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Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B03 - Borge 
Forslagsstiller: Block Watne AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Haugstenåsen B03 planID 0106 1135, plankart datert 22.03.16, sist 
revidert 01.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 22.03.16, sist revidert 
01.12.16.

Fredrikstad, 11.01.2017

Planutvalgets behandling 19.01.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 19.01.2017 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Haugstenåsen B03 planID 0106 1135, plankart datert 22.03.16, sist revidert 01.12.16, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser datert 22.03.16, sist revidert 01.12.16.

Bystyrets behandling 09.02.2017:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 09.02.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Haugstenåsen B03 planID 0106 1135, plankart datert 22.03.16, sist 
revidert 01.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 22.03.16, sist revidert 
01.12.16.

Fredrikstad, 13.02.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Arna Gudbrandsdottir
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Haugstenåsen B03 planID 0106 1135, plankart datert 22.03.16, sist 
revidert 01.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 22.03.16, sist revidert 
01.12.16.

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 områderegulering for 
Haugstenåsen. Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B03» innen 
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 utdypes 
gjennom disse planarbeidene. 

Området er støyutsatt fra nord-nordvest, som vist på plankart med hensynssone H220. 
Forslagsstiller opplyser i planbeskrivelse at den valgte arealutnyttelsen ikke er høyere enn 
om lag 2 boenheter per daa. Den relativt lave utnyttelsen skyldes delvis terrenget, men må 
også sees i sammenheng med utnyttelsen i de planlagte delfeltene i områdeplanen B04 og 
B05, der det legges til rette for blokkbebyggelse, sørvest for planområdet.

Forslag til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 01.09.2016, sak 54/16, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09.16 – 24.10.16. 

Det kom inn 4 innspill. Planforslaget er omarbeidet til å imøtekomme merknadene på en 
rekke punkter. 
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 
grunn til å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. 

Vedlegg
1 Oversiktskart
2 Plankart, datert 22.03.16, sist revidert 01.12.16
3 Reguleringsbestemmelser, datert 22.03.16, sist revidert 01.12.16
4 Planbeskrivelse, datert 01.12.16
5 Illustrasjonsplan, datert 01.02.16
6 Støyutredning, datert 07.03.16
7 Støyutredning-supplement, datert 17.11.16
8 Renovasjonsteknisk plan, datert 15.02.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/12813
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Saksopplysninger
Kort om planforslaget:
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende anlegg innenfor rammene av områderegulering for Haugstenåsen. 
Dagens situasjon: Byggeområdet som er avsatt i områdeplan for Haugstenåsen framstår i 
dag som en del av et naturområde som ligger som en kile inn i et bebygd område. 
Planområdet består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og furuskog. Den 
omkringliggende bebyggelsen er i all hovedsak oppført som frittliggende eneboliger med 
romslige hager. 
Beliggenhet: Planområdet dekker ca. 20 daa og ligger i en vest-nordvestvendt helling sør for 
Haldenveien, ca. 4km øst fra Fredrikstad sentrum. Avstanden til E6 er ca. 10km. Det må 
opparbeides ny adkomstvei til planområdet fra Haldenveien. Planområdet B03 knyttes mot 
samleveien via to adkomstveier. 
Plangrep: Hovedgrepet i planen er å legge til rette for oppføring av konsentrert 
småhusbebyggelse via to adkomstveier. Innenfor planområdet danner landskapet naturlige 
hyller hvor det er naturlig å legge to veiføringer. Veiene får en vendehammer i hver ende. 
Sentralt i området ligger et av de flateste partiene der det er naturlig å legge et lekeområde. 
Siden området er støyutsatt fra nord-nordvest, er bebyggelsen formet slik at den vil skjerme 
uteoppholdsarealene på sørsiden av bygningene. Det er avsatt fem felt for konsentrert 
småhusbebyggelse. Innenfor formålet tillates funksjonene som normalt faller sammen med 
en bolig, som parkering, renovasjon, leke- og uteoppholdsarealer osv. Det tillates også 
gjesteparkering innenfor feltene. 
Arealutnyttelse: Forslagsstiller opplyser i planbeskrivelse at den valgte arealutnyttelsen er 
ikke høyere enn om lag 2 boenheter per daa. Den relativt lave utnyttelsen skyldes delvis 
terrenget, men må også sees i sammenheng med utnyttelsen i de planlagte delfeltene i 
områdeplanen B04 og B05, der det legges til rette for blokkbebyggelse, sørvest for 
planområdet. Hele Haugstenåsen detaljreguleres gjennom flere ulike reguleringsprosesser. 
Samlet sett vil utnyttelsen forholde seg til avgrensningene av byggeområdene i 
områdeplanen og taket på antall boenheter (420) som også gjenspeiles i 
boligbyggeprogrammet. Både den tekniske og sosiale infrastrukturen vil tilpasses det 
antallet boenheter som områdeplanen åpner for. 

For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av 01.12.16.

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 2015-2026.
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 planbeskrivelse, 
side 29 og side 34. 

Hovedtemaer i planprosessen:
Videreføring av bestemmelser i Områderegulering for Haugstenåsen:
I reguleringsbestemmelser for Områdeplan for Haugstenåsen listes opp i § 3 – Bebyggelse 
og anlegg, følgende krav til detaljregulering for hvert felt:

 Viktige gangforbindelser tilstrebes å ha utforming og stigningsforhold tilpasset syns- 
og bevegelseshemmede der terrenget tillater det. 

 Den skal vise gangveiforbindelser mellom felt B01 og B02 og mellom B01 og B03, 
B04 samt gangforbindelser fra feltene B02, B04 og B05 til marka i sør. 

 Boligfeltene B01-B05 skal ha adkomst fra o_K1 eller o_K3. 
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Forslagsstiller har utarbeidet kart over eksisterende og mulige stiforbindelser mellom 
boligfeltene (figur 21 i planbeskrivelse). På plankartet er det regulert inn turveger (GT1-3) 
hvor GT1-2 sikrer gangadkomst til lekeplassen BLK fra vegen SV1. GT3 viser 
gangveiforbindelse mellom B01 og B03, som også vil kunne nyttes som sti som leder mot 
skoleveien. Forslagsstiller opplyser i kap. 8.7 «Universell utforming» at det ikke vil være 
mulig å gi stiene en universell utforming på grunn av skrånende terreng. 
Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav om at turveier og lekeplass skal være 
ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boenheter i området. 
Boligområdet får adkomst fra kjøreveg o_K1 i Områdeplanen. 

Støyforhold
Etter krav i områdeplan for Haugstenåsen og fordi planområdet framstår som støyutsatt er 
det gjort mer detaljerte støyberegninger med utgangspunkt i den planlagte bebyggelsen og 
trafikktall framskrevet til 2031. Det er også gjort beregninger med forslag til avbøtende tiltak. 
Det fremgår av beregningene at den nye bebyggelsen som er lagt i det bratte terrenget mot 
Fv110 blir mest støyutsatt (BKS3 på plankartet). Hensynssonen som er vist i plankartet 
representerer støybildet i 4 meters høyde. Det sikres gjennom bestemmelsene at innenfor 
hensynssone H220 skal støyretningslinjen (T-1442/2012) legges til grunn for utformingen av 
boliger og utearealer, med følgende unntak og presiseringer: 

«Utenfor fasader tillates støynivå opp til Lden = 58dB, men alle boenheter skal ha minst ett 
soverom med støynivå under grenseverdi (Lden ≤ 55dB) utenfor et vindu. Balkonger beregnet 
for uteopphold skal ha lokal støyskjerming i form av tett rekkverk, innglassing el.l. for å sikre 
en støybelastning under Lden ≤ 55dB i oppholdssonen.» 

I planbeskrivelse, kap. 8.5 «Bomiljø/kvalitet», omtales også støysituasjonen for de 
nordvestligste bygningene og eventuelt behov for lokale avbøtende støytiltak dersom 
arealene skal inngå som «uteoppholdsarealer» i planen. Oppføring av støyskjermede 
terrasser er nevnt som en eventuell løsning, noe som uansett kunne vært aktuelt ettersom 
området kan være noe vindutsatt. 

Uteoppholdsarealer / lekeplasser
Detaljreguleringen definerer gjennom bestemmelser minste uteoppholdsareal per bolig til 
60m2. Dette er et avvik fra kommuneplanens bestemmelser som tilsier at uteoppholdsareal 
skal være 80m2 per bolig. Avviket begrunnes i planbeskrivelse kap. 8.8 «Uteoppholdsareal». 
Planområdet ligger i bratt terreng og er delvis støyutsatt. Hver av boligene som er vist i 
illustrasjonsplanen vil få private hagearealer av varierende størrelse og balkonger med gode 
lysforhold om ettermiddagen. Det er i tillegg avsatt en felles nærlekeplass på 0,9 daa 
sentralt i planområdet, som også vil kunne opparbeides som en møteplass for de voksne. 
Det er kort avstand til store og gode turområder og en felles lekeplass utenfor planområdet. 

Infrastruktur / tilrettelegging for gående og syklende
Veiene innen planområdet skal betjene omlag 39 boenheter. Veiene blir forholdsvis smale, 
men oversiktlige og det legges opp til blandet trafikk av motorkjøretøy, gående og syklende. 
I tillegg til veiene viser plankartet stier som binder de to veiene sammen, samt sti som leder 
ut i nordlig retning. Denne vil kunne nyttes som en snarvei mot naboområdene og sti som 
leder mot skoleveien. Planområdet ligger i henholdsvis 10 minutters sykkelavstand til 
fergeleiet ved Gamlebyen, og 15 minutters sykkelavstand til sentrum. Det ligger 
kollektivholdeplass på øst- og vestsiden av Haldenveien ved adkomsten til Haugstenåsen. 
Innen områdeplan for Haugstenåsen er det regulert inn gang- og sykkelveg ned til 
Haldenveien. Hovedatkomst til Haugstenåsen er og opparbeidet med snuplass dimensjonert 
for buss. Det vil i framtiden kunne legges en bussrute opp til området. Det sikres gjennom 
bestemmelser i planen at det for hver boenhet skal avsettes minimum 2 sykkelplasser per 
100m2 bruksareal.

Samråd og medvirkningsprosess
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på vegne av Block Watne AS varslet, i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser, oppstart av planarbeid til berørte parter i brev 16.09.15 og 
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kunngjorde det i Fredrikstad Blad 19.09.15. Planarbeidet ble varslet parallelt med varslingen 
av planarbeider i delfelt B04 og B05 (Plan Id: 0106 1136). Planen har vært lagt ut til offentlig 
ettersyn og høring i perioden 09.09.16 – 24.10.16. Det er mottatt 4 innspill. Innspillene er 
gjengitt og kommentert nedenfor.

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

Fylkesmannen i Østfold, brev datert 17.10.16
Planforslaget ser i hovedsak ut til å være godt gjennomarbeidet. Planforslagene for 
Haugstenåsen felt B03 og felt B04/B05 har blitt vurdert parallelt. 
Planforslaget åpner for å ha en viss fleksibilitet for å lette fremtidig forvaltning, dette ved at 
planen ikke regulerer bygningsplassering og utforming i detalj. Vi har forståelse for at man 
ønsker fleksibilitet i store utbygginger, men vi mener kommunen som myndighet bør gi klare 
føringer for større utbygginger i et støyutsatt område som dette. Kommunen bør også sørge 
for juridiske virkemidler for å sikre kvalitet. Ved ikke å ha fastsatt bygningers endelige 
plassering og utforming blir det også vanskeligere å vurdere utbyggingens fjernvirkning og 
forandringer i landskapsbilde. Om detaljreguleringen blir vedtatt med denne fleksibiliteten er 
det viktig å ha godt opparbeidede reguleringsbestemmelser som setter vilkår som sikrer en 
utbygging med kvalitet. 
l tidligere uttalelser angående Haugstenåsen har vi vært opptatt av blant annet 
arealeffektivitet, støyforhold, lekeareal og bebyggelsens fjernvirkning. Vi har valgt å 
kommentere disse delene hver for seg. Vi har også kommentarer til parkeringen. Vi mener 
også at noen av bestemmelsene fra områdereguleringen for Haugstenåsen bør videreføres i 
detaljreguleringen.

Arealeffektivitet 
Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Ut fra illustrasjonsforslag er 
det planlagt rekkehusbebyggelse med 3 eller 5 enheter, innenfor 5 delområder. Statlige 
planretningsliner for bolig-, areal- og transportforvaltning legger særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og tettstedsområder. På bakgrunn av at 
man legger opp til å ha fleksible planer er det viktig å se utbyggingen av Haugstenåsen som 
en helhet slik at man får utnyttet arealkapasiteten i området på en god og bærekraftig måte. 
Man må legge vekt på både god arealutnyttelse og fortetting, men også at området vil ha en 
god kvalitet for beboere, dette spesielt med tanke på uteområde. 

Støy 
For Haugstenåsen område B03 eksisterer det to kilder til støy; støy fra Regimentsmyra 
skytebaner og fra trafikk på Haldenveien og innfartsveien til området. Begge kildene fører til 
at store deler av planområdet ligger i gul støysone. Det er svært viktig å legge til rette for en 
langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Forebygging gjennom riktig 
arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket mot støy. 
Støy fra trafikk på Haldenveien og innfartsveien til området er utredet i rapporten 
Haugstenåsen - Utendørs støyutredning fra Brekke Strand (07.03.16). Resultatet av 
støyberegningene viser at grenseverdien (Lden=55dB) fra retningslinje T1442/2012 
overstiges på det meste med 3 db. Dette gjelder for boliger plassert både i vest og lengst 
nord i planområdet. 

T1442/2012 har definert gul sone som en vurderingssone hvor kommunen burde vise 
varsomhet ved å tillate etablering av nye boliger. Derimot kan det i områder hvor det er 
aktuelt med høy arealutnyttelse, som i sentrumsområder i byer og tettsteder, vurderes å 
bygge boliger i gul sone dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå. Kommunene 
skal ha fastsatt grensene for slike avviksområder i kommuneplanens arealdel. Ved bygging i 
gul sone må det sikres visse minimumskrav angående avbøtende tiltak mot støy. Det er i 
retningslinjen T-1442/2012 gitt eksempler på slike avbøtende tiltak. Et av de viktigste 
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avvikskriteriene for å tillate bygging i støyutsatte områder er å sikre at hver boenhet har 
tilgang til en stille side hvor støynivået er lavere enn Lden 55 dB. 

l planforslaget foreslås det å øke grenseverdien fra 55 til 60 dB. Vi finner dette uheldig, å 
øke grenseverdien for støynivå utenfor boligen er ikke en god løsning for et godt bomiljø. 
Det ideelle ville vært å føre opp støyskjerm for å redusere støy utenfor vinduer. Foreslått 
bebyggelse i planforslaget er konsentrert småhusbebyggelse. Disse vil være 
gjennomgående, og således ha fasader med støyverdier under grenseverdien. Om 
kommunen ønsker å tillate utbygging hvor støyen vil overstige anbefalt grenseverdi, mener 
vi at man ikke bør øke den helt opp til Lden = 60 dB, men heller begrense den til Lden =58 dB, 
da dette er den høyeste verdien for støy som er beregnet på boligenes fasader. 

Det er lagt inn som krav i reguleringsbestemmelsene at om støy overskrider grenseverdien, 
skal balkonger ha lokal støyskjerming i form av tett rekkverk, innglassing eller lignende. 
Videre skal alle boenheter ha minst et soverom med støynivå under grenseverdi (Lden 55 
dB). Dette er isolert sett positivt. Når støyen er Lden 55 dB eller lavere og ikke inneholder 
impulslyder betyr det at en majoritet av beboerne vil kunne ha vinduet oppe om natta uten at 
dette oppleves som en plagsom støybelastning. Vi mener imidlertid at det er viktig at også 
eventuelle andre soverom og stue bør sikres mot støynivåer over Lden 55 dB utenfor 
vinduene. Dette bør i større grad være mulig å få til, med tanke på planlagt bebyggelse i 
område B03. Vi mener derfor det fortsatt er grunnlag for å revidere planforslaget ytterligere, 
for å sikre de fremtidige beboerne et minst mulig støyutsatt bomiljø. Vi har kommet med 
forslag til endringer i reguleringsbestemmelser senere i dokumentet. 

For utendørs oppholdsarealer viser rapporten at et avbøtende tiltak for å redusere støy i 
planområdet er å sette opp 1,5 m høye støyskjermer. Vi mener det ideelle ville ha vært å 
sette opp støyskjermer for å redusere støy både på utearealer og ved fasader. Det er vist i 
rapporten at støyskjermer vil ha en positiv effekt på støynivået; de fleste boliger i vest vil 
falle utenfor gul støysone om man setter opp disse. Vi har forståelse for rådmannens 
uttalelse om at støyskjermer i dette området ikke vil føre til noe pent estetisk utseende. Vi 
skulle gjerne sett at det lå ved en illustrasjon som viste dette. Vi mener at man i dette tilfellet 
må se på helheten, og undersøke hvor store utearealer man har hvor lydnivået er under 
grenseverdien, og om dette oppfyller kravet om 60 m2 pr boenhet. Dersom det er behov for 
innglassing av balkonger for å ivareta støykravene mener vi disse ikke bør inngå i 
beregningen av “tilfredsstillende uteareal”. For Regimentsmyra skytebaner ble det i 
forbindelse med områdereguleringen utredet en rapport for vurdering av støytiltak ved 
skytebanen. Her blir det vist at planområdet ligger innenfor gul støysone fra skytebanen. 
Rapporten viser at støy fra skytebanen kan bli redusert ved ytterligere avbøtende tiltak; ved 
å bygge voller og ved å plassere skjermer på 2 m på disse vollene. Ved å iverksette disse 
tiltakene vil hele planområdet i områdereguleringen ligge utenfor gul støysone (fig. 7 i 
rapport: Haugstenåsen - Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner). l 
områdereguleringen for Haugstenåsen er det gitt bestemmelser på at støyreduserende tiltak 
på skytebaner på Regimentsmyra skal være etablert før det blir gitt brukstillatelse for nye 
boliger i planområdet. Vi kan ikke se at dette er videreført i detaljreguleringene, selv om 
problematikken angående Regimentsmyra er nevnt i ROS-analysen. Vi ber derfor at siste 
ledd i 2.1.2 i rekkefølgebestemmelsene for områdereguleringen blir videreført i 
detaljreguleringen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Merknadene vedr. støyforhold tas i all hovedsak til følge: 
• Av estetiske årsaker er det ikke ønskelig med et konkret krav om at det innreguleres 
støyskjermer i form av gjerde selv om dette som avbøtende tiltak ville vært ideelt. I reviderte 
reguleringsbestemmelser åpnes det for en felles støyskjerm dersom dette viser seg å være 
nødvendig. 
• Grenseverdi for støy reduseres fra 60 til Lden=58dB. Det stilles fremdeles krav om at 
alle leke- og uteoppholdsarealer skal ha en støybelastning under Lden = 55 dB. 
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• Rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringen vedr. støy fra skytebanen blir 
videreført i detaljreguleringen. 
• Innglassede balkonger tas ikke ut fra beregningen av «tilfredsstillende uteareal», da 
vi mener et slik areal fremdeles vil gi gode uterom. Det er snakk om tett rekkverk med 
glasskjerm på forholdsvis store terrassearealer som ligger vestvendt. Ikkeoverbygde 
terrasser inngår normalt i MUA-definisjonen. 
Plankartet endres slik at støysone H220 omfatter ubebygd terreng for å gi et riktigere bilde 
av støysituasjonen ut fra dagens forhold. En større andel av plankartet vil med dette framstå 
som støyutsatt. Dette vil igjen gi et feilaktig bilde når de vestre delene blir utbygd ved at 
bebyggelsen fungerer som støyskjerm

Rådmannens kommentar: 
Plankart og bestemmelser er endret etter offentlig ettersyn og imøtekommer Fylkesmannens 
merknader på flere punkter. Mulighet for støyskjerm er sikret gjennom bestemmelser. 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 

Uteoppholdsareal og lekeareal 
l planforslaget er det foreslått å regulere antall kvadratmeter for uteareal for opphold og lek 
fra 80 m2 (Jf. kommuneplanen) til 60m2. Begrunnelsen for å redusere områder for uteareal 
er blant annet at det vil være vanskelig å oppnå tilstrekkelig areal som tilfredsstiller kravene i 
minste uteoppholdsareal (MUA). l MUA inngår ikke brattere arealer enn 1:3, arealer med 
støynivå over Lden=55dB og andre arealer med restriksjoner som hindrer barns lek. Selv 
om det skisserte prosjektet for B03 viser at det er i snitt ca. 112 m2 med felles og privat 
uteoppholdsareal per bolig, vil ikke alt av dette tilfredsstille kravene for MUA. Dette fordi 
området er bratt, og uten støyskjerming vil store deler av utearealet ligge innenfor gul 
støysone. Videre argumenter for å redusere uteareal er at boliger vil allikevel ha tilstrekkelig 
med lys og luft rundt seg, det vil bli opprettet en felles lekeplass og stier på planområdet, og 
det vil være lett å komme seg til større utmarksarealer lenger sør. På bakgrunn av dette vil vi 
ikke kritisere reduseringen av uteoppholdsareal. Vi vil allikevel sette spørsmål ved om man 
burde sette opp støyskjerm for å redusere støynivået, og dermed fått enda større utearealer 
med støy under grenseverdien. 

Forslagsstillers kommentar: 
Definisjonen av MUA tas inn i bestemmelsene slik at støyutsatte arealer eller bratt terreng 
mm ikke inngår i beregningen av uteoppholdsareal. 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 

Bebyggelsens fjernvirkning 
l vårt innspill til varslet oppstart av detaljreguleringen (19.10.15) etterspurte vi fotomontasjer 
og/eller illustrasjoner som tydeliggjør fjernvirkningen av foreslått bebyggelse. Vi kan ikke se 
at dette er lagt ved planforslaget. Vi har forståelse for at det er vanskelig å illustrere dette, 
når bebyggelsen ikke er fastsatt. Vi mener likevel man burde tatt utgangspunkt i de 
foreslåtte illustrasjonene, og brukt disse for å illustrere mulig fjernvirkning. l foreslått 
planbeskrivelse for felt B04/B05 er det to bilder som viser mulig fjernvirkning av bebyggelsen 
i felt B04 og B05, og her kan man også skimte planlagt bebyggelse i de andre feltene. l vår 
videre vurdering har vi benyttet oss av utarbeidede illustrasjoner som vi går ut fra er et reelt 
forslag til utbygging. Dette er imidlertid et dårlig grunnlag for å vurdere fjernvirkningen av ny 
bebyggelse. Haugstenåsen ligger en del høyere enn terrenget rundt. Det vises i figur 25 i 
planforslaget for Haugstenåsen B04/05 at bebyggelsen i området vil synes godt fra avstand. 
Vi kan ikke se at planforslaget har bestemmelser om bebyggelsens estetikk og 
landskapstilpasning. Vi mener at det er viktig for kommende boliger å tilpasse seg områdets 
karakter. Utbyggingen bør skje med høy kvalitet, og man bør ta hensyn til mulige 
fjernvirkninger. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Det er mulig å sette bestemmelser om f. eks. fargevalg, men dette er på sikt vanskelig å 
følge opp når det gjelder eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. I praksis vil hele 
området bygges ut av samme aktør, noe som vil gi boligområdet et helhetlig preg. 
For å sikre en mulighet for å stille spesifikke krav til terrengtilpassing og arkitektonisk 
framtoning ved byggesaksbehandlingen er det i revidert plan tatt inn egne bestemmelser (§ 
5.4 bokstav c og d) dersom prosjektet f. eks. skulle bli solgt videre til en annen aktør. 
Avgrensningen av byggeområdene er i seg selv et virkemiddel for å begrense 
fjernvirkningen, da det regulerte arealet er innsnevret sammenlignet med avgrensningen i 
områdeplanen. Vi setter inn illustrasjon som dekker området fra B04/B05.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. Rådmannen har fått oversendt fra 
forslagsstiller en 3D-fil for vurdering av mulig fjernvirkning. 3D modellen viser både felt B03 
og B04/B05. Som Fylkesmann sier er bebyggelsen ikke fastsatt og det er vanskelig å 
forestille seg hvordan bebyggelsen kommer til å fremstå i landskapet. Volumene i seg selv 
vurderes imidlertid å tilpasse seg områdets skala og karakter. Estetikk og fjernvirkning skal 
også vurderes ved byggesøknad. Krav om utomhusplan og nødvendige snitt i den fasen 
skal vise forhold til eksisterende og prosjektert terreng, og i den sammenheng fjernvirkning 
av tiltaket. 

Parkering 
Detaljreguleringen foreslår å legge til rette for minimum 2 p-plasser pr. boenhet med 
bruksareal over 100m2 og minimum 1,5 p-plasser pr boenhet med bruksareal under 100m2. 
Videre skal det anlegges minst to sykkelparkeringsplasser pr. 100m2 bruksareal. Dette er i 
overensstemmelse med kommuneplanen. Vi mener derimot at dette bør justeres, siden 
Haugstenåsen ligger forholdsvis sentrumsnært. l slike områder bør man fremme bruk av 
gange, sykkel og kollektivtrafikk som fremkomstmiddel. Reguleringsbestemmelsene bør 
derfor også gi et maksimumkrav til parkeringsplasser for biler per boenhet, og heller øke 
antall parkeringsplasser for sykkel.
 
Kommentarer til bestemmelsene 
§ 3 Her bør det inkluderes at eventuelle avbøtende tiltak for å redusere støy, inkludert de 
avbøtende støytiltakene ved Regimentsmyra skytebane, skal være etablert før det gis 
brukstillatelse for boliger innen planområdet. 
§ 3c) Det bør på slutten av bestemmelsen legges til at det ikke tillates skadelige fremmede 
arter ved planting og gjenplanting av uteoppholdsarealer og lekearealer. 
§ 4.3 Støy: Vi mener at det bør inngå i bestemmelsene at alle boenheter skal en høyest 
mulig andel, og minst 50 % av støyfølsomme rom i alle boenheter, inkludert minst ett 
soverom, skal vende mot stille side. Vi anbefaler også å begrense foreslått økning fra 60 dB 
til 58 db. 
§ 5.2 Parkering: Vi foreslår at man i tillegg til minimum antall parkeringsplasser også legger 
inn maksimum parkeringsplasser per bolig. 
§ 5.4 Bestemmelsene bør inneholde et punkt som legger til rette for en god arkitektonisk 
utforming, materialbruk og landskapstilpasning. 
§ 5.4 Det bør også utarbeides en bestemmelse som sikrer naturområdet; i de ubebygde 
delene av planområdet skal naturpreget svaberg, lyng og furu i størst mulig grad bevares. 
Tilrettelegging for uteopphold tillates

Forslagsstillers kommentar: 
Fylkesmannens kommentarer til bestemmelsene innarbeides i planforslaget, med unntak av 
bestemmelser om maksimal parkeringsdekning. Kommuneplanens arealdel tas til følge mht. 
at det ikke stilles krav til maks. parkeringsdekning.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.
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Østfold fylkeskommune, brev datert 19.10.16
Avvik fra overordnede planer 
l planen er det kun stilt krav om minimum 60m2 lekeareal/uteopphold per boenhet, mens det 
i blant annet kommuneplanen er krav om minimum 80m2. Reduksjonen er begrunnet med at 
terrenget varierer, og dermed kan det skje at det på enkelte tomter ikke er mulig å få 
tilstrekkelige areal som er godt nok.

Lekeareal- uteoppholdsareal 
Slik ØFK tolker planen med tilhørende dokumenter, har planfremmer i stor grad vurdert 
uteoppholdsarealenes egnethet, og ikke bare satt et tall for å tilfredsstille kravene og oss 
som regionale høringsinstanser. 
Området oppleves som relativt luftig, og det er felles lekeareal samt større friområder i 
nærheten. Det er relativt bratt, og dermed er ikke alle områdene like egnet for de minste 
barna, og ikke alle uteoppholdsareal får like mye sol. At det er foretatt en reel vurdering ser 
vi som positivt, spesielt når bestemmelsene stiller konkrete krav til egnethet. Det er ikke stilt 
krav til solrik plassering, og det kan med fordel tas inn i bestemmelsene. Lekeplasser med 
sittegruppe med mulighet for sol trekker i større grad ut foreldre til de minste barna, og 
dermed får flere barn benyttet lekeplassene, lekeplassene oppleves som tryggere, og det 
blir bedre samspill mellom generasjoner. ØFK anbefaler at det vurderes om det bør stilles 
krav om at arealer på bakkenivå smalere enn for eksempel 5 meter ikke skal medregnes i de 
60 m2 uteoppholdsareal.
Det er stilt krav om at lekeareal er felles for beboere innen planområdet i bestemmelsenes 
§5.5.b. Vi kan med det ikke se at detaljreguleringen viderefører kravet om at lekearealene 
skal være felles med delfelt B03, jf.§ 2.2.3 i reguleringsbestemmelsene til områderegulering 
av Haugstenåsen. ØFK vil anbefale at lekearealene er tilgjengelige for flest mulig, siden 
uteaktivitet og samspill med andre mennesker er viktig for folkehelsa. Når betegnelsene 
brukt i områdereguleringen ikke videreføres i plankart eller bestemmelsene, kan det oppstå 
misforståelser. Derfor bør de ulike delplanene innenfor områdereguleringen harmoniseres 
slik at tilgang til lekearealene sikres i tråd med områdereguleringen. 

Forslagsstillers kommentar: 
§ 5.5 b omhandler bare felles lekeplass innen planområdet – ikke lekeplasser utenfor 
planområdet (jf. B04 og B05) som jo skal være felles for alle. At lekeplassen innen 
planområdet er markert som felles for B03 innebærer at beboerne innen B03 skal ha ansvar 
for drift og vedlikehold. Bebyggelsen innen B04 og B05 vil ikke ha eierinteresser innen B03 
og er følgelig ikke tatt inn i § 5.5 b. I praksis vil nok dette ha liten innvirkning på folkehelsen 
og barns lek. Barna leker med hverandre hvor det måtte passe og oftest nærmest hjemmet 
eller sammen med venner -i nærheten av deres hjem.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Byggegrense 
ØFK ser det som positivt at det er lagt inn byggegrense på plankartet. Enkelte steder er 
denne mindre enn plan og bygningslovens generelle krav til 4 meters avstand fra 
tomtegrense, jf. områdereguleringen som ikke viser unntak. Det er samtidig bestemmelser 
som sier at underordnede bygningselementer, som renovasjonsanlegg, levegger, 
støttemurer og terrasser, kan tillates utenfor byggegrense. Det er kun sikret avstand mot 
annen veggrunn-grøntareal. Garasjer igjen kan tillates inntil nabogrense og inntil 1 meter fra 
formålsgrense mot veggrunn- grøntareal ved parallell innkjøring. 
ØFK vil som sterk faglig råd anbefale at det ikke tillates å bygge nærmere tomtegrensen enn 
lovens 4 meter mot lekeareal, slik at lekearealene oppleves som felles og frie. For enkelte 
beboere vil det oppleves som en ulempe å ha terrasse mm tett opp til lekeplasser også. Det 
kan være behov for levegger og støyskjermer, men da som en del av lekeplassen.
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Områdene for Grønnstruktur har variert funksjon. ØFK vil anbefale at det ikke gis rom for 
utvidelser nærmere turvegene inn til lekeplassen enn byggegrense i plankartet, eventuelt at 
denne sonen økes ytterligere. De mindre grøntarealene har i mindre grad verdi som lek og 
opphold, men de skal i større grad fungere som en buffersone. Her vil ikke konsekvensene 
av opplevd privatisering være like store så fremt utformingen er nennsom. 
Det står også at det tillates oppført støttemurer utenfor byggegrense i forbindelse med 
opparbeidelse av veg- og tomteområder. ØFK ber om at dette nyanseres ytterligere i 
plankart og bestemmelser, spesielt i eksponert retning og i bratt terreng. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tar inn 4 m byggegrense mot lekeplass. Utnyttelsen av turvegene som leder til lekeplassene 
er markert med byggegrense. Disse adkomstene vil opparbeides på en markert måte som 
ikke oppfordrer til privatisering. Turvegene vil få en sterk og viktig funksjon og vil med sin 
plassering fungere som en naturlig snarveg – de vil derfor ikke gro igjen eller fylles med f. 
eks. kompost, noe som skjer i enkelte tilfeller. Det vil være naturlig å sette opp en hekk el. l. i 
grensen mellom turveg og byggeområde.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Estetikk og landskapstilpasning 
l forbindelse med varsel om oppstart kommenterte vi spesielt at det underveis i 
behandlingen av områdereguleringen ble tatt ut bestemmelser om utforming, størrelse mm 
for at dette skulle være en del av detaljreguleringene. Vi sa da at «ØFK ber om at det 
utarbeides grundige analyser for spesielt estetikk og utforming som en del av beskrivelsen til 
hver av de to planene, selv om det ikke er vurdert å kreve konsekvensutredning». Vi la 
samtidig spesielt vekt på bebyggelsens nær- og fjernvirkning, samt fyllinger og skjæringer. 
Selv om beskrivelsene redegjør for en del av disse forholdene, kan vi ikke se at plankartet 
med bestemmelser sikrer det tilstrekkelig. Dermed er forventningene fra områdereguleringen 
ikke ivaretatt slik vi ser det.

Det er relativt store høydeforskjeller som tilsier at enkelte områder er mindre egnet for høy 
utnytting. Dersom de skal bebygges må det foretas store terrengbearbeidinger. ØFK ser at 
konsentrert småhusbebyggelse kan være egnet innenfor dette delområdet så fremt terrenget 
og eksponering er en viktig premiss for plasseringen. Selv om illustrasjonene ikke er en 
juridisk del av reguleringsplanen, gir de et inntrykk av intensjonene. De viser homogene 
eneboliger bygget sammen med carport/garasje som er tilpasset variasjoner i terrenget. Vi 
har ikke direkte tatt stilling til illustrasjonene, men de sier selv at illustrasjonen viser en 
lavere utnytting enn planen gir rom for, noe som er uheldig både ut fra ønsket om en høy 
utnytting for å redusere presset på andre ubebygde arealer, men også fordi eksponeringen 
er så viktig. Den totale situasjonen med bebyggelsens eksponering i landskapet bør være et 
av hovedpremissene i det videre arbeidet med enkeltprosjekter. Sammenhengende 
bebyggelse kan virke mer dominerende og markert, så det bør vurderes om bestemmelsene 
skal sikre oppdeling og variasjon. 
ØFK vil som faglig råd anbefale at det i tillegg til høydebestemmelsene, med tillatt maksimal 
møne/gesimshøyde på 9/ 8 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng, tilføyes en 
bestemmelse om maksimum fasadehøyde på bygningsdeler i eksponert retning. Med 
bestemmelsen slik de er formulert, med gjennomsnittshøyde ved ferdig planert terreng, kan 
gesimshøyde bli relativt mye høyere i nedkant av skråningene siden det er flere meters 
høydeforskjeller på enkelte tomter. For å ivareta dagens gjennomsnittsberegninger kan det 
komme store fyllinger mot grøntområdene for å komme innenfor høydebestemmelsene og 
unngå dispensasjonsbehandling. Vi er kjent med at det på enkelte topper i byen ble krevd 
tilpasninger i etterkant for å redusere fjernvirkningen av grunnmurer, høye fasadeelementer 
mm (eksempel Eketoppen mot Veumveien).
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Vi anbefaler at bestemmelsene i større grad stiller krav om kvalitet både i utforming og 
materialer, variasjon i både størrelse (høyde og lengde) og begrensninger i fasadelengde i 
eksponert retning.

Forslagsstillers kommentar: 
Byggeområdet er redusert og i større grad formet etter landskapet enn hva som var tilfellet i 
områdereguleringsplanen. Begge veier med tilhørende byggeområder er også lagt på 
naturlige hyller i landskapet og formet for å gjøre minst mulig terrenginngrep. Noe av 
hensikten med disse grepene er å dempe fjernvirkningen. Vi mener derfor at selve 
utformingen av byggeområdene mm. I seg selv sørger for en landskapstilpasning. Dette 
arbeidet er gjort etter grundige terrenganalyser. Planbeskrivelsen viser både vegprofil og 
snitt som viser behovet for skjæringer og fyllinger. Det er i tillegg utarbeidet snitt for hver 
bolig. Disse er ikke gjengitt i planbeskrivelsen. 
Forslaget om å ta inn maksimum fasadehøyde på bygningsdeler i eksponert retning er en 
fornuftig ide som vi tar inn i revidert planforslag.

Rådmannens kommentar: 
Det er tatt inn i bestemmelser maksimum høyde på bygningsdeler i eksponert retning på 9 
meter fra ferdig planert terreng. Rådmannen har fått en 3D fil av tenkt bebyggelse for 
vurdering og sett på denne i sammenheng med bebyggelsen rundt. Ettersom innglassing av 
terrasser ikke er vist i 3D grunnlaget er det vanskelig å vurdere reell fjernvirkning av tiltaket. 
Det er på grunn av terrengfall enkelte steder vanskelig å se for seg at det kan bygges en 
sammenhengende bebyggelse langs åsen. I illustrasjonsplan er bebyggelsen i vest delt på 4 
rekkehusfelt med grønne felt i mellom dem. Volumene i seg selv vurderes å tilpasse seg 
områdets skala og karakter. Estetikk og fjernvirkning skal også vurderes ved byggesøknad. 
Krav om utomhusplan og nødvendige snitt skal vise forhold til eksisterende og prosjektert 
terreng, og i den sammenheng også fjernvirkning av tiltaket. 
Rådmannen mener planområdet er et relativt sentrumsnært og viktig utbyggingsareal. 
Bebyggelsen langs åsen vil kunne skjerme bakenforliggende arealer og boliger og legge til 
rette for boligbebyggelse som er tilpasset eksisterende bygningsmiljø i området.

Utnytting 
Det er oppgitt en utnytting på omkring 2 enheter pr daa, noe som i utgangspunktet kan 
oppfattes som lav utnytting, men dette er vurdert opp mot totalt antall tillatte boenheter 
innenfor hele Haugstenåsen. Det er planlagt en variert bebyggelse innenfor 
områdereguleringen, med blant annet blokker på andre delfelt, slik at området totalt er et 
godt tilbud for ulike livsfaser. 

Konsekvensutredning 
ØFK sier seg enig i vurderingen i at det ikke kreves konsekvensutredning, siden utbygging 
er avklart i overordnede planer. 

Kulturminner 
Hensynet til automatisk fredete kulturminner i planen er ivaretatt.

Trafikk 
l følge planen skal det legges til rette for blandet trafikk. Dersom det er veldig få biler, kan 
dette være hensiktsmessig for å utnytte arealet, men hvis det samtidig må rygges ut på 
veien fra garasjen, må det være tilstrekkelig sikt og avstand for å redusere faren for ulykker. 
Garasjene plassert parallelt med veien kan ligge nær veien og dermed øke faren for ulykker. 
Spesielt der det er større høydeforskjeller på veien vil sikten være viktig. På vinterstid 
spesielt er faren for ulykker stor. ØFK ber derfor om at fortausløsninger eventuelt vurderes i 
samråd med Statens vegvesen og kommunen. 
Barn vil ofte velge turveiene for å krysse gjennom området. Det bør vurderes om det skal 
legges til rette for flere snarveier slik at de minste får minst mulig trafikk å forholde seg til. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Det er ikke plass til hverken flere snarveier eller fortau innen planområdet uten at 
utbyggingen i større grad vil påvirke terrenget. Man fjerner heller ikke behovet for rygging 
ved å legge inn et fortau – alternativet er å snu på egen tomt, noe som ikke er mulig i et så 
tett byggeområde. Vegen er forholdsvis bred, så det burde være tilstrekkelig med plass for å 
ivareta både trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 

Parkering 
For å ivareta målene i bypakka om redusert privatbilisme, anbefaler vi at kravet til parkering 
endres fra minimum antall plasser til maksimum antall, henholdsvis 1,5 eller 2 avhengig av 
boligens størrelse. Veiene er smale for å forhindre gateparkering, men da må det sikres at 
lekeareal mm ikke blir brukt i stedet. Et virkemiddel kan være å tillate parkering kun på 
merkede plasser. 

Forslagsstillers kommentar: 
Fredrikstad kommune ønsker ikke at det tas inn bestemmelser om maksimums antall 
plasser, men at prinsippet i kommuneplanens arealdel følges fram til det vedtas en ny.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 

Støy 
ØFK synes det er uheldig at det lages unntaksbestemmelser for støygrenseverdiene når 
deler av planområdet ligger i gul støysone målt 4 meter over terreng. Haugstenåsen vil også 
påvirkes av store anleggsarbeider over en lengre periode, slik at bebyggelsen som bygges 
først får økt belastning. Det kan være en fordel om det oppnås enighet for utbyggingstakt 
mellom de ulike utbyggerne på de ulike feltene for å få en best mulig gjennomføring både for 
eksisterende og nye boliger. 

Plankartets byggegrenser tar ikke hensyn til hensynssone i kartet. ØFK ber om at det i 
større grad legges vekt på om det er områder der det ikke bør bebygges eller legges til rette 
for uteareal. Sammenhengende støyskjerm kan være uheldig visuelt, men det kan være 
nødvendig for deler av bebyggelsen. ØFK kan si seg enig at støyskjermer mm ikke er 
ønskelig ut fra en vurdering om at det er uheldig angående eksponering. Det er likevel angitt 
mulighet for terrengbearbeiding som også kan være uheldig. Planen bør derfor i større grad 
ta disse vurderingene og ikke overlate det til de enkelte byggesakene. 
Planbestemmelsene er noe uklare på hvor støyskjermene kan plasseres, men slik 
bestemmelsene er formulert, kan det virke som det bare tillates mindre skjermer innenfor 
bebyggelse og anlegg, jf. unntakene i§ 4.5.1. Planen bør i større grad vurdere og gi rom for 
etablering av felles støyskjermer dersom det er behov for å tilfredsstille kravene. 
Så langt ØFK kan se, er det avvik mellom vedlagte støyberegninger og kommunens digitale 
kart. Støy fra skytebanen vil også påvirke slik at det blir tosidig støy. ØFK ber om at 
Fredrikstad kommune sikrer dette før endelig behandling, og at det vurderes om 
byggegrense i større grad skal sikre at det ikke bygges på støyutsatte områder. Dette bør 
framgår av kartet før endelig behandling. Det er i reguleringsfasen det er enklest å styre 
ønsket utvikling, ikke når enkeltsaker skal behandles.

Forslagsstillers kommentar: 
Det er lagt inn hensynssoner for å belyse hvilke arealer som kan bli støyutsatt. Vi mener det 
er hensiktsmessig å bygge her, og bruke selve bygningsmassen som skjerming mot 
uteområdene som jo vil ligge mot sør. Her får alle boliger et skjermet uteområde med gode 
lysforhold det meste av dagen. For de støyutsatte områdene innen BK3 er de lagt opp til 
lokal støyskjerming for hver enkelt bolig i form av skjerming på terrassen. Dette arealet vil til 



Side 13 av 16

en viss grad også være noe vindutsatt, og en støyskjerm vil også ta av for vinden dersom 
den blir oppført på rett måte. Utbygger har gode erfaringer denne løsningen fra andre 
områder. Tillatt avvikssone for støy vil forøvrig også reduseres fra Lden = 60 dB til Lden = 58 
dB, noe som vil skjerpe behovet for skjerming. Alternativt kan man legge inn en støyskjerm 
langs adkomstvegen. Dette vil fungere bra som støyskjerm, men er ikke førstevalget mht. 
estetikk. Planen låser ingen løsninger, men åpner for både felles og lokal støyskjerming.

Rådmannens kommentar: 
Både plankart og bestemmelser er endret etter offentlig ettersyn. Det er viktig at man ikke 
utelukker valg av støyskjerm fremfor innglassing av terrasser. Det må gjøres en vurdering av 
støyskjerm kontra innglassede terrasser med tanke på fjernvirkning av tiltaket. Området er 
vindutsatt og det vil sannsynligvis bli behov for å skjerme uteoppholdsarealer av den grunn 
også. Rådmannen er derfor enig i forslagsstillers kommentar og førstevalg som er å legge 
opp til en lokal støyskjerming. Det vil tas en vurdering ved byggesøknad om estetikk og 
fjernvirkning av alle omsøkte tiltak. 

Statens vegvesen, brev datert 20.10.16
Statens vegvesen minner om at områdereguleringsplanen stiller rekkefølgebestemmelser 
knyttet til bygging av rundkjøring i krysset med fv. 110 Haldenveien, ny fotgjengerundergang 
under fv. 110 og at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for tiltakene før arbeidene 
kan settes i gang. 

Støy 
Deler av planområdet ligger i gul støysone. Gjennom bestemmelse 4.3 punkt b) tillates 
støynivå på Lden 60 dB på fasade hvis minst ett soverom har støynivå under grenseverdi 
(Lden55 dB) utenfor ett vindu. l henhold til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2012) bør bolig i gul støysone bare tillates dersom man gjennom 
avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene. Videre framgår av retningslinjene at dersom 
tiltakshaver gjennom støyfaglig utredning har dokumentert at kostnadene ved støyisolering 
eller andre avbøtende tiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte støygrensene 
fravikes. Vi kan ikke se at slik dokumentasjon foreligger. Vi stiller dessuten spørsmål ved om 
det er nødvendig å fravike grenseverdiene i dette plan området, siden det etter vår vurdering 
bør være mulig å plassere et tilsvarende antall boliger som skissert i planbeskrivelsen 
utenfor gul støysone ved å velge en mer konsentrert boligtype enn kjedede eneboliger.

Parkeringskrav for bil 
Planforslaget legger opp til et svært høyt parkeringskrav for bil, med minst 2 plasser per 
boenhet over 100 m2 bruksareal og minst 1,5 plass for mindre boenheter. l tillegg kan (vil) 
det bli opparbeidet gjesteparkeringsplasser. Vi mener at det må stilles strengere krav til 
bilparkering enn det som framgår av planforslaget. Vi mener dessuten at det bør vurderes 
felles parkeringsplasser, garasjerekker, eller lignende framfor at det skal være 
parkeringsplasser ved inngangsdøra til den enkelte bolig. Felles parkeringsløsninger gir 
dessuten behov for færre plasser per bolig. Det kan også med fordel gjøres en vurdering av 
om parkeringshus, garasjerekke eller lignende kan plasseres slik at det har en 
støydempende virkning for boligene. 

Parkeringskrav for sykkel 
Når det gjelder sykkelparkeringsplasser mener vi at planforslagets krav om minimum 2 
sykkelparkeringsplasser for hver bolig er lavt. Planområdet ligger i sykkelavstand fra 
sentrum, og det bør derfor gjøres mest mulig attraktivt å velge sykkel på daglige reiser. 
Trygg og lett tilgjengelig sykkelparkering ved bolig er viktig i den forbindelse. Dessuten 
legger planforslaget til rette for familieboliger, og det er derfor sannsynlig at det i mange av 
boligene vil være flere enn 2 i "sykkelfør" alder. Det er heller ikke uvanlig at hver person har 
flere sykler. Vi anbefaler derfor at det settes et høyere krav til antall sykkelparkeringsplasser 
i planbestemmelsene.



Side 14 av 16

Forslagsstillers kommentar: 
Rekkefølgebestemmelse vedr. rundkjøring legges til grunn for utbyggingen på 
Haugstenåsen. Tillatt støynivå reduseres til Lden = 58dB. Dette betyr at man kan bygge innen 
gul støysone, men at det må gjøres lokal støyskjerming på hver bolig i form av innglassing 
og tett rekkverk på terrasser. Bakenforliggende fasade og uteområder vil da ende under Lden 
= 55dB. Om det i ettertid skulle vise seg at dette ikke lar seg gjøre i praksis, eller at 
beboerne sjeneres av støy, er støyproblemet løsbart med skjerm langs vegen som siste 
løsning. 
Parkeringsdekningen kan defineres som maksimum 2 plasser pr. boenhet. Det er ønskelig 
med carporter. Dette er en boform som er attraktiv og praktisk for beboerne. Carportene kan 
om ønskelig også brukes for takterrasse, noe som er arealeffektivt. Om man fører opp en 
felles garasje tar ikke dette særlig mindre plass, og det blir neppe anlagt et verdifullt og 
attraktivt uteoppholdsareal på taket. Carportene/garasjene kan dessuten romme bodplass 
nær hjemme for gressklipper osv., og er dessuten den naturlige tørre og trygge plasseringen 
av sykler - nær utgangsdøra. Krav til sykkelparkering er ikke to plasser pr. boenhet, men pr. 
100 m2. I praksis vil dette innebære et krav på 3-4 sykler pr. boenhet, avhengig av 
boenhetens størrelse.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet, Kystverket, NVE, barnetalsperson og Eldrerådet, Råd 
for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling har ingen merknader til 
planforslaget

Rådmannens kommentar: 
Barnetalsperson har tidligere uttalt seg i forbindelse med områderegulering av 
Haugstenåsen og ved oppstart av planarbeidet for felt B03, B04 og B05 på Haugstenåsen. 
Tidligere innspill ser ut for å være ivaretatt i planen. 

Fredrikstad kommune ved brannsjefen, brev datert 25.10.16
Etter gjennomgang av planbeskrivelsen har Brannsjefen følgende kommentarer: 

•  Krav til slokkevannskapasitet på min. 20 l/s for småhusbebyggelse. 
Se pkt. 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Hendelse 43 – I dette punktet er det 

angitt at områdets tilgjengelighet er basert på en kjøreadkomst med eventuell 
alternativ forbindelse til Tyrilia med bomsperring. Kun en normal kjøreadkomst til 
400 husstander kan være en begrensning for fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy. Problemstillingen er aktuell når denne ene veien helt eller delvis 
er blokkert på grunn av veiarbeid eller annen akutt blokkering av veien. 
Risikoreduserende tiltak må vurderes. 

•  Det er utarbeidet «Retningslinjer for rednings- og slokkemannskap i distriktet til 
Fredrikstad 

•  Brannvesenet ønsker også å uttale seg senere i forbindelse med rammesøknad 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vil på sikt reguleres en gjennomkjøringsmulighet mot Tyrilia for nødsituasjoner.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar innspillet til orientering. 

Økonomiske konsekvenser
Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur som overtas av kommunen samt behov for sosial 
infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen.
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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 forutsatt at støyproblematikken 
kan løses.

Rådmannen vil presisere at det vanligvis ikke er ønskelig med avviksbestemmelser for støy i 
boligområder utenfor sentrum. Veileder til T-1442/2012 åpner imidlertid for denne 
muligheten. Gjennom planprosessen måtte det tas avveininger mellom arealeffektivitet, 
hensynet til fjernvirkning og tilpasning til eksisterende bebyggelse ved valg av plangrep. 
Konsentrert småhusbebyggelse passer bra som boligformål for delfelt B03. Det er et 
eksponert område oppe på åsen og grenser til eksisterende lav bebyggelse. Lokale 
avbøtende tiltak er å foretrekke i denne planen. En eventuell løsning med støyskjerm langs 
hele vest-nordvestsiden av planområdet ville gi en uheldig eksponering og fjernvirkning. Av 
rene estetiske grunner vurderer rådmannen det riktig å lempe på støykravene og godkjenne 
avviksbestemmelser for støy for denne planen. 

Avvik fra kommunens bestemmelser om uteoppholdsarealer er beskrevet og redegjort for i 
planbeskrivelse. Avviket skyldes at det for enkelt av tomtene vil kunne være vanskelig å 
oppnå tilstrekkelig antall kvadratmeter som tilfredsstiller kravene til minste uteoppholdsareal 
på grunn av bratt terreng og trafikkstøy. 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 svabergs landskapet 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. 
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Konklusjon
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 
grunn til å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. 


