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Det ble varslet oppstart av planarbeid den 26.05.2016, med innspillfrist 30.06.2016. Det er kommet 
innspill fra 8 instanser. 

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket i kursiv.  
 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Østfold 2016/3393 421.4 CHJ 
 

14.06.2016 

 

Vi har tidligere avgitt uttalelser til forslag til områderegulering av Haugstenåsen. Denne er nå vedtatt. 
Vi har i våre uttalelser blant annet vært opptatt av arealeffektivitet (boenheter/dekar), lekeareal, 
støyforhold og bebyggelsens fjernvirkning. Vi ber om at det bemerkes særskilt i planbeskrivelsen dersom 
det i forslagene til detaljregulering er forhold som ikke er i samsvar med områdereguleringen. 
Virkningene av disse avvikene må i så fall vurderes særskilt. Vi forventer også at våre anbefalinger i 
«Fredrikstad kommune – del av gbnr 603/6 – reguleringsplan (områderegulering) for Haugstenåsen 
Høring/offentlig ettersyn – faglig råd» blir fulgt opp i kommende detaljregulering. 

Som det fremgår av varselet om planoppstart for B01 og B02 legges det til rette for oppføring av 
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Vi gjør oppmerksom på at statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26.09.14, tilsier at det må legges til rette for 
kompakte byer. Som vi tidligere har poengtert i faglig råd til «nytt forslag til områderegulering for 
Haugstenåsen» ved offentlig ettersyn, mener vi at en utbygging med stor andel eneboliger vil være i 
strid med de nasjonale føringene. 

Støyforholdene i planområdet må dokumenteres ved støyutsatt bebyggelses fasade og på støyutsatte 
utearealer/lekeplasser. Det bør også dokumenteres støyforhold i de sørlige byggene i B02, på grunn av 
mulig støy fra Regimentsmyra skytepark. En plan med forslag til tiltak for støybeskyttelse fra skytebanen 
bør foreligge samtidig med detaljreguleringen. Det bør også vurderes å stille krav om støyskjerming av 
lekeplassene. Behov for avbøtende tiltak for å tilfredsstille områdereguleringens bestemmelser må vises 
i støyutredningen og sikres gjennomført i reguleringsplanen. 

Vi ser det som viktig at man i detaljreguleringen tydeliggjør fjernvirkning av foreslått bebyggelse med 
fotomontasjer og/eller illustrasjoner. Det bør vurderes konkrete bestemmelser til bebyggelsens 
utforming, materialbruk og fargesetting, slik at fjernvirkningen og landskapstilpasningen blir godt 
ivaretatt. 

Vi ber om at det gis reguleringsbestemmelser med maksimumkrav til p-plasser for biler pr. boenhet. 
Dette for å sikre arealeffektivitet og en tilrettelegging for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk. 

Varsel om oppstart av planarbeid kunne med fordel inneholdt et bedre kart med mer detaljert plassering 
av områdene B01 og B02. 

Vi viser ellers til våre generelle innspill. 

Forslagsstillers kommentar:  

Tettheten varierer over hele Haugstenåsen for å kunne tilby variasjon av boliger. Både arealet og det 
totale antall boenheter er bestemt gjennom områdeplanen.  

Deler av planområdet vil være støyutsatt, noe støyberegningen viser. Det er lagt inn en hensynssone for 
støy i planen. Det er inngått avtaler mellom Haugstenåsen utvikling og Regimentsmyra skytebane om at 
den støyende aktiviteten skal opphøre. Rekkefølgekrav vil også sørge for at støyen avbøtes. Mengden 
trafikkstøy innen planområdet vil være moderat. 
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Den planlagte utbyggingen vil ikke påvirke fjernvirkningen fra omlandet i nevneverdig grad, da det legges 
opp til småhusbebyggelse. Fra bakkeplan, sett fra lang avstand i øst og sør, vil man bare kunne se annen 
skog og bebyggelse. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide fotomontasjer for å vise dette. De nærmeste 
naboene vil imidlertid merke at utsikten endres fra skog til bebyggelse. 

 
Fra Ref. Dato 

Østfold fylkeskommune 60316/2016 - 2015/16068 
 

14.06.2016 

Rekkefølgebestemmelser 

I gjeldende områderegulering er det utarbeidet flere rekkefølgebestemmelser. ØFK ber om at disse 
videreføres i detaljreguleringen for delfeltene. Dette gjelder f. eks den offentlige turveien øst for felt 
B01 som skal opparbeides sammen med delfelt B01 som skal ferdigstilles før det første huset får 
brukstillatelse. I tillegg skal lekeplass f_L1 være ferdig før det gis brukstillatelsen for den første boligen 
innenfor disse to delfeltene. 

Det må også avklares hvordan rekkefølgebestemmelsene for rundkjøringen i krysset 
Haldenveien/Tyrihjellveien/Sølvstien utløses ved 290 boliger innenfor hele områdereguleringen. Her 
bør det lages en helhetlig framdrift for å unngå at enkeltutbyggere stoppes når kravet utløses. Det er 
også gitt enkelte krav til detaljreguleringen, § 3 i områdeplanen. 

Konsekvensutredning 

ØFK støtter vurderingen om at detaljreguleringene ikke utløser krav om konsekvensutredning så fremt 
det ikke foretas vesentlige endringer i forhold til gjeldende områderegulering. 

Estetikk og utforming 

I forbindelse med områdereguleringen ble det utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en kombinasjon 
mellom dobbelhus, enebolig i kjede og 4-mannsboliger innenfor disse delfeltene. Spesielt deler av felt 
B01 vil ligge eksponert til, men avhengig av avstanden til området vil også andre områder eksponeres. 
Det bør derfor utarbeides bestemmelser som legger vekt på at bebyggelsens nær – og fjernvirkning 
reduseres. ØFK ser det som en fordel at det bygges relativt tett for å unngå press på andre ubebygde 
områder, og dermed er det vanskelig å unngå at bebyggelsen likevel vil eksponeres noe. 

 

Ved varsel om oppstart for de andre delfeltene kom vi med følgende innspill: 
I tillegg ber ØFK 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 store høydeforskjeller. 
- Enhetlig bebyggelsesmønster som igjen kan gi rom for mer variert utforming. (Felles 
byggegrense mot vei eller terreng kan være et viktig element for å opprettholde noe orden i 
et variert mangfold som nye byggefelt gjerne blir) 
- Landskapstilpasning som viktig premiss, både for plassering, høyder, fyllinger og skjæringer. 
- Sikre eksisterende vegetasjon/tilføre ny som demper fjernvirkningen av bebyggelsen. 
- Området består av markvegetasjon som tåler lite bruk/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 detaljregulering som svar på en nabomerknad. 

Barn og unge - lekeareal 

Hele området har blitt benyttet som lekeareal for beboere i de tilliggende boligområdene. Det er 
gjennom områdereguleringen sikret ulike lekeareal innenfor området. Det må tydelig framgå hvordan 
leke- og uteareal samsvarer med kommunens krav i overordnede planer. 
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Selv om det er flere større lekeplasser innenfor Haugstenåsen, vil det være behov for mindre 
nærlekeplasser nærmere boligene. Siden områdereguleringen ikke viser juridisk bindende internveier, 
ber vi om det i forbindelse med detaljreguleringen legges vekt på de mindre lekeplassenes forhold til 
veiene, boligene mm slik at det blir egnede og sikre lekeareal. Lekeplassene bør synliggjøres, aller helst 
på plankart, men minimum sikres i bestemmelsene. For å unngå uklarheter angående arealberegning 
av lekeareal, ber vi om at det redegjøres for ved offentlig ettersyn. 

Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. Vi 
viser til Miljøverndepartementets temaveileder «Universell utforming og planlegging etter plan og 
bygningsloven (plandelen)» som finnes på departementets nettside www.planlegging.no, og 
Kommunalteknisk forenings hefte «Universell utforming og reguleringsbestemmelser». Vi viser også til 
fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) at bestemmelser med 
krav om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner. 

Først når mer konkrete prosjekter utarbeides, vil det være mulig å si noe om planområdet er tilgjengelig 
for alle. Enkelte lekeområder vil være noe utilgjengelige på grunn av terrengformasjoner, men ØFK ber 
om at tilgjengelighet og orienterbarhet er grunnleggende premisser ikke bare ved planleggingen men 
også ved gjennomføring av tiltakene i områdene. 

Trafikk 

Denne delen av områdereguleringen ligger innerst i forhold til veiene til området. Trafikksikkerhet må 
vektlegges, og planen må legge opp til gode og sikre adkomster, hensiktsmessig parkering og 
trafikksikker skolevei. 

Siden området er ubebygd, vil det være etablerte snarveier og stier innenfor området. Tilkomst til turvei 
er meget viktig, spesielt sett fra et folkehelseperspektiv. ØFK ber om at disse snarveiene og stiene 
kartlegges og videreføres, evt tilpasses i detaljreguleringen. Dersom terrenget tillater det er det en 
fordel med snarveier, f.eks til bussholdeplass, for å redusere privatbilismen. 

Dersom det legges til rette for felles parkering, bør noen plasser være tilpasses handikappede samt at 
det bør tilrettelegges for El- tilkobling. Tilstrekkelig sykkelparkering må sikres, jf kommunens egne krav, 
og det anbefales overdekning. 

Som vi tidligere påpekte i forbindelse med varsel om oppstart av de andre delfeltene, ber vi om at det 
sikres et areal som en nødvei ut av området, gjerne over til eksisterende boligfelt på Begby. 

Støy 

Deler av planområdet vil være støyutsatt, spesielt fra Haldenveien og fra skytebanen. Vi viser forøvrig 
til T-1442/2012, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» og tilhørende veileder TA-
2115. Retningslinjen angir maksimale grenser, men vi vil peke på at også støyeksponering under disse 
verdier kan være viktige for helse og trivsel. I støyutsatte områder må det stilles konkrete krav til 
avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. Når det gjelder støy fra skytebane er denne vanskelig å 
forutsi. ØFK ber derfor om at det legges til rette for uteplasser på ulike sider av bebyggelsen for bruk 
ved forskjellige vindretninger. 

Hensynet til automatisk fredete kulturminner: 

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 planområdet. En arkeologisk 
registrering utgjør ingen fullstendig undersøkelse av et område. Det vil derfor alltid være en mulighet 
for at det i forbindelse med grunnarbeider kan dukke opp arkeologiske funn som ikke er oppdaget i 
forbindelse med en slik registrering. Kulturminneloven inneholder blant annet derfor en bestemmelse 
om meldeplikt dersom det f.eks ved gravearbeider likevel skulle fremkomme kulturminner. For å ivareta 
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meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 vil vi anbefale at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(Kulturminneloven) § 8. 

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 plan- 
og bygningslovens § 4-3. 

Siden friområdet er lekeområde for barn og unge, må anleggsområder sikres. Grunnforhold. De stedlige 
grunnforholdene må undersøkes og hensyntas 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 oppmerksom på behov for tiltak i reguleringsbestemmelsene. Med fordel kan det 
foretas felles beregninger/tiltak for hele området siden det ofte blir for omfattende for enkeltutbyggere, 
spesielt innenfor området for småhusbebyggelse. 

Klima og energibruk. Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav for bygg. 
Dette kan være krav eller insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller 
standarder utover TEK 10. 

Luftkvalitet og forurensning 

Ut fra tidligere bruk av friluftsområdet vil det være lite forurensning så fremt det ikke er påvirket med 
bly fra skytebanen. Luftkvalitet vil i liten grad initieres av tiltak innenfor planområdet med unntak av 
støv og støy i bygge- og anleggsperioden. ØFK ber om det lages en framdrift/rekkefølgebestemmelse 
som minimerer ulempene for både nye og gamle boliger i området. 

Biologisk mangfold 

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

Planframstilling 

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. 

Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt men forutsetter at vi får detaljreguleringsplanen 
til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Rekkefølgekravene i områdeplanen vil videreføres i denne detaljreguleringen. Når det gjelder 
opparbeidelse av rundkjøring og planskilt kryssing av Haldenvegen, vil utbyggeren (som er den samme 
for alle boenheter innen Haugstenåsen) sørge for at tiltak gjøres i tide. Sannsynligvis vil rundkjøringen 
opparbeides tidligere enn kravet inntreffer. 

 
Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 16/81555-2 
 

07.06.2016 

Felt B01 og B02 inngår i områdereguleringsplanen for Haugstenåsen, vedtatt 18. juni 2015. Vi 
forutsetter at arbeidet med detaljreguleringsplanen for de to feltene følger opp de krav og føringer som 
er nedfelt i områdereguleringsplanen. 

Opparbeidelse av kryss med fylkesveg 110 
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Av kravene fra områdereguleringsplanen som må følges opp i detaljreguleringen, viser vi spesielt til 
kravet om at det maksimalt kan bygges 290 boliger innenfor områdereguleringsplanen før krysset 
mellom fylkesveg 110 og Tyrihjellveien/Sølvstien skal være bygd om til rundkjøring. Vi gjør oppmerksom 
på at det pågående arbeidet med detaljutforming av dette krysset med tilhørende fotgjengerundergang 
og busslommer kan resultere i behov for å gå ut over regulerte arealer for å oppnå en akseptabel 
kryssutforming, og at omregulering/endring av områdereguleringsplanen dermed kan bli nødvendig. 
Det vil i så fall ta noe tid før byggeplan for krysset er godkjent av Statens vegvesen, og ombygging av 
krysset kan starte. 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Områdereguleringsplanen stiller blant annet krav til opparbeidelse av turvei øst for B01 og til at 
gangforbindelser mellom delfeltene skal inngå i detaljreguleringsplanene. Disse kravene må følges opp 
i detaljreguleringsplanen for felt B01og B02. Vi mener at det i tillegg til gangforbindelser mellom 
delfeltene må legges vekt på å få til gode forbindelser for myke trafikanter innenfor det enkelte delfelt, 
særlig med tanke på snarveger til relevante målpunkter som skole, lekeplass, bussholdeplass, og 
lignende. 

Det bør dessuten legges vekt på å utforme løsningene for gående og syklende på en måte som gjør det 
enklere å velge å gå eller sykle enn å bruke bilen, eksempelvis ved å gjøre sykkelparkeringen lettere 
tilgjengelig enn bilparkeringen. For å oppnå mest mulig helhetlige og attraktive løsninger for gående og 
syklende, må løsningene tenkes gjennom på et tidlig tidspunkt i planleggingen. Gang- og sykkeltilbudet 
innenfor planområdet bør være universelt utformet, jf. også bestemmelse i områdereguleringsplanen 
om dette. 

Arealutnyttelse 

I områdereguleringsplanen er det ikke tatt inn bestemmelser om tillatt utnyttelse eller hva slags type 
boliger det skal tilrettelegges for i planområdet. Det er i stedet vist til at dette skal fastsettes i 
detaljreguleringsarbeidet. Av varselet om planoppstart for B01 og B02 framgår at 
detaljreguleringsplanen skal legge til rette for oppføring av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Til å være et storbyområde, er andelen som bor i enebolig svært høy i Fredrikstad 
kommune. Dette gjelder også i områdene rundt dette planområdet. Vi mener derfor det i planarbeidet 
bør gjøres en grundig vurdering av om tilrettelegging for enda flere eneboliger er riktig.  

Parkering 

Områdereguleringen setter ikke krav til parkering. Dette bør derfor konkretiseres i 
detaljreguleringsplanen. Hvilket parkeringstilbud det tilrettelegges for ved boliger, vil ha betydning for 
muligheten for å nå lokale og nasjonale mål knyttet til transportutvikling. Kommuneplanen for 
Fredrikstad stiller minimumskrav til antall bil- og sykkelparkeringsplasser ved ulike arealformål. 
Kommuneplanen ble imidlertid utarbeidet før målene om 0-vekst i biltrafikken i storbyområdene ble 
nedfelt gjennom klimaforliket på Stortinget og før lokalpolitiske vedtak i tilknytning til 
belønningsordningen og Bypakke Nedre Glomma. Vi ber derfor om at det i planen begrunnes hvordan 
man tenker seg at fastsettelsen av antall parkeringsplasser for bil og sykkel kan bidra til å nå målene om 
økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport. 

Vi mener det bør vurderes å legge til grunn et mer restriktivt kriterium for antall bilparkeringsplasser og 
et høyere krav til antall sykkelparkeringsplasser enn det kommuneplanen krever. Vi ber videre om at 
krav til antall plasser sikres gjennom bestemmelser til planen. For sykkelparkering bør det også sikres 
høy kvalitet på parkeringsplassene (under tak, med låsemulighet, nær inngangspartier, osv.) gjennom 
bestemmelse. 
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Forslagsstillers kommentar:  

Arbeidet med å detaljutforme rundkjøring, planskilt undergang og busslommer, samt arbeidet med å 
erverve areal til dette er igangsatt.  

Det reguleres inn gangforbindelser mellom lekeplassene og de ulike delfeltene i form av regulerte stier 
som sikres av rekkefølgebestemmelser. Det opparbeides også en «nødadkomst» fra Åslia, som stenges 
med bom. Denne kan fungere som gang- og sykkeladkomst. Mye av arealet rundt planområdet består 
av åpne områder med fast fjell der det er lett å bevege seg i landskapet uten å følge en opparbeidet sti. 
Det vil tilrettelegges for en sambinding mellom vegstrukturen inne i feltet og den omkringliggende 
fjellgrunnen. Dette illustreres med temakart, og er vist i planforslaget med turveier som binder området 
sammen.  

Bebyggelsen som legges inn i området vil totalt sett være forholdsvis tett, og må også sees i sammenheng 
med at det legge opp til blokkbebyggelse i tilstøtende arealer.  

Kommunen sin holdning har vært at vi i utgangspunktet skal følge arealdelens krav til parkering. I dette 
tilfellet har vi lagt opp til at parkeringen dimensjoneres som 1,5 - 2 plasser pr. boenhet. Dette omfatter 
også gjesteparkering. I tillegg kommer sykkelparkering som plasseres i nærhet til boligene.  

 
Fra Ref. Dato 

NVE 201602949-1  
 

21.06.2016 

Skredfare 

NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygging i områder med skredfare. Potensielt 
skredutsatte områder fremgår av aktsomhetskartene for snøskred (dimensjonerende skredtype) på 
Skrednett. Dette planområdet ligger ikke innenfor slike 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 av Skrednett. Kravet i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplan er at reell fare skal være utredet, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf. TEK 10 § 7-3) 
før utbygging kan starte. Sikkerhetskravet for utbygging for ulike tiltak er gitt i TEK10 kpt 7. Skredutsatte 
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 NVE 2/2011 ”Retningslinjer for flaum- 
og skredfare i arealplanar” ligger tilgjengelig på www.nve.no under Flom og skred – Arealplanlegging, 
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 forbeholder oss retten til å komme tilbake når planen 
legges ut til offentlig ettersyn. 

Forslagsstillers kommentar:  

Planområdet er befart for å avdekke eventuelle skredutsatte områder. Byggeområdene ligger stort sett 
i flate områder. Det finnes noen bratte partier i området, men høydeforskjellene er ikke mer enn 5-6 
meter. Fjellet er her glasialt formet, og uten spor etter tidligere utblokking eller skredhendelser. 

 
Fra Ref. Dato 

Direktoratet for mineralforvaltning 16/00896-2 
 

31.05.2016 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser 
eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til varslet om oppstart. 

 
Fra Dato 

Thor Jørgen Dybvad, Åslia 12 27.06.2016 

Vi har tidligere kommet med innspill til planprosessen og ønsker med dette å gjenta disse. 
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Solforhold, utsikt og estetikk 

Foran eksisterende bebyggelse i Åslia sydvest (Åslia 8, 10 og 12) er det på tidligere tegninger foreslått 
bygging av firemannsboliger med underetasje. I dag har beboerne kveldssol helt til sola går bak 
Kringsjåfjellet og ny bebyggelse er foreslått bygd på samme kote, dvs at enhver utbygging som skjer vest 
for de nevne eiendommene vil slå negativt ut på solforholdene. 

Tidligere tilsvar fra Arkitektkontoret Lene og Frank AS fra vår tidligere innsigelse på dette er feil og 
provoserende når de hevder følgende: Den nye bebyggelsen i felt B og C (felt B01 og B02) har så stor 
avstand til bebyggelsen i Åslia at den ikke har noen innflytelse på solforholdene til den eksisterende 
bebyggelsen. Vi ber om at det utarbeides snittegning for ny bebyggelse som inkluderer eksisterende 
bebyggelse, slik at verken beslutningstakere eller andre berørte blir ført bak lyset. 

Det er blitt foreslått bygging av firemannsboliger i denne delen av B1 med underetasje. Vi mener at det 
er svært lite hensynsfullt å bygge bygg i to etasjer med underetasje foran eksisterende bebyggelse. 
Dette vil slå svært negativt ut i forhold til solforhold og utsikt. Det er heller ikke estetisk vakkert å bygge 
høye bygninger på toppen av et fjell i seg selv, samt at det harmoniserer dårlig med eksisterende 
bebyggelse. I tillegg er den foreslåtte bebyggelsen svært tett. Vi ber om at det reguleringsplanen 
forholder seg til det opprinnelige forslaget, der det var tiltenkt eneboliger. 

Innspill til reguleringsplanen: 

1. Reguleringsområde B1 tillater kun eneboliger i en etasje. 

Forslagsstillers kommentar:  

Vi har delvis tatt innspillet til etterretning. Det er lagt inn eneboliger mot Åslia. Mellom de nye boligene 
og eksisterende bebyggelse er det i tillegg lagt inn et grøntdrag, som en buffersone. Denne vil i tillegg 
fungere som turveg. 

Støy og innsyn 

Den nye bebyggelsen er tiltenkt svært nær eksisterende bebyggelse langs Åslia i vestlig himmelretning. 
Av hensyn til støy og innsyn til disse eiendommenes uteområder, ber vi om at grøntområdet økes for å 
hindre støy og innsyn fra tiltenkt vei, samt gang- og sykkelvei (jamfør illustrasjonsplanen). Tilsvarende 
hensyn er gjort for beboerne i Åslia i østlig himmelretning. Dette er av enda større viktighet for beboere 
i vestlig himmelretning, da det er her vi har ettermiddags- og kveldssol, samt at det her er tiltenkt 
samferdsel. 

Vi ber også om at innsyn begrenses ved at det gjennom reguleringen sikres krav om beplantning mot 
eksisterende bebyggelse, bekostet av utbygger. 

Vi som beboere i Åslia 12 blir spesielt hardt rammet av denne reguleringen, da vi vil få bebyggelse både 
i vestlig og sydlig himmelretning. Livskvalitet og økonomisk verdi av eiendommen reduseres kraftig 
gjennom fjerning av utsikt, fjerning av kveldssol og fortetting. Dette bør i bedre grad hensyntas gjennom 
reguleringen 

Innspill til reguleringsplanen: 

2. Grøntbeltet mellom eksisterende bebyggelse i Åslia vest mot B1 økes. 

3. Beplantning sikres gjennom reguleringsplanen mot Åslia i vestlig himmelretning og bekostes av 
utbygger. 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er lagt inn buffersone. Det er ikke ønskelig med annen beplantning enn naturlig vegetasjon. 

Bevaring av eksisterende vegetasjon 

Dagens forslag tar dårlig hensyn til eksisterende vegetasjon. Skogområdet tettest inntil Åslia i syd 
(mellom felt 1 og felt 2), er det tetteste skogområdet som er her og er et flott naturlig lekeområde for 
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barn og estetisk flott å se på for beboere. I det siste forslaget er dette skogområdet foreslått fjernet og 
erstattet med lekeplass (L1). I det opprinnelige forslaget var lekeplassen plassert lenger syd i et åpent 
terreng. Vi mener at man bør gå tilbake til det opprinnelige forslaget. Forslagsstillers argumentasjon om 
økonomisk besparelse da dette terrenget ikke er like flatt, bør ikke hensyntas foran ønsket om bevaring 
at eksisterende vegetasjon. 

Innspill til reguleringsplanen: 

4. Skogbeltet rett syd for Åslia mellom B1 og B2 bevares og Lekeplass 1 flyttes sydover ihht. det 
opprinnelige forslaget. 

Avsluttende kommentarer 

Vi i Åslia 12 vil få svært store negative konsekvenser med dagens forslag. Ikke bare er det lagt opp til 
bebyggelse i to himmelretninger og dermed blir vi innebygd, vi vil også miste utsikt og kveldssol. Slik vi 
vurderer det, er det vi som rammes hardest av alle med dette reguleringsforslaget, både når det gjelder 
livskvalitet og økonomisk verdiforringelse. 

I det nye forslaget er det tatt avstandshensyn til bebyggelse for Åslia øst, samt i skråningen for å hindre 
innsyn til eksisterende bebyggelse i Tyrihjellveien. De negative konsekvensene er større for oss (siden vi 
mister både utsikt og kveldssol) langs Åslia vest og derfor bør det også tas hensyn til oss. 

Forslagsstillers kommentar:  

Ønsket om å trekke lekeplass 1 (i områdeplanen) sydover, er ikke aktuelt. Denne er fastsatt i en nå vedtatt 
plan som legger grunnlaget for arealbruken i området. Det er dessuten lagt inn en forholdsvis bred buffer 
mellom L1 og bebyggelsen i Åslia.  

 
Fra Dato 

Rino Johansen, Tyrilia 8 
 

- 

Først må det påpekes at vi ikke har mottatt varsel brev om dette? Vi har ikke nabogrense til området, 
men vil bli berørt av planene. Vi er huseier av Tyrilia 8, og har ved en tidligere utlysning ytret bekymring 
for omfang og størrelsen på utbyggingen som vil komme. Først og fremst rundt anleggstrafikk og støy i 
området. Har det blitt gjort en utredning av konsekvens og risikovurdering fra anleggsarbeider og 
trafikk? Kan ikke se at det ligger ved utlysningen. Det er i dag kun trafikk til og fra boenheter, men det 
er allerede mye trafikk i området.  Det er ikke tilrettelagt sykkel og gangsti og det er mange barn som 
har skolevei og lek i området langs veien. Ser av tidligere utlysning at det vil bli etablert sykkel og gangsti 
ved Tyrihjellveien  og anleggsvei videre opp langs fjellsiden? 

Er det denne vegen som vil fungere som anleggsvei, under hele anleggsperioden?  Vil det ikke bli påført 
ekstra belastning på Tyrihjelveien  og videre mot Tyrilia og grønnkorridor (grusvei langs B2)? Denne 
veien er smal og har flere uoversiktlige strekninger. Denne veien kan og bør ikke vurderes som et 
alternativ, som adkomstvei  til anleggsområdet, eller til nye eiendommer  ved ferdigstillelse. 

Når det gjelder bebyggelse langs åskammen på Haugstensåsen, er det fra oss og andre berørte naboer 
meldt ifra om bekymringer over hvilke hensyn som er gjort i forhold til eksisterende bebyggelse. Er det 
uført en landskapsanalyse, vurdering av eksisterende terreng og vegetasjon? Har dere en 
illustrasjonsplan, 3D- pespektiv eller snitt av området B01? Kan det oversendes for å kunne gi et bedre 
overblikk av områdene? 

Som det fremkommer av tidligere utsendte varsler for Felt B01 er det planlagt eneboliger i kjede og 
frittliggende småhusbebyggelse. Plasseringen er på en høyderygg av fjell. Hva med solforhold, utsyn og 
innsyn til eksisterende bebyggelse? Som tidligere påpekt vil det gjøre at eksisterende bebyggelse vil ligge 
i en "dal" med høye hus over seg å på toppen av et fjell? Dette gir stor bekymring for eksisterende  
boligeiere. Høyder for ny bebyggelse bør vurderes nedsenket og kun over et plan, slik at det står i 
samsvar og med hensyn til omliggende boligbebyggelse. 
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Forslagsstillers kommentar:  

Område B02 er ferdig regulert. Innspill som berører dette område kommenteres ikke. Det opparbeides 
en ny adkomstveg til Haugstenåsen med ny rundkjøring og planskilte gangsoner. Dette arbeidet er 
igangsatt som en konsekvens av den igangsatte utbyggingen av Haugstenåsen B03, B04 og B05. 
Grusveien langs B02 skal ikke brukes som anleggsveg eller adkomst til boligene. Det vil opparbeides en 
sammenkopling der det i dag går en traktorsti, men denne vil stenges for biltrafikk. Man bør kunne 
komme gjennom med en sykkel. 

Åskammen mot B01, der det tidligere var vist rekkehus, er regulert til eneboliger.  

 
Fra Dato 

Gjermund Mangseth, Ametystveien 16 27.06.2016/09.07.2017 

Brev I 

Undertegnede håper på å komme i dialog med ansvarlig person/er hos SG arkitekter for å kunne få til 
en best mulig plan for området B02, nord-øst i grensen mot grusvei. Dette for at hensynet til den 
eksisterende bebyggelsen i Moenfeltet, Ametystveien 14, 16 og 20 i størst mulig grad blir ivaretatt. 

Slik illustrasjonen foreligger vil den få store negative konsekvenser for nevnte husstander. Viser til den 
anke (se vedlegg) som ble sendt Fredrikstad kommune basert på illustrasjonskartet jeg lastet ned fra 
Internett. Illustrasjonen, som viser utbyggingen og utnyttelsen av området, står i sterk kontrast til det 
opprinnelige planforslaget. 

At det er bestemt at området skal bebygges må bare aksepteres. Fortsatt er troen og håpet på at dette 
kan gjennomføres i dialog med de som blir berørt tilstede. Ser derfor frem til SG arkitekters 
tilbakemelding om at mailen er mottatt samt med håp om en fremtidig god dialog. 

Brev II 

Det jeg håper på er at utbygger tar hensyn til de som blir mest berørt av forslaget som nå foreligger, og 
som i en betydelig større grad en det opprinnelige planforslaget gjør inngripen i vårt bomiljø og opplevd 
bokvalitet. Av den grunn har jeg også kommet med et forslag til planen som jeg anser vil bidra til å 
minimalisere innvirkningen utbyggingen får for Ametystveien 14,16 og 20. Mitt forslag er også i tråd 
med den opprinnelige planen. 

I utgangspunktet ble det foreslått å bygge 5 hus etter hverandre på oversiden av den veien som 
beskrives i den nye planen, Husrekken på nord-østsiden var ikke eksisterende. Flytter man 2-3 av de 
siste husene i nevnte rekke på oversiden av veien vil det bety at avstandene til den eksisterende 
bebyggelsen øker, og ikke minst vil høyde nivåene spille en mindre rolle. 

Jeg ser at utbygger i størst mulig grad vil utnytte det arealet som er. Det at man ikke vinner frem et sted 
bør ikke bety at belastningen flyttes til et annet sted. Det er det jeg sterkt oppfatter ved den 
eksisterende planen.  

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet omhandler B01, som nå er ferdig regulert. 


