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Saksnr.: 2016/9411
Dokumentnr.: 26
Løpenr.: 20716/2018
Klassering: Haugstenåsen
Saksbehandler: Torill Nilsen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 05.04.2018 39/18

Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B02 
arealplanID 01061143 - Borge
Høring og offentlig ettersyn
Forslagsstiller: 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 B02, arealplanID 01061143, sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §12-10.

Fredrikstad, 27.03.2018

Planutvalgets behandling 05.04.2018:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 05.04.2018:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
reguleringsplan for Haugstenåsen B02, arealplanID 01061143, sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §12-10.

Fredrikstad, 09.04.2018
Rett utskrift:

----------------------------------------
Irene Lundstrøm
møtesekretær

Utskrift til saksbehandler Torill Nilsen
kommunalsjef 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 B02, arealplanID 01061143, sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens §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 konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områdereguleringen for 
Haugstenåsen. Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B02» innenfor 
områderegulering for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015.  Områdeplanen gir føringer for 
planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. Planinitiativet er i 
hovedsak i tråd med overordnede planer og planmyndigheten ser ikke behov for å utarbeide 
et planprogram/konsekvensutredning av tiltaket. Relevante tema som omhandler miljø og 
samfunn er allerede delvis utredet gjennom den nylig vedtatte områdeplanen og vil utdypes 
gjennom disse planarbeidene.

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 04.12.2017
3. Reguleringsbestemmelser datert 01.03.2018
4. Planbeskrivelse datert 01.03.2018
5. Sammendrag av innspill til planarbeidet datert 04.12.2017
6. Renovasjonsteknisk plan datert 04.12.2017
7. Snitt datert 30.01.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige dokumenter, se sak 2016/9411

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 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 
Kommuneplanens utbyggingsprogram for boliger 2011-2023. 
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 uteoppholdsarealer (60m2) avviker fra kravet i 
kommuneplanens arealdel (80m2). Avviket er beskrevet og redegjort for i planbeskrivelsen. 

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet omfatter eiendommen gnr.603, bnr.309 som er på ca. 48 daa og ligger i en 
sørøstvendt slak helling sør for Haldenveien, ca. 5 km øst for Fredrikstad sentrum. I området 
finnes det flere funksjoner og sosiale møtearenaer som barnehager, butikker og barne- og 
ungdomsskole.
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Planområdet framstår i dag som en del av et naturområde som ligger som en kile inn i et 
bebygd område og består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og furuskog. Selv om 
enkelte stier krysser området, framstår ikke denne delen av Haugstenåsen som et mye brukt 
rekreasjonsområde. Stiene krysser områdene der det er forholdsvis flatt og mye fjell i dagen, 
og leder ut med lysløypa sør for planområdet. Den omkringliggende bebyggelsen er i all 
hovedsak oppført som frittliggende eneboliger med romslige hager. Nærområdet byr på 
gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I umiddelbar nærhet av planområdet finnes 
turveier/lysløyper og skogsområder som er lette å bevege seg rundt i. Ved skolen finnes 
idrettsanlegg. Vest for planområdet ligger Gamle Fredrikstad golfklubb, Fredrikstad 
rideklubb, Fredrikstad bueskyttere etc.

Sør for planområdet ligger Søndre Haugsten naturreservat. Formålet med naturreservatet er 
«å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med en spesiell naturtype i form av 
et variert skogområde med edelløvskog, særlig eik, samt furuskog med tilhørende flora og 
fauna».  En kan ikke se at tiltak som følge av planen vil kunne endre forholdene i de 
registrerte naturvernlokalitetene.

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 konsentrert småhusbebyggelse. 
Det varslede planområdet omfattet både felt B01 og B02 i områdeplanen for Haugstenåsen 
og dekket ved oppstart av planarbeidet 92,3 daa. Gjennom planprosessen er arealet 
redusert til 48 daa ved at felt B01 er tatt ut av planområdet. Felt B01 vil fremmes som en 
egen reguleringsplan på et senere tidspunkt.

Det er avsatt fire felt for konsentrert småhusbebyggelse (Bk1-4) i planen. Innenfor formålet 
tillates etablering av ulike kategorier småhusbebyggelse innenfor tillatte høyder, 
byggegrense og utnyttelsesgrad og funksjonene som normalt faller sammen med en bolig, 
som parkering, renovasjon, leke- og uteoppholdsareal.

Maksimal høyde på møne/høyeste gesims er satt til 9 m, og laveste gesims på 8 m, målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Terrenget er delvis skrånende og stedvis noe kupert, med en 
høydeforskjell på om lag 7 meter. For å redusere behovet for terrenginngrep, og 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.

Utnyttelsesgraden for BK1-4 er satt til %BYA=45%, noe som framgår av plankartet. I 
illustrasjonsplanen er det vist en kombinasjon av ulike fleremannsboliger. Totalt dreier det 
seg om 112 boenheter. 

I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om opparbeidelse av minimum 2 p-plasser for 
bil pr. boenheter over 80 m2 BRA og 1,5 p-plasser for enheter under 80 m2 BRA, samt 2 
sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 BRA. Sykkelparkeringen er tenkt lagt til carport, 
sportsbod eller ved inngangspartiet til boligene, og skal kunne overbygges, og sykler skal 
kunne låses fast.

Planen viser fire naturområder (N1-4) som vil danne en buffer mot eksisterende og framtidig 
bebyggelse i vest og delvis i øst. Deler av N1 er dekket av forholdsvis fyldig vegetasjon som 
vil omkranse lekeplass L3 og skjule blokkbebyggelsen i B05. N2 og N3 består i større grad 
av fast fjell dekket med lyng og furu.
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Innen planområdet skal det opparbeides syv småbarnslekeplasser, og alle boliger vil få 
tilgang til en lekeplass innen 50 m i luftlinje. I tillegg opparbeides lekeplassene L1 og L3 for 
litt større barn. Enkelte av lekeplassene grenser mot vegformål. Her må det opparbeides et 
hinder i form av gjerde, hekk eller lignende for å hindre trafikkulykker.

Turveiene GT1 og GT2 knytter de felles lekearealene L3 og L1 opp mot byggeområdene i 
BK1-4. Turveiene er plassert slik at de forbinder lekeplassene L1, L7 og L8. Bakgrunnen for 
plasseringen er ønsket om å legge til rette for at flere aldersgrupper lettere blandes ved at 
det blir en kort, sikker og intuitiv kobling mellom lekeplassene. Ved L7 går det i dag opp en 
sti ved Tyrilia. Turveien GT1 vil lede mot det framtidige utbyggingsområdet «Haugstenåsen 
B01», der det legges opp til et stisystem som fører mot skolen. Turveiene er felles for 
beboerne i planområdet, men skal være åpne for allmennheten. 

Det er regulert inn 2 veier i området, V1 og V2. Det er regulert fortau langs deler av V1. 
Fortauet er forbundet med gangarealer vestover ned til fylkesveien, der det skal bygges en 
planskilt kryssing i forbindelse med busslommene. I øst ender fortauet opp mot grensen av 
planområdet, uten å videreføres mot felt BK2. Fortauet vil her knyttes mot både eksisterende 
og framtidige stier utenfor planområdet mot både Åslia og rekreasjonsområdene videre 
sørover. Fortauet vil være en naturlig trasé for turgåere som krysser planområdet for å 
komme ut i marka vi den eksisterende stien som leder til lysløypa.

Det er vist en avkjøring mot Tyrilia. Denne skal opparbeides av beredskapshensyn siden V1, 
og fortsettelsen av denne, er eneste adkomstmulighet til alle boligene innenfor 
Haugstenåsen B01 – B05. Beredskapsadkomsten skal stenges med bom, men være åpen 
for f. eks. sykler og gående.

Sidearealene AVG1-5 skal benyttes til snøopplag og nødvendige veianlegg som f. eks. 
skjæringer og fyllinger, belysning og annen infrastruktur. Ved behov kan skjæringer og 
fyllinger videreføres inn i byggeområdene. Adkomst til boligene og renovasjonsanlegg vil 
skje over arealet AVG.

Det er satt av areal for transformator ved adkomsten til området. En transformatorstasjon 
bør ligge mest mulig sentralt innenfor området den skal betjene. Lokaliseringen må derfor 
sees i sammenheng med utbyggingen på nabofeltene.

Konsekvenser av planforslaget
Kravet til utomhusarealer (60 m2) avviker fra kravet i kommuneplanens arealdel (80m2). Det 
er ønske om en kompakt utbygging med effektive hustyper. På grunn av tomtenes 
arrondering og eventuelle behov for terrengarbeider på tomtene (fyllinger og skjæringer som 
ikke kan regnes som MUA) vil det være vanskelig å oppnå 60 m2 MUA for alle tomtene. I all 
hovedsak vil kravet til 80 m2 MUA allikevel kunne tilfredsstilles, og alle boenheter vil få 
tilstrekkelig med luft og lys rundt seg i tillegg til lekearealer og rekreasjonsområder. Området 
preges ellers av store friluftsarealer av høy kvalitet.

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. Sammenlignet 
med dagens situasjon vil landskapsbildet endre seg sett fra f. eks. Tyrilia, ved at skogen 
byttes ut med bygninger. Tiltaket vil ikke ha noen betydelig fjernvirkning.

Planområdet framstår i dag som en del av et større rekreasjonsområde. En realisering av 
planen vil gjøre dette utmarksområdet mindre. Områdeplan for Haugstenåsen vil fremdeles 
inneholde de viktigste rekreasjonsområdene med lysløype og turstier, og det vil legges til 
rette for stisystemer gjennom de nye byggeområdene. De eksisterende stiene vil dermed bli 
mer tilgjengelig for dagens boligområder.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
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ROS-analysen viser at det er tre aktuelle hendelser 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 200Bq/m3 ved målinger.

Hendelse24 (Park; rekreasjonsområder) Tiltak: Inngrepene som gjøres i forbindelse med 
boligbygging er irreversible, men gjøres i tråd med gjeldende planer.

Hendelse 43 (Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området).Tiltak: Det er i 
områdereguleringsplan for Haugstenåsen vist én kjøreadkomst til planområdet. Denne ene 
adkomsten skal betjene om lag 400 husstander. På grunn av terrenget er det vanskelig å 
legge til rette for en provisorisk omkjøring ved tiltak som omfatter veien eller om det opptrer 
en akutt hindring i veien. Det vil åpnes for at hovedatkomsten skal kunne forbindes med 
Tyrilia, men at denne forbindelsen stenges med bom for å hindre gjennomgangstrafikk.

Naturmangfoldloven
I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i 
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 selve planområdet eller dets influensområde. Området representerer 
en vanlig naturtype. Vi 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. 
Framføring av VA og elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i forbindelse med veiframføring. 
Inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for gjennomføring.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad og på 
kommunens nettside den 26.05.2016. Naboer og offentlige instanser ble varslet med eget 
varslingsbrev datert 25.05.2016 med innspillfrist 30.06.2016.
Det er mottatt innspill fra syv instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er 
gjengitt i forkortet utgave i eget vedlegg.
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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
Reguleringsforslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan og vil erstatte deler av 
gjeldende områdereguleringsplan ved at de gjeldende planformålene utdypes og detaljeres. 
Planforslaget er i tråd med områdereguleringen for Haugstenåsen. Premissene for fortetting 
i området 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

Avvik fra kommunens bestemmelser om uteoppholdsarealer er beskrevet og redegjort for i 
planbeskrivelsen. I all hovedsak vil kravet til 80m2 minste uteoppholdsareal allikevel kunne 
tilfredsstilles. Planområdet grenser til store friluftsområder og lekearealer og alle boenheter 
vil ha privat uteopphold i hage og på balkong. Rådmannen ser derfor ikke store negative 
konsekvenser av avviket.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av truede dyr eller planter, 
viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske 
interesser. I henhold til §10, skal en samlet belastning, som for eksempel 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. Det vurderes ikke som aktuelt å 
gjennomføre avbøtende tiltak. Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige 
forholdene ved at mest mulig av svabergslandskapet skal bevares. Framføring av VA og 
elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i forbindelse med veiframføring. Inngrep vil bli begrenset 
til det som er nødvendig for gjennomføring.

Konklusjon
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


