at fj ernvirkningen og landskapstilpasningen blir godt
ivaretatt. Vi ber om at det gis reguleringsbestemme lser med maksimumskrav til p-plasser pr. boenhet.
Dette for å sikre arealeffektivitet og en tilrettel egging for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtr afikk.

Vi viser ellers til våre generelle innspill.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet vil utarbeides innenfor rammene av omr ådereguleringsplan for Haugstenåsen.
Fylkesmannen forventer en kompakt utbygging. Gjenno m planarbeidet har vi kommet fram til en løsning
der vi utarbeider to reguleringsplaner parallelt. D en ene planen vil ha mer kompakt bybebyggelse enn
den andre. Haugstenåsen B03 blir området med lavest tetthet. Forholdet til støy er dokumentert i
planbeskrivelsen og vedlagte støyfaglige utredning. Bebyggelsen vil ligge forholdsvis lavt i terrenget og
gli inn i landskapet på en god måte.

FraFraFraFra Ref. Dato
Østfold fylkeskommuneØstfold fylkeskommune Østfold fylkeskommuneØstfold fylkeskommune 83697/201583697/2015 83697/201583697/2015 ---- 2015/160682015/16068 2015/160682015/16068 16.10.201516.10.2015 16.10.201516.10.2015

Delfeltene i detaljreguleringen samsvarer med de ul ike feltene i områdereguleringen. Normalt ber vi om
to separate varsel når det er to detaljreguleringer . Siden det her er en planfremmer, og det ligger en
grundig områdeplan i bunnen, kan det likevel være h ensiktsmessig å vurdere de i sammenheng ved
varsel om oppstart. ØFK ber om at det ved offentlig ettersyn går klart fram at det var et felles varse l ved
oppstart.

Estetikk og utformingEstetikk og utforming Estetikk og utformingEstetikk og utforming

I forbindelse med områdereguleringen ble bestemmels er tilknyttet utforming, størrelse mm tatt ut av
planen. ØFK ber om at det utarbeides grundige analy ser for spesielt estetikk og utforming som en del
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av beskrivelsen til hver av de to planene. Siden de fleste andre forholdene ble grundig belyst i
områdeplanen, vil dermed noe av det viktigste i det aljreguleringen være at det utformes gode
bestemmelser og planer som sikrer gode og forutsigb are prosjekter og prosesser både for utbyggere,
kommune og berørte naboer.

Utforming av plankart og bestemmelser bør utarbeide s slik at bebyggelsens nær – og fjernvirkning på
de markerte kollene minimaliseres. En utbygging vil nødvendigvis føre til redusert vegetasjon, samtidi g
som fyllinger og skjæringer vil føre til synlige ut eareal og veier. Det bør samtidig stilles krav til materialer
slik at reflekterende materialer utover vindusareal reduseres. Det kan med fordel stilles krav til
fargesetting på bebyggelsen i randsonen der fjernvi rkningen er størst. Deler av området vil være
vindutsatt, og det kan gjerne vurderes felles alter nativer for vindskjerming innenfor blokkområdene.

I tillegg ber ØF K om at det legges spesielt vekt på følgende forhold som grunnlag for plankart og
bestemmelser:

- Høyder og mellomrom for gjennomsyn og luftighet
- Avtrapping for å unngå grunnmurer mm der det blir s tore høydeforskjeller.
- Enhetlig bebyggelsesmønster som igjen kan gi rom fo r mer variert utforming. ( Felles

byggegrense mot vei eller terreng kan være et vikti g element for å opprettholde noe orden i et
variert mangfold som nye byggefelt gjerne blir)

- Landskapstilpasning som viktig premiss, både for pl assering, høyder, fyllinger og skjæringer.
- Sikre eksisterende vegetasjon/tilføre ny som demper fjernvirkningen av bebyggelsen.
- Området består av markvegetasjon som tåler lite bru k/slitasje. Fellesareal bør derfor planlegges

for bestandig vegetasjon.
- Sol- og skyggediagram kan med fordel være en del av planbeskrivelsen. Dette ble av

forslagstiller foreslått som del av detaljregulerin g som svar på en nabomerknad.

BBBBarn og ungearn og unge arn og ungearn og unge ---- lekeareallekeareal lekeareallekeareal

Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsm essige leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge .
Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig
med tiltaket. Ved omdisponering av arealer som er a vsatt til fellesareal eller friområder, eller areal er
som barn bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Utbygging vil medføre at lekearealer forsvinner, me n i sør ligger fortsatt relativt store og delvis br atte
friluftsområder. Mellom kollene er det avsatt flere arealer til lek av ulik størrelse. Disse grenser i nn til
arealer avsatt til naturområde, og ØF K berømmer det te grepet i forhold til lekeplassens avstand til
boliger og veier. Lekeplassene på Haugstenåsen ligg er oversiktlig til med mulighet for kontakt fra man ge
av boligene. Innenfor delområdene må behov og størr else på nærlekeplass vurderes ut fra antall
boenheter og plassering.

Universell utformingUniversell utforming Universell utformingUniversell utforming

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder.

TrafikkTrafikk TrafikkTrafikk

Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til gode og sikre adkomster, hensiktsmessig
parkering og trafikksikker skolevei samt adkomst ti l kollektivknutepunkt. Spesielle hensyn til skoleve ier,
samt interne gang- og sykkelveier må ivaretas. Inne nfor området med blokkbebyggelse bør det sikres
bestemmelser slik at minimum 10 % av parkeringsplas sene har El- tilkobling. På fellesareal må
tilstrekkelig antall parkeringsplasser være tilpass et handikappede. Tilstrekkelig sykkelparkering må
sikres, og det anbefales at deler har overdekning.

I områdeplanen er det satt et tak i forhold til kra v om opparbeiding av rundkjøringen på F V 110.
Utløsningen er ved brukstillatelse for 290 enheter. ØF K ber om at det lages bestemmelser som
viderefører dette kravet. Siden varselet ikke viser interne veier innenfor hvert delfelt, vil ØF K bare minne
om at det er viktig å legge til rette for vendehamm ere slik at gangveier mm ikke benyttes som snuplass .
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Østfold fylkeskommune vil anbefale at det sikres et areal som en nødvei ut av området, gjerne over til
eksisterende boligfelt på Begby.

Siden området er et nyregulert friområde, består om rådet av noen gjennomgående turstier og
snarveier. Vi ber om at disse opprettholdes eller f orsterkes, evt flyttes noe men fortsatt kan fungere
som snarveier. Tilkomst til turvei som følger sørøs tsiden av områdereguleringen er viktig for å
oppmuntre til fysisk aktivitet.
StøyStøyStøyStøy

Området vil være støyutsatt, spesielt fra Haldenvei en og fra skytebanen. Erfaring tilsier at støy fra
hovedveinettet oppleves mer påtrengende på kollene og i skråningene enn vanlige støyrapporter
normalt tilsier.

ØF K ber om at det legges til rette for uteplasser p å ulike sider av bebyggelsen for bruk ved forskjell ige
vindretninger

BoligerBoliger BoligerBoliger---- skolekapasitetskolekapasitet skolekapasitetskolekapasitet

Siden områdereguleringen ble utarbeidet, har en ny kommunedelplan for boliger- boligpolitisk plan for
Fredrikstad kommune- vært ute til offentlig ettersy n. Skolekapasiteten er ikke like begrensende for
utbyggingstakt som tidligere. Det kan dermed med fo rdel henvises til en hver tid gjeldende boligpoliti kk.
KulturminnerKulturminner KulturminnerKulturminner

Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som utt aler at det er gjennomført arkeologiske
registreringer i forbindelse med planarbeidet. Det ble ikke påvist funn av automatisk fredete
kulturminner som har behov for særlig vern i planom rådet. For å ivareta meldeplikten etter
Kulturminneloven § 8 vil vi anbefale at følgende te kst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser :

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automat isk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, grop er med trekull og/eller brent stein etc., skal arbe idet
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles , jf. Lov om kulturminner av9. juni 1978 nr. 50,
( Kulturminneloven) § 8.

Andre tema i det videre planarbeidet kan være:Andre tema i det videre planarbeidet kan være: Andre tema i det videre planarbeidet kan være:Andre tema i det videre planarbeidet kan være:

Risiko- og sårbarhet. Dersom det er endrede forutsetninger eller rammer siden områdereguleringen,
ber vi om at det utarbeides ny/revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdene. Vi viser til pl an-
og bygningslovens § 4-3.

Siden friområdet er lekeområde for barn og unge, må anleggsområder sikres. ØF K anbefaler at det på
et tidlig tidspunkt opprettes dialog med berørte na boer, spesielt ved fare og ulemper ved sprengning a v
vegarealet opp til feltet.

Grunnforhold . De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hens yntas i planleggingen. Bebyggelse
på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende sikring. Området består
av uranholdig granitt, og det bør gjøres spesielt o ppmerksom på behov for tiltak i
reguleringsbestemmelsene.

Luftkvalitet og forurensning

Ut fra tidligere bruk av friluftsområdet vil det væ re lite forurensning så fremt det ikke er påvirket med
bly fra skytebanen.

Luftkvalitet vil i liten grad initieres av tiltak i nnenfor planområdet med unntak av støv og støy i by gge-
og anleggsperioden. ØF K ber om det lages en framdri ft/rekkefølgebestemmelse som minimerer
ulempene for både nye og gamle boliger i området.

Biologisk mangfold
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I forbindelse med områderegulering ble det gjort kj ent at det er spissnutefrosk på Haugstenåsen.
Dersom funnene er innenfor delområdene må det vises hvordan dette tilrettelegges eller sikres.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Bebyggelsen innen B03 vil framstå som enhetlig, og vil bestå av lav bebyggelse som innpasses i terreng et
på en god måte. Bebyggelsen legges langs to veger s om ligger parallelt med høydekotene. Østfold
fylkeskommune har flere detaljerte ønsker til plana rbeidet. De fleste av disse ønskene er imøtekommet i
den grad de er relevante for planområdet eller fore nelige med det aktuelle prosjektet.

Fra Ref. Dato
Statens vegvesenStatens vegvesen Statens vegvesenStatens vegvesen 2015/1169202015/116920 2015/1169202015/116920 ---- 002002002002 02.10.201502.10.2015 02.10.201502.10.2015

Områdereguleringsplanen for Haugstenåsen er nylig v edtatt. Vi forutsetter at planens arealformål og
bestemmelser følges opp i detaljreguleringsplanene, herunder rekkefølgekrav om bygging av nytt kryss
med fylkesveg 110, bussholdeplasser, mv.

Tilrettelegging for gående og syklendeTilrettelegging for gående og syklende Tilrettelegging for gående og syklendeTilrettelegging for gående og syklende

Både nasjonalt og lokalpolitisk er det nedfelt mål om å overføre transport fra privatbil til gåing, sy kling
og kollektivtransport. For å gjøre det mest mulig a ttraktivt å gå eller sykle til/fra og internt i pla nområdet,
er det viktig å tenke gjennom løsningene for gående og syklende på et tidlig tidspunkt i planarbeidet.
Løsningene bør utformes på en måte som gjør det enk lere å velge å gå eller sykle enn å bruke bilen,
eksempelvis ved å gjøre sykkelparkeringen lettere t ilgjengelig enn bilparkeringen,
opparbeidelse/ivaretakelse av snarveier o.l.

Områdereguleringsplanen stiller krav til ivaretakel se av gangvegforbindelser mellom ulike
områder/delfelt i arbeidene med detaljreguleringspl aner. Vi ber om at det i planarbeidene for delfelt
B03 og delfelt B04/B05 også legges vekt på å finne gode gang-/sykkelforbindelser i retning skole og
bussholdeplasser, gjerne som snarveger i tillegg ti l tilbudet langs kjørevegnettet.

Vi anbefaler at kravene til antall parkeringsplasse r gitt i kommuneplanen for Fredrikstad vurderes som
"absolutte", og ikke som minimumskrav. Det bør også vurderes å etablere felles parkeringsløsninger for
bil. Det er viktig at kryss og atkomstveger til del feltene lokaliseres og utformes slik at krav til fr isikt
ivaretas. Opparbeidelse av frisiktsone bør sikres g jennom rekkefølgekrav.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Innspill tas til etteretning

FraFraFraFra Ref. Dato
NVENVENVENVE 201505485201505485 201505485201505485 ---- 11 11 16.10.201516.10.2015 16.10.201516.10.2015

SkredfareSkredfare SkredfareSkredfare

NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygg ing i områder med skredfare. Potensielt
skredutsatte områder fremgår av aktsomhetskartene f or snøskred (dimensjonerende skredtype) på
Skrednett. Dette planområdet ligger ikke innenfor s like soner, men deler av planområdet ser ut til å
være forholdsvis bratt (tette koter) Vi gjør derfor oppmerksom på at potensielt skredutsatte områder
som omfatter skrenter under 50 meter ikke fremgår a v Skrednett. Kravet i forbindelse med utarbeidelse
av reguleringsplan er at reell fare skal være utred et, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf. TEK 1 0 § 7-3)
før utbygging kan starte. Sikkerhetskravet for utby gging for ulike tiltak er gitt i TEK10 kpt 7. Skred utsatte
områder skal vises som hensynssone – skred (jf. pbl § 12-6) og tilknyttes bestemmelser (jf.pbl § 12-7)
som ivaretar det hensynet sona er ment å vise. Våre retningslinjer N VE 2/2011 ”Retningslinjer for flau m-
og skredfare i arealplanar” ligger tilgjengelig på www.nve.no under Flom og skred – Arealplanlegging,
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og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Ut over dette har vi ingen spesielle
merknader til oppstart av planarbeidet, i og med at det ikke ser ut til at noen av våre andre
ansvarsområder ser ut til å bli berørt. Men vi forb eholder oss retten til å komme tilbake når planen
legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er befart for å avdekke eventuelle fare områder. Temaet er belyst i planbeskrivelsen..

FraFraFraFra Ref. Dato
Fredrikstad kommune, seksjon forFredrikstad kommune, seksjon for Fredrikstad kommune, seksjon forFredrikstad kommune, seksjon for utdanningutdanning utdanningutdanning
og oppvekstog oppvekst og oppvekstog oppvekst

2015/141792015/14179 2015/141792015/14179 ---- 12121212 ---- 174004/2015174004/2015 174004/2015174004/2015 ----
VIMAVIMA VIMAVIMA

16.10.201516.10.2015 16.10.201516.10.2015

• Inntaksområdet for barne- og ungdomsskoleelever vil være Begby barne- og ungdomsskole.
• Skolen har i dag kapasitetsproblemer på grunn av ma ngel på arealer til SFO, spesialpedagogiske

tiltak, klasserom, lærerarbeidsplasser og datarom. Dette er løst ved hjelp av paviljonger. l tillegg
har skolen behov for større gymsalkapasitet og bety delige rehabiliteringsbehov. (jf. Barnehage-
og skolebruksplan 2015-2025)

• Det vil være nødvendig for kommunen med utbyggingst iltak for Begby barne- og ungdomsskole
for å dekke elevtallsprognosen i inntaksområdet.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Informasjonen tas til orientering. Planforslaget vi l forholde seg til overordnede planer, som
boligbyggeprogrammet som er utarbeidet i henhold ti l kommuneplanens arealdel.

FraFraFraFra Ref. Dato
Fredrikstad kommune,Fredrikstad kommune, Fredrikstad kommune,Fredrikstad kommune, barnetalspersonenbarnetalspersonen barnetalspersonenbarnetalspersonen 2015/141792015/14179 2015/141792015/14179 ---- 13131313 174264/2015174264/2015 174264/2015174264/2015 22.10.201522.10.2015 22.10.201522.10.2015

Barnetalsperson har uttalt seg tidligere i reguleri ngssaken vedr dette området. Det er ingen nye
innspill/kommentarer nå. Det er viktig å presisere det som er uttalt i saken tidligere om at lekeplass ene
(lekeplass 1) ligger tett ved vei for biltrafikk og at områdene må sikres slik at barn i lek ikke lett havner
ute i veien i ball-lek eller tilsvarende aktivitet.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Innspillet tas til etterretning. Lekeplassen er i a ll hovedsak omgitt av boligtomter. Bare et lite veg parti (til
fire boliger) grenser mot lekeplassen.

FraFraFraFra Ref. Dato
Fredrikstad kommune,Fredrikstad kommune, Fredrikstad kommune,Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk,Miljø og landbruk, Miljø og landbruk,Miljø og landbruk,
kommuneoverlegen ogkommuneoverlegen og kommuneoverlegen ogkommuneoverlegen og
folkehelsekoordinatorfolkehelsekoordinator folkehelsekoordinatorfolkehelsekoordinator

2015/141792015/14179 2015/141792015/14179 ---- 9999 ---- 172593/2015172593/2015 172593/2015172593/2015 ----
REOTREOT REOTREOT

16.10.201516.10.2015 16.10.201516.10.2015

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig at en såpass sentral, stor og synlig utbygging spesielt
hensyntar følgende;

l reguleringsbestemmelsene for områderegulering av Haugstenåsen er det flere bestemmelser
som gjelder støy, luftforurensning og lekeplasser s om det er viktig å få med i
reguleringsbestemmelsene til detaljreguleringsplane ne. For lekeplassene inkluderer dette
spesielt bevaring av eksisterende naturområder og v egetasjon. Fokus på utformingen av
attraktive, nære og gode fellesarealer og gode turk orridorer/kontakt ut til friluftsområder (se
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bl.a. kommuneplanens arealdels retningslinjer om ki lder anbefalt brukt i byggesaker; bl.a.
lokalsamfunnsrapporten fra Begby med stedsanalyse). Bevaring av naturområder og
vegetasjon anses generelt som viktig i et folkehels eperspektiv.

Gode og attraktive interne gang- og sykkelveier, sa mt gode forbindelser til omliggende
områder og gode forhold for sykkelparkering.

Tiltaket må prosjekteres og utformes slik at det få r en god arkitektonisk utforming og gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og til bygde og naturlige omgivelser og plassering. Byggetiltak
skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng
og historisk tilknytning. (se kommuneplanens areald el kap 3.6 og 3.7). Opplevelse av
sammenheng og estetikk er viktig i et folkehelseper spektiv.

Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar: Forslagsstillers kommentar:Forslagsstillers kommentar:

Krav til støy, luftforurensing mm. vil videreføres i detaljreguleringen. Det vil reguleres stiforbinde lser mm.
innen planområdet og sammenhengene med de omkringli ggende arealene vil synliggjøres.

Utbygger har en målsetting om å bevare mest mulig a v det eksisterende naturpreget med bart fjell som
stedvis er dekket av furu og lyng.


