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Saksnr.: 2019/3800 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 170958/2019 
Klassering: Haugstenåsen B1 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 16.10.2019 87/19 

 
Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B01  
arealplanID 01061179 - Borge    
Høring og offentlig ettersyn                                                                                  
Forslagstiller: Block Watne AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.  
Forslag til reguleringsplan for Haugstenåsen B01, arealplanID 1061179, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven     
§ 12-10. 
 
Fredrikstad, 07.10.2019 
 

Planutvalgets behandling 16.10.2019: 
10 av 11 medlemmer tilstede under behandling av denne sak. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 16.10.2019: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.  
Forslag til reguleringsplan for Haugstenåsen B01, arealplanID 1061179, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven     
§ 12-10. 
 
Fredrikstad, 18.10.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

kommunaldirektør Bente Meinert 
 

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.  
Forslag til reguleringsplan for Haugstenåsen B01, arealplanID 1061179, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven     
§ 12-10. 
 
Sammendrag 
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS fremmer på vegne av Block Watne AS planforslag for et 
område på Begby. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av 
områdereguleringen for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015. Områdeplanen gir føringer for 
planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. Planforslaget er i 
hovedsak i tråd med overordnede planer og omfattes ikke av forskrift om 
konsekvensutredninger.  
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeides på grunnlag av 
innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 05.07.2019  
3 Reguleringsbestemmelser datert 05.07.2019, revidert 18.09.2019  
4 Planbeskrivelse datert 11.09.2019  
5 Illustrasjon  datert 04.07.2019  
6 Terrengsnitt datert  04.07.2019  
7 Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer datert 11.02.2019  
8 Sammendrag av innspill fra intern høringsgruppe datert 21.03.2019  
9 Støyutredning datert 07.03.2016  
10 Renovasjonsteknisk plan datert 04.04.2019  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige dokumenter, se sak 2019/3800 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områderegulering for 
Haugstenåsen. 
 
Overordnet planstatus 
I fylkesplanen for Østfold ligger planområdet innenfor et areal markert som «nåværende 
tettbebyggelse». I Kommuneplanens arealdel (2011-2023) er planområdet avsatt til 
«framtidig boligbebyggelse». Planområdet inngår som framtidig utbyggingsområde i 
Utbyggingsprogram for boliger 2015-2026 (Boligpolitisk plan).  
Planområdet ligger innenfor områdeplan for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.15. Områdeplanen 
gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. 
 
Avvik fra overordnede planer: Kravet til maks 50 meter avstand til lekeplass er ikke oppfylt. 
Videre er parkeringsbestemmelsene innrettet med maksimumskrav og ikke minimumskrav.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr. 603, bnr. 309 og ligger i en sør- 
sørøstvendt slak helling sørøst for Haldenveien, ca. 5 km øst for Fredrikstad sentrum. I sør 
og øst er plangrensen sammenfallende med formålsgrenser for B02 i områdeplan for 
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Haugstenåsen. Mot nordvest er planen avgrenset slik at deler av grønnstrukturen inngår i 
planområdet.  
 
Planområdet ligger forholdsvis sentralt med brukbare kommunikasjoner mot Fredrikstad 
sentrum. Mange arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner er i sykkelavstand. Samtidig er det 
gangavstand til skole, nærbutikk og Begby senter med flere butikker. Planområdet gir i 
tillegg gode turmuligheter. 
 
Området framstår i dag som en del av et naturområde som ligger mellom bebygd område og 
består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og furuskog. 
 
Byggeområdene som er avsatt i områdeplan for Haugstenåsen er i dag delvis under 
utbygging. Tettest opp mot dette planområdet ligger Haugstenåsen B03, der det bygges 
konsentrert småhusbebyggelse i form av kjedehus. Mot sørøst ligger Haugstenåsen B02 
som nylig er godkjent. 
 
I forbindelse med detaljreguleringen av de ulike delene av Haugstenåsen, ble det gjort 
beregninger av trafikkstøy fra trafikken både i Haugstenområdet og fra Haldenveien. Som 
det fremgår av beregningene, vil deler av den nye bebyggelsen bli støyutsatt i 4 m høyde. 
Forholdende er bedre på bakkenivå. Støybestemmelsene i planen skal ivareta dette. 
 
Fylkeskonservatoren har uttalt at det ikke er kjent automatiske fredete kulturminner som har 
behov for særlig vern i planområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Hovedgrepet i planen er å legge til rette for oppføring av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse i tilknytning til to offentlige adkomstveier. På det høyeste beliggende 
området er det foreslått eneboligtomter. En oppføring av frittliggende småhusbebyggelse vil 
være mer skånsom for både terreng og eksisterende bebyggelse i Åslia, øst for 
planområdet. Plankonsulent opplyser at landskapet i området gjør det naturlig å organisere 
veiføringene i to nivåer, og legge bebyggelsen langs disse.  
 
Veiene ender i vendehammere inne i feltet. Fra vendehamrene vil det etableres stisystemer 
som binder området sammen med tilstøtende boligområder, felles lekeplasser, og snarvei 
mot skolen i østlig retning. Det etableres en lekeplass i tilknytning til hver av vegene. 
 
Reguleringsformål: 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-4) 
Det er avsatt fire felt for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor formålet er det lagt til rette 
for etablering av småhusbebyggelse i form av eneboliger med mulighet for bileilighet. 
Innenfor formålet tillates funksjoner som normalt er knyttet til boligformål, som parkering, 
renovasjon, samt private leke- og uteoppholdsarealer. 
 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1-4) 
Det er avsatt fire felt for konsentrert småhusbebyggelse. Innenfor formålet tillates etablering 
av ulike kategorier konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus, kjedehus og 
flermannsboliger med carport/garasje og tilhørende anlegg. I de aktuelle områdene 
planlegges det for en boligtype som tilpasses skråningen i området, og som får 
inngangsparti enten i nederste eller øverste etasje. 
 
Bebyggelsens høyde:  
Maksimal høyde på møne/høyeste gesims er satt til 9 meter, og laveste gesims 8 meter målt 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Terrenget er delvis skrånende og stedvis noe kupert med 
en høydeforskjell på om lag 15 meter. Boligene vil kunne distribueres i tre husrekker langs to 
veger fordelt på denne høydegradienten.  
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For å skape et mer terrengtilpasset boligutrykk er det tatt inn bestemmelser som krever at 
«Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at tomtas terrengfall utnyttes på en naturlig 
måte». Hensikten med denne formuleringen er ikke å forby terrenginngrep, men å redusere 
behovet for tomteopparbeiding ved å trappe bebyggelsen og uteområdene etter terrenget. 
 
En del av bebyggelsen er satt sammen av flere boenheter som framstår som forholdsvis 
lange sammenhengende kjedete bygninger. Denne bygningsmassen må da formes med 
forskutte plan for å ta opp høydeforskjellene i terrenget. Terrengtilpasningen vil bidra til å 
myke opp bygningsutrykket og skape bedre bokvaliteter innenfor planområdet. 
Vegstrukturen er også bygd opp slik at feltene vil kunne bygges opp i flere nivåer.  
Eneboligtomtene er plassert høyest i landskapet, slik at det ikke dannes en «vegg» av 
rekkehus foran den eksisterende bebyggelsen i f. eks. Åslia. 
 
Grad av utnytting: 
Utnyttelsesgraden for BK1-4 er satt til %BYA=45% (prosent bebygd areal), mens %BYA for 
den frittliggende og mer eksponerte bebyggelsen er satt til 32% BYA. Dette framgår av 
plankartet. I illustrasjonsplanen er det vist en kombinasjon av boligtyper fra ca. 140 – 190 m2 
BYA (inkludert parkering) som delvis allerede er oppført i tilstøtende område. Det er svært 
sannsynlig at den kjedete bebyggelsen vil realiseres som skissert. På eneboligtomtene vil 
det være en større grad av tilpassing, da tomtene er forskjellige med hensyn til både 
terreng- og støyforhold.  
 
Antall boliger: 
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som rommer 25 kjedete boenheter i tillegg til 22 
frittliggende eneboliger. 
 
For eneboligtomtene, BFS1-4, tillates det én boenhet, eventuelt med en bileilighet, pr. tomt. 
De 22 tomtene varierer noe i størrelse, og er gjennomsnittlig rundt 700 m2. Den lave 
arealutnyttelsen må sees i sammenheng med tomtenes plassering og utnyttelsen ellers i 
området. Innenfor Haugstenområdet som helhet vil det bli stor variasjon i boligtilbud og 
arealutnyttelse.  
 
For den konsentrerte småhusbebyggelsen, BK1-4, bestemmer ikke planen hvilket antall 
boenheter som skal inn i planområdet. Terrenget, tillatt utnyttelsesgrad, arealenes 
arrondering og krav til uteoppholdsareal pr. boenhet begrenser det mulige antall boenheter. 
Illustrasjonsplanen, med 25 boenheter, gir en god indikasjon på hva som vil være mulig å 
bygge innenfor planområdet. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende for arealbruken og 
har bare til hensikt å eksemplifisere en sannsynlig og ønskelig arealutnyttelse. 
 
Parkering 
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til maksimum parkering på 1,5 p-plasser pr. 
boenhet med bruksareal under 80 m2, 2 p- plasser pr. boenhet over 80 m2, og 3 p-plasser 
for boenheter med sekundærleilighet. For hver boenhet skal det anlegges 2 
sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA (bruksareal). Sykkelparkeringen skal være under 
tak og gi mulighet for å låse fast syklene. Planen krever også at det tilrettelegges for lading 
av ladbare kjøretøy.  
 
Trafikkløsning 
Adkomst fra Haldenveien vil skje via Tyrihjellveien og ny felles samlevei opp til 
Haugstenåsen. Fra samleveien legges det til rette for to adkomstveier med vendehammer 
inn i planområdet. Veiene innenfor planområdet, V1-2, skal betjene omlag 47 boenheter. Det 
legges derfor opp til blandet trafikk mellom gående og syklende.  
 
Naturområde 
Området N skal opprettholdes som naturområder der eksisterende terreng og vegetasjon i 
størst mulig grad skal bevares. Det tillates skjøtsel av vegetasjonen. Arealet «N» grenser 
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mot turstiene i området, og kan tilpasses disse med enkel tilrettelegging. Den 
høyestliggende delen av «N» framstår som et svaberglandskap med spredt vegetasjon og 
vil kunne være et naturlig turmål og et godt egnet oppholdsareal for f.eks. frilek. 
 
Turdrag (GTD1-4)  
Turdraget GTD1 grenser mot Haugstenåsen B03, og vil opparbeides slik at B03 knyttes mot 
B01 og turveiene GTD1-3. 
  
GTD2 ligger som en buffersone mellom eksisterende bebyggelse i Åslia, og den nye 
bebyggelsen innenfor planområdet. Turdraget knytter sammen turveien som leder mot 
Tyrilia og lekeplassen L1 i områdeplan for Haugstenåsen. Området er preget av fast fjell 
med spredt vegetasjon. Området skal tilrettelegges som et turdrag der folk i området skal 
kunne ferdes. GTD3 vil framstå som en del av randsonen til ovennevnte lekeplass, og skal 
være åpen for ferdsel. 
 
Turvei (GT1-4) 
Turveien GT1 skal opparbeides som en snarvei mot Tyrilia, som igjen fører til skolen. 
Turveiene er felles for beboerne i planområdet. Turveienes plassering vil bidra med en 
effektiv, attraktiv og trafikksikker snarveiforbindelse for beboere i og utenfor planområdet. 
Turveien GT3 knytter turdraget mot Haugstenåsen B03 mot veien innenfor planområdet. 
Herfra kan man komme seg videre via turveien GT1 eller lekeplass L1-2. GT2 binder veiene 
innenfor planområdet sammen med turvei som allerede er regulert i reguleringsplanen 
«Forsvaret boligfelt, Tyrihjellen». Her vil en liten opprydding i vegetasjonen gjøre det enklere 
å komme fram. GT4 vil fungere som adkomst til felles lekeplass for beboere i Haugstenåsen, 
og vil samtidig være en del av gangsystemet i området.  
 
Lek og rekreasjon 
Krav til uteopphold er satt til minst 80 m2 MUA (minste uteoppholdsareal), noe som 
tilfredsstiller kravet i kommuneplanens arealdel. Slik boligene er lagt i terrenget, vil de få 
tilstrekkelig med lys og luft rundt seg. Det er også kort avstand til store og gode turområder.  
 
Innenfor planområdet skal det opparbeides to småbarns lekeplasser, L1-2. Disse er 
forbundet med hverandre, og dekker til sammen 830 m2. Boligene innenfor BK1-4, som har 
størst behov for lekeplass, vil ligge innenfor en radius av 100 meter fra lekeplassen L2. 
Dette avviker fra retningslinjen i kommuneplanens arealdel som anbefaler en minsteavstand 
på 50 meter. Den ekstra avstanden på opptil 50 meter oppleves neppe som en stor barriere i 
en lite trafikkert gate uten noen form for hindre. 
 
Det er opparbeidet lekeplass i tilstøtende planområde, B03 og B02. Lekeplassen i B02, rett 
sydøst for planområdet, er en felles grendelekplass. 
 
Begby skole, som ligger 900 meter fra planområdet, vil fungere som offentlig 
grendelekeplass for de litt større barna. Skolen vil få adkomst via boliggater og eventuelle 
stisystemer som opparbeides. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til at turveier og lekeplass skal være ferdig 
opparbeidet før det gis brukstillatelse for boenheter i området. 
 
Energianlegg (E1-2)  
Det er satt av areal for to transformatorstasjoner. Den nordligste E1 er en eksisterende 
stasjon som er tatt inn i planen av karttekniske årsaker. E2 vil opparbeides i nær tilknytning 
til hovedvegstrukturen i området. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Avvik fra kommuneplanens arealdel 
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Avstanden til lekeplassene er opp mot 100 meter, noe som avviker fra arealdelens 
retningslinje som sier 50 meter. Videre er parkeringsbestemmelsene innrettet med 
maksimumskrav istedenfor minimumskrav.  
 
Området er i dag delvis dekket av skog eller består av fast fjell. Bebyggelsen som 
planlegges er forholdsvis lav og vil i nødvendig grad trappes etter terrenget, noe 
reguleringsbestemmelsene stiller krav om. Sammenlignet med dagens situasjon vil 
landskapsbildet endre seg sett fra f. eks. Tyrilia, ved at skogen byttes ut med bygninger. Det 
vil bli nødvendig med sprengningsarbeider for å gjennomføre tiltaket, men dette vil ikke gi 
betydelig fjernvirkning. 
 
Det er ikke registrert viktige automatisk fredete kulturminner i området. Planforslaget gir 
derfor ingen kjente virkninger for kulturminner eller kulturmiljø. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ROS-analysen viser at det er fire aktuelle hendelser (merket gule) som medfører en 
vurdering av om en skal sette inn tiltak: 
Hendelse 6 (Radongass) Tiltak: I tillegg til radonsperre er det mulig å gjøre forebyggende 
tiltak mot radon som kan iverksettes dersom nivået overstiger 200 Bq/m3 ved målinger. 
 
Hendelse 24. (Park; rekreasjonsområder) Tiltak: Det legges til rette for at nye stier skal 
opparbeides og knytte områdene sammen. Dette gjelder særlig stiene GT2-3. 
 
Hendelse 38 (støy og støv fra trafikk). Tiltak: Innglassing på verandaer vil sikre uteopphold 
som vender mot vest. Slike tiltak vil også avbøte støy mot fasader for rom med støyfølsom 
bruk. 
 
Hendelse 43 (Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området) Tiltak: Det vil åpnes for at 
hovedatkomsten i nødstilfeller skal kunne forbindes med Tyrilia, men at denne forbindelsen 
stenges med bom for å hindre gjennomgangstrafikk 
 
Naturmangfoldloven 
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget  
Planområdet er undersøkt gjennom befaringer, og det er foretatt utsjekk mot DN 
(Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet) sin naturbase. Det er ikke registrert 
forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve 
planområdet eller dets influensområde. Området representerer en vanlig naturtype. 
Plankonsulent anser kunnskapsgrunnlaget 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. Denne utbyggingen 
skjer som en utvidelse av eksisterende bebyggelse. Alternativet til fortetting ville ha vært å ta 
i bruk ubebygde naturområder i et mindre sentralt område. 
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  
Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak.  
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Tiltaket er tilpasset de stedlige forholdene ved at mest mulig av svaberglandskapet i 
områdene som ikke skal bebygges skal bevares. Inne i byggeområdene vil det være 
nødvendig å foreta inngrep for tomteopparbeidelse og framføring av infrastruktur. 
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Framføring av VA og elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i forbindelse med veiframføring. 
Inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for gjennomføringen. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet i Fredrikstad Blad og på kommunens 
nettside den 26.05.2016. Naboer og offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev 
25.05.2016 med innspillfrist 30.06.2016. Det er mottatt innspill fra syv instanser i forbindelse 
med oppstartvarslingen. Innspillene er gjengitt i forkortet utgave i eget vedlegg.  
Planforslaget har vært tatt opp i den interne høringsgruppa den 12.03.2019. Innspill med 
plankonsulentens kommentarer følger som vedlegg i saken.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur som overtas av kommunen samt behov for sosial 
infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Vurderes tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget virker å være utarbeidet i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser, og 
beskriver formål, hovedinnhold og virkninger på en forståelig måte.  
 
Forslaget fremmes som en privat detaljregulering med hensikt å utdype og detaljere føringer 
i gjeldende områderegulering for Haugstenåsen, og vurderes i all hovedsak å være i tråd 
med den. Premissene for utbygging er utredet gjennom områdereguleringen og er derfor 
ikke tillagt spesiell vekt i denne vurderingen. Utformingen av planen og tilhørende 
bestemmelser vurderes å sikre terrengtilpasning, akseptabel fjernvirkning og gode boforhold 
i tilstrekkelig grad.   
 
Avvik fra kommuneplanens arealdel vedrørende avstand til nærlekeplass er beskrevet og 
redegjort for i planbeskrivelsen.  
 
Innspillene fra kommunal høringsgruppe er i stor grad ivaretatt.  
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Rådmannen støtter vurderingene som er innarbeidet i 
planforslaget.  
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


