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Saksnr.: 2015/14179
Dokumentnr.: 54
Løpenr.: 219558/2016
Klassering: Haugstenåsen B04 og B05
Saksbehandler: Arna Gudbrandsdottir

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 19.01.2017 6/17
Bystyret 09.02.2017 5/17

Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B04 og B05 - Borge 
Forslagsstiller: OBOS Nye Hjem

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 B04 og B05 planID 0106 1136, plankart datert 17.03.16, 
sist revidert 05.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.03.16, sist revidert 
05.12.16.

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 B04 og B05 planID 0106 1136, plankart datert 17.03.16, 
sist revidert 05.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.03.16, sist revidert 
05.12.16.

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 B04 og B05 planID 0106 1136, plankart datert 17.03.16, 
sist revidert 05.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.03.16, sist revidert 
05.12.16.

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 B04 og B05 planID 0106 1136, plankart datert 17.03.16, 
sist revidert 05.12.16, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.03.16, sist revidert 
05.12.16.

Sammendrag
Stenseth Grimsrud arkitekter AS fremmer på vegne av OBOS Nye Hjem AS planforslag for 
et område på Begby. Planområdet er på ca. 36 daa, i ca. 4 km kjøreavstand østover fra 
Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel har 
formål «Framtidig boligbebyggelse». Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Det varslede planområdet ligger som 
boligbebyggelse «B04 og B05» innen områdereguleringsplan for Haugstenåsen, vedtatt 
18.06.15. Områdeplanen gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og 
rekkefølgebestemmelser. 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordnede planer. Kommunen har vurdert om 
det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift av 26.06.09 og har konkludert med 
at tiltaket ikke faller inn under utredningsbehovet i forskriften. Relevante tema som 
omhandler miljø og samfunn er allerede delvis utredet gjennom den nylig vedtatte 
områdeplanen og utdypes gjennom dette planarbeidet.

Forslag til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 01.09.2016, sak 55/16, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09.16-24.10.16.

Det kom inn 8 innspill. Planforslaget er omarbeidet til å imøtekomme innkomne merknader 
på en rekke punkter. Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller 
fylkeskommunale myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å 
anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. 

Vedlegg
1 Oversiktskart
2 Plankart
3 Reguleringsbestemmelser
4 Planbeskrivelse
5 Illustrasjonsplan
6 Støyfaglig utredning
7 Renovasjonteknisk plan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/14179

Saksopplysninger
Kort om planforslaget: 
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS fremmer på vegne av OBOS Nye Hjem AS planforslag for 
Haugstenåsen B04 og B05, delfelt i områdereguleringsplan for Haugstenåsen (vedtatt 
18.06.15). Områdeplanen gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og 
rekkefølgebestemmelser. Formålet med planforslaget er å regulere til blokkbebyggelse med 
tilhørende anlegg. Hovedgrepet i planen er å legge til rette for to delområder hvor det kan 
føres opp punktblokker over en parkeringskjeller. Ettersom utbyggingen vil skje over et langt 
tidsrom er det viktig at planen formes med en viss fleksibilitet for å kunne håndtere endringer 
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i behov og regelverk. Denne detaljreguleringen bør også sees i sammenheng med de andre 
detaljreguleringene innenfor områdeplanen. Planområdet ligger i en vestvendt helling sør for 
Haldenveien ca. 4km øst for Fredrikstad sentrum. Planområdet er på ca. 36 daa, er i dag 
ubebygd og består stort sett av fjell som er kledt med spredt vegetasjon. Bebyggelsen er 
tenkt plassert mot to flatere platåer i åsryggen og vil etterhvert bli en del av større 
boligområde med variert boligtilbud. 

For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av 05.12.2016.

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 ligger som boligbebyggelse «B04 og B05» innen 
Områderegulering for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.16. Områdeplanen gir føringer for 
planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser. Planområdet inngår 
som framtidig utbyggingsområde i Kommuneplanens utbyggingsprogram for boliger 2015 – 
2026.

Avvik fra overordnede planer: 
Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i overordnede planer bortsett fra 
følgende punkter: 
Kommuneplanens krav til parkeringsdekning: Reguleringsplanen stiller krav til færre 
parkeringsplasser. Avviket beskrives nærmere i planbeskrivelse, kap.8.5.
Kommuneplanens krav til uteoppholdsarealer er redusert fra 80 – 60m2 per boenhet. Avviket 
er nærmere beskrevet i planbeskrivelse, kap. 8.8.

Hovedtemaer i planprosessen:
Videreføring av bestemmelser i Områderegulering for Haugstenåsen.
I bestemmelser for områdereguleringen, §3 Bebyggelse og anlegg, listes opp 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. 

Forslagsstiller har utarbeidet kart over eksisterende og mulige stiforbindelser mellom 
boligfeltene (figur 22 i planbeskrivelse). I tillegg til eksisterende stier vil det gjennom 
planarbeidet reguleres inn nye turstier som binder de ulike planområdene sammen. Det 
sikres gjennom bestemmelser for detaljreguleringen at gangforbindelse fram til lekeplass 
«L3» øst for planområdet, og til friluftsområdet i sør opparbeides. Fellesbestemmelser sikrer 
videre at ved utbygging og gjennomføring av alle typer tiltak innenfor området skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes oppnådd i 
størst mulig grad.
Planområdet har adkomst fra o_K1 i områdeplanen. 

Vegsystem / ny adkomstveg
I medhold av områdeplan for Haugstenåsen vil planområdet få ny adkomstveg fra 
Haldenveien via Tyrihjellveien (kjøreveg o_K1 i områdeplanen). På sikt vil avkjørselen fra 
Haldenveien legges om til en rundkjøring, noe som sikres gjennom rekkefølgekrav i 
områdeplanen og er videreført i rekkefølgebestemmelser for detaljreguleringen. 
Områdeplanen viser en ny adkomstveg med ensidig fortau som skal betjene hele 
Haugstenåsen. Vegen er dimensjonert for buss med en snuplass i enden. Snuplassen 
grenser mot planområdet. Planområdet B04-B05 knyttes mot samlevegen via to 
adkomstveger som fører rett inn i parkeringskjeller. I tillegg vil det opparbeides kjøreadkomst 
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til bakkenivå med en vendemulighet/gjennomkjøringsmulighet innen boligformålene BB1 og 
BB2 som dimensjoneres for stor lastebil. Adkomstene til bakkeplanet skal primært brukes for 
renovasjon, brøyting og utrykningskjøretøy. 

Barns interesser / gående og syklende / friluftsarealer
Rett sør for planområdet ligger et stort rekreasjonsområde. Delene som ligger i umiddelbar 
nærhet til planområdet er beskrevet av forslagsstiller som lett tilgjengelige, trygge og 
oversiktlige, og kan dermed være egnet for frilek for forholdvis små barn. De fleste 
opparbeidete leke- og rekreasjonsområdene ligger mer enn 500 meter fra planområdet og 
dermed utenfor rekkevidde for mindre barn. Det er derfor behov for at det opparbeides 
grendelekeplass og nærlekeplasser i forbindelse med realisering av planen. 

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. Hovedatkomsten 
til Haugstenåsen er og opparbeidet med snuplass dimensjonert for buss. Det vil i fremtiden 
kunne legges en bussrute opp til området. Det sikres gjennom bestemmelser i planen at det 
skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Rekkefølgebestemmelser i 
områdereguleringsplan for Haugstenåsen krever at hovedatkomst og teknisk infrastruktur, 
støyskjerming, turveger og lekeplass skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger 
innen planområdet. Rekkefølgebestemmelsene er videreført i denne detaljreguleringen. 

Tilpasning til omgivelsene / landskap og fjernvirkning / sol- og skyggeforhold
Fylkesmannen i Østfold har, i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av 
områderegulering for Haugstenåsen, og ved oppstart av denne detaljreguleringen kommet 
med uttalelser som går på betydningen av å tydeliggjøre utforming og fjernvirkning av 
foreslått bebyggelse. Østfold fylkeskommune kommer med likelydende uttalelse og påpeker 
at: «Siden de fleste andre forholdene ble grundig belyst i områdeplanen, vil dermed noe av 
det viktigste i detaljreguleringen være at det utformes gode bestemmelser og planer som 
sikrer gode og forutsigbare prosjekter og prosesser både for utbyggere, kommune og 
berørte naboer. Utforming av plankart og bestemmelser bør utarbeides slik at bebyggelsens 
nær- og fjernvirkning på de markerte kollene minimaliseres.»
I planens bestemmelser for bebyggelse og anlegg sikres at «Det skal legges vekt på god 
kvalitet i den arkitektoniske utformingen, detaljering og materialbruk. Bebyggelsen skal ha et 
moderne formspråk og flate tak. Bygningene innen hvert av delfeltene skal vise likhetstrekk. 
I de ubebygde delene av BB1 og BB2 skal naturpreget med svaberg, lyng og furu i størst 
mulig grad bevares.» Illustrasjonsplan følger som vedlegg. I planbeskrivelse redegjøres for 
valg av prinsipp og terrengtilpassing med illustrasjoner av mulig fjernvirkning av tiltaket og 
sol-/skyggediagrammer. 

Støyforhold
Planområdet ligger i henhold til tidligere støyberegninger i rød/gul sone mht. støy fra 
Regimentmyra skytebane. Forslagsstiller opplyser i planbeskrivelse om at her er det inngått 
avtaler om avbøtende tiltak som vil senke støybelastningen til et akseptabelt nivå i henhold 
til T-1442/2012. 
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 fremskrevet til 2031. Det er også gjort beregninger med forslag til avbøtende tiltak. 
Beregningene viser at deler av nordfasaden til en av blokkene vil ligge støyutsatt. 
Støybelastningen her er moderat og lar seg avbøte med f.eks. innglassing av balkong. 
Støyutsatt område er vist med hensynssone i plankartet. 

Samråd og medvirkningsprosess
Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på vegne av OBOS Nye Hjem AS varslet, i henhold til plan- 
og bygningslovens bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 16.09.15 
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og kunngjorde det i Fredrikstad Blad 19.09.2015, samt kunngjøring på kommunens 
hjemmeside. Planarbeidet ble varslet parallelt med varslingen av planarbeider i delfelt B03 
vest for planområdet (PlanId 0106 1135). Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og 
høring i perioden 09.09.16-24.10.16. Det er mottatt 8 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 17.10.2016
Planforslaget ser i sin helhet ut til å være godt gjennomarbeidet. Utbyggingen planlegges 
over et lengre tidsrom, og det ønskes derfor fleksibilitet for å kunne håndtere endringer i 
behov og regelverk. Det er derfor ikke fastsatt noe nøyaktig plassering av blokkene innenfor 
byggeområdene og heller ikke nøyaktig antall leiligheter. Vi har forståelse for at man ønsker 
fleksibilitet i større utbygginger, men mener kommunen som myndighet bør gi klare føringer 
for større utbygginger som dette. Kommunen bør også sørge for juridiske virkemidler som 
sikrer god kvalitet av kommende utbygging. Når kommende bebyggelse ikke er fastsatt blir 
det også vanskeligere å vurdere faktorer som utbyggingens fjernvirkning og karakter, totalt 
antall kvm uteområde osv. Vi mener derfor at om en detaljregulering blir vedtatt med en viss 
fleksibilitet er det svært viktig at det er utarbeidet gode reguleringsbestemmelser som sikrer 
miljø- og samfunnsverdier. Vi er positive til at bestemmelsene sikrer at naturpreget terreng 
bevares. 
l tidligere uttalelser til regulering av 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. 
Avslutningsvis kommenterer vi noen av bestemmelsene fra områdereguleringen for 
Haugstenåsen som bør videreføres i detaljreguleringen.

Arealeffektivitet 
Vi mener at forslaget om å legge til rette for blokkbebyggelse i dette området er forsvarlig, 
og samsvarer godt med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Støyforhold 
For Haugstenåsen område B04 og B05 eksisterer det to kilder til støy; støy fra 
Regimenstmyra skytebaner og fra trafikk på Haldenveien og innfartsveien til området. Uten 
avbøtende tiltak vil hele område B05 og store deler av område B04 være innenfor gul 
støysone fra Regimentsmyra. Trafikkstøy fører til at den nordligste blokka havner innenfor 
gul støysone. Det er et nasjonalt mål at støyproblemer skal forebygges og reduseres for å 
ivareta folks helse og trivsel. Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis det mest 
kostnadseffektive tiltaket mot støy. 

Støy fra trafikk på Haldenveien og innfartsveien til området er utredet. Resultatet av 
støyberegningene viser at grenseverdien (Lden=55dB) fra retningslinje T1442/2012 
overstiges på det meste med 3 db. Dette gjelder for blokka nordvest i planforslaget (verdier 
overskredet i nord og vest). På de to nærmeste naboblokkene til denne har man et støynivå 
som tilsvarer grenseverdien. l planforslaget foreslås det å øke grenseverdien fra 55 til 60 dB. 
Om kommunen ønsker å tillate utbygging i gul støysone mener vi at man ikke bør øke 
grenseverdien for støy helt opp til Lden=60 dB, men heller begrense den til Lden=58dB, da 
dette er den høyeste verdien for støy som er beregnet på blokkenes fasade. 
Som avbøtende tiltak foreslås at alle boenheter skal ha minst ett soverom med støynivå 
under grenseverdi (Lden=55dB) utenfor vinduet. 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. Det er for eksempel mulig å utforme større, 



Side 6 av 18

gjennomgående leiligheter i den blokka som er utsatt for støy. Vi anbefaler derfor å revidere 
planforslaget ytterligere, for å sikre de fremtidige beboerne et minst mulig støyutsatt bomiljø. 

Vi har kommet med forslag til forandringer i reguleringsbestemmelser senere i dokumentet. 
For utendørs oppholdsarealer er det foreslått å føre opp lokal støyskjerming på balkonger. 
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. 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 området. Vi ber derfor at siste ledd i 
2.1.2 i rekkefølgebestemmelsene for områdereguleringen blir videreført i detaljreguleringen. 

Vi vil til slutt poengtere at ved å ha en fleksibel plan må man i videre utvikling av denne også 
ta hensyn til endring av støynivåer, om man endrer beliggenheten til blokkene. Det kommer 
tydelig frem i rapporten fra Brekke Strand at dersom det skal gjøres vesentlige 
terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av bygningsmassen, vil de 
presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldig og beregninger må oppdateres. Det 
vil si at ved større forandringer av blokkene, eller ved plassering av disse, bør 
støyforholdene utredes på nytt. Det bør utarbeides en reguleringsbestemmelse som krever 
fremlagt dokumentasjon om støyforholdene ved planlagte bebyggelse og uteareal. Vi mener 
en detaljregulering generelt bør vise konkret hvordan støyutfordringene løses.

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 (jf. planforslagets bestemmelser). Begrunnelser for å 
redusere uteareal er blant annet at det vil være vanskelig å oppnå tilstrekkelig areal som 
tilfredsstiller kravene i minste uteoppholdsareal (MUA). l planforslaget kommer det frem at 
kjørearealer, støyutsatte arealer eller bratt terreng mm ikke inngår i definisjonen av MUA. 
Dette burde føres inn i bestemmelsene. Ved å redusere kravet om uteareal vil man sikre en 
mer kompakt utbygging. l utarbeidede illustrasjoner av utbyggingen vil det uansett bli over 
13 dekar med uteoppholdsareal i umiddelbar nærhet til boligene. Videre vil det i sør 
fremdeles være utmark, og det vil være lett for beboere å komme seg til dette området, og 
bruke det som uteoppholdsareal. På bakgrunn av dette vil vi ikke kritisere reduseringen av 
uteoppholdsareal. 

Bebyggelsens fjernvirkning 
l planbeskrivelsen er det utarbeidet en fotomontasje som viser mulig fjernvirkning av 
bebyggelsen på områdene B04 og B05. Endelig plassering av bebyggelsen er imidlertid ikke 
fastsatt, siden man ønsker fleksibilitet i reguleringsplanen. Dette gjør det vanskelig å vurdere 
realismen i fremlagt fjernvirkning, og hvordan denne vil kunne påvirke landskapsbilde. Vi 
mener at planforslaget burde hatt en grundigere landskapsanalyse av planlagt bebyggelse. I 
vår videre vurdering har vi benyttet utarbeidede illustrasjoner, som vi går ut fra er et reelt 
forslag til utbygging. 
Haugstenåsen ligger en del høyere enn naboområder. Det vises tydelig i figur 25 i 
planforslaget at bebyggelsen vil synes godt fra avstand. Det er gitt reguleringsbestemmelser 
om arkitektonisk utforming detaljering og materialbruk. Her vil vi legge til at det er viktig å 
benytte materialer som fører til at blokkene vil virke mindre dominerende i landskapet, og 
samtidig passer inn med det lokale landskapsuttrykket. Området rundt planområdet består i 
dag av eneboliger. Det er tydelig at ni blokker vil være dominerende og føre til forandringer i 
landskapet. Det er derfor viktig å tilpasse seg områdets karakter og utbyggingen bør sikres 
en god kvalitet, også estetisk. Det må sikres at prosjektet blir et positivt bidrag til 
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bylandskapet. Det vil være viktig at kommunen følger opp dette ved 
byggesaksbehandlingen. 
Reguleringsbestemmelsene bør kreve avbøtende tiltak for å redusere fjernvirkningen av 
bebyggelsen og at dette dokumenteres ved byggesaksbehandlingen. For å dempe eventuell 
fjernvirkning bør man sette bestemmelser for materialbruk, fargevalg og andre estetiske 
utforminger for å hindre uønskede endringer i landskapsbildet.

Parkering 
Detaljreguleringen foreslår å legge til rette for minimum 1,2 p-plasser per boenhet. 
Kommuneplanen fastsetter at det skal avsettes minimum 2 p-plasser pr. boenhet med 
bruksareal over 100m2 og minimum 1,5 p-plasser pr boenhet med bruksareal under 100m2. 
Planforslaget er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Vi mener derimot 
at forslaget i detaljreguleringen er fornuftig. Planområdet ligger forholdsvis sentrumsnært, og 
i slike områder bør man fremme bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk som 
fremkomstmiddel. Vi mener derfor at reguleringsbestemmelsene heller burde gitt et 
maksimumskrav til p-plasser for biler og ikke et minimumskrav.

Kommentarer til foreslått reguleringsbestemmelser: 
•  4 l disse bestemmelsene bør det innarbeides at de avbøtende støytiltakene ved 

Regimentsmyra skytebane skal være gjennomført før brukstillatelse gis. 
•  4c) Det bør på slutten av bestemmelsen legges til at det ikke tillates skadelige 

fremmede arter ved planting og gjenplanting av uteoppholdsarealer og lekearealer. 
•  5.4 Støy: Vi mener at det bør inngå i bestemmelsene at en høyest mulig andel, og 

minst 50% av alle 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. 

•  6.2 c) Det bør settes bestemmelser for hva som kan inngå som uteoppholdsareal. 
For eksempel kan man overføre bestemmelse 5.3 b fra planforslag for Haugstenåsen 
område B03; Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over Lden 55 
dB, samt arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. 
Vi mener også at innglassede balkonger for å ivareta støykrav ikke bør regnes med 
som uteoppholdsareal. 

•  6.3 h) Det bør legges inn begrensinger på antall gjesteparkeringer. 
•  6.4 Det bør legges inn et maksimum for antall parkeringsplasser per boenhet. 

Forslagsstillers kommentar: 
Støyforhold 
Merknadene vedr. støyforhold tas til følge: 
•  Grenseverdi for støy reduseres fra 60 til Lden=58dB. 
•  Rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringen vedr. støy fra skytebanen blir

videreført i detaljreguleringen 
•  Det legges inn bestemmelse om at det kreves fremlagt dokumentasjon om 

støyforholdene dersom planlagte bebyggelse og uteareal ihh. utarbeidet 
støyberegning endres. 

•  Innglassede balkonger tas ut fra beregningen av «tilfredsstillende uteareal». 
(Overbygde balkonger inngår uansett ikke i definisjonen av MUA.) 

Uteoppholdsareal og lekeareal 
Definisjonen av MUA tas inn i bestemmelsene slik at støyutsatte arealer eller bratt terreng 
mm ikke inngår i beregningen av uteoppholdsareal. 

Bebyggelsens fjernvirkning
Illustrasjonene som er utarbeidet til planforslaget viser den sannsynlige og ønskelige 
bygningsplasseringen innenfor rammene av planen. Planen definerer en inndeling i flere 
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byggesoner mht høyder. Fleksibiliteten i planen åpner i praksis for er en justering av 
bygningsplassering innenfor sonene i forhold til interne gangarealer, uteoppholdsarealer 
og kjørearealer for f. eks. brannbil. Dette er justeringer som i liten grad vil påvirke 
fjernvirkningen som framkommer i illustrasjonene som vises i planbeskrivelsen. 

Detaljerte bestemmelser kan i enkelte tilfeller være nødvendig for å sikre nødvendig 
tilpassing i f. eks. etablerte boligområder. I dette tilfellet er det de store linjene i planen, 
som f. eks. høydeinndelingen, som vil ha betydning for fjernvirkningen. Dette sikrer 
planen. For detaljerte bestemmelser kan føre til at det oppstår behov for justeringer av 
planen, eller at man kanskje ikke velger de beste løsningene. 

Det som kanskje kan gjøre størst utslag på fjernvirkningen er kontrasterende virkning 
som følge av uheldig materialvalg eller for dominerende utforming. Det er derfor tatt inn 
nye bestemmelser om at farge- og materialvalg ikke skal gi en kontrasterende effekt, 
samt at terrengarbeider skal begrenses til det som er nødvendig for byggetiltaket. Videre 
suppleres det med bestemmelser som for å dempe fjernvirkningen ved at den mulige 
fasadelengden begrenses samt at parkeringskjeller skal være inntrukket i forhold til den 
ytterste husrekken.

Kommentarer til foreslått reguleringsbestemmelser: 
Fylkesmannen foreslår disse endringene: 
•  4 l disse bestemmelsene bør det innarbeides at de avbøtende støytiltakene ved 

Regimentsmyra skytebane skal være gjennomført før brukstillatelse gis. 
•  4c) Det bør på slutten av bestemmelsen legges til at det ikke tillates skadelige 

fremmede arter ved planting og gjenplanting av uteoppholdsarealer og lekearealer. 
•  5.4 Støy: Vi mener at det bør inngå i bestemmelsene at en høyest mulig andel, og 

minst 50% av alle 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. 

• 6.2 c) Det bør settes bestemmelser for hva som kan inngå som uteoppholdsareal. 
For eksempel kan man overføre bestemmelse 5.3 b fra planforslag for Haugstenåsen 
område B03; Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over Lden 55 
dB, samt arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. 
Vi mener også at innglassede balkonger for å ivareta støykrav ikke bør regnes med 
som uteoppholdsareal. 

•  6.3 h) Det bør legges inn begrensinger på antall gjesteparkeringer. 
•  6.4 Det bør legges inn et maksimum for antall parkeringsplasser per boenhet. 

Med unntak av det siste punket er ønskene innarbeidet i planforslaget. Et maksimums antall 
parkering er ikke i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Dette styrer 
imidlertid seg selv ved at det legges en begrensning på gjesteparkeringen samt at 
kostnaden med å opparbeide en parkeringskjeller begrenser antallet plasser som 
opparbeides.

Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene revidert. Rådmannen slutter seg til 
forslagsstillers kommentar.

Østfold fylkeskommune, brev datert 23.10.2016
Konsekvensutredning 
ØFK sier seg enig i vurderingen i at det ikke kreves konsekvensutredning siden utbygging er 
avklart i overordnede planer som kommuneplan og områderegulering. 
Varsel om oppstart 
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ØFK la spesielt vekt på eksponering i landskapet og barn og unge ved varsel om oppstart. 
ØFK ser at flere av våre anbefalinger i forbindelse med varsel om oppstart er videreført i 
detaljreguleringen. Blant annet ser vi at det er ønske om beredskapsvei med bom ut av 
området. Denne veien vil ikke bli en del av denne planen, men vi benytter anledningen og 
minner om dette. 

Avvik fra overordnede planer 
l beskrivelsen er det redegjort for avvik fra overordnede planer. Krav til færre 
parkeringsplasser (1,2 pr boenhet) samt redusert uteoppholdsareal ØFK vil bemerke at 
reduksjon av parkering kan være et virkemiddel for å redusere privatbilismen i tråd med 
blant annet intensjonene i Bypakka, og ØFK ser positivt på denne endringen. 

Leke- og uteoppholdsareal 
Derimot, når det gjelder reduksjon av uteoppholdsareal fra 80 til 60m2 per boenhet, må flere 
forhold vurderes. Barn og unges oppvekstvilkår er et prioritert tema i Østfold. l planen er det 
avsatt areal til flere lekeplasser i området. Det er foretatt en realistisk vurdering av arealenes 
egnethet, i stedet for bare å sette et tall i tråd med overordnede planer. Det skal være 
uteareal både på balkong og på lekeplasser. l tillegg er det store friarealer i området. Enkelte 
områder er bratte, og ikke alle får like mye sol, men i sum vil dette kunne bli et flott område å 
vokse opp i. ØFK har vurdert om det bør stilles et vilkår om byggegrense før 
uteoppholdsarealet reduseres fra 80m2 til 60m2.

Byggegrense- sterkt faglige råd 
Som sterkt faglig råd anbefaler vi at det legges inn byggegrense på 4 meter både til 
friområdet i sør og lekearealene i sin helhet. Det er gitt bestemmelser som gir rom for å 
bygge inntil formålsgrensen eller over byggegrensen. På denne måten kan det oppstå 
situasjoner der bebyggelsen med tilhørende anlegg privatiserer de felles 
uteoppholdsarealene. Få vil leke rett ved terrassen eller balkongen til andre beboere, og det 
oppstår gjerne konflikter mellom generasjoner. 

Friområder i sør (naturområde) 
ØFK vil som sterkt faglig råd anbefale at det legges inn en byggegrense i plankartet, på 
minimum 4 meter mot naturområdene sør for planområdet. l områdereguleringen er det ikke 
vist byggegrenser, og da er det en forventning om at plan og bygningslovens§ 29.4 
angående minimum 4 meters avstand til tomtegrense gjelder. lllustrasjonsplanen viser 
byggegrense, men er ikke en juridisk del av reguleringsplanen. En endring av plankart vil 
enkelt ivareta dette, og sikre uheldige saker i forbindelse med fremtidige søknader om tiltak. 
Ved å legge til rette for bygging i formålsgrensen, jf bestemmelsenes§ 6.3.i) vil det være mer 
eller mindre umulig å ikke berøre friområdet i anleggsperioden. Samtidig vil den nærmeste 
delen av friområdet da miste sin funksjon som et fellesareal, siden det vil oppleves som 
privat, kun for beboerne i de nærmeste blokkene. ØFK ber om at det også nyanseres 
byggegrense mot naturområdet i vest, men da med tanke på eksponering og inngrep i 
skråningen. 
ØFK vil som sterkt faglig råd anbefale at det legges inn byggegrense i plankart på 4 meter 
mot naturområder. Dette begrunnes med at det ikke bør foretas tiltak i naturområdene. 
Samtidig vil bebyggelse inntil oppleves som privatiserende og området mister sin verdi for 
alle. 

Lekeareal jf balkonger 
Det står i bestemmelsenes§ 6.3 C) at balkonger kan tillates inntil 2 meter utkraget over 
byggegrensen. En avstand på kun 2 meter vil kunne redusere verdien av både friareal og 
lekeareal. Når det ikke er satt begrensninger på om dette også gjelder l. etasje, vil 
balkongene og private uteplasser kunne komme i konflikt med fortau også. 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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Ut fra en helhetlig vurdering, vil reduksjon av uteoppholdsareal kombinert med manglende 
avstand til lekeareal i stor grad kunne forringe kvaliteten på lekearealene. Det vil også bli 
mer skygge. ØFK vil som sterk faglig råd anbefale at det ikke tillates å bygge nærmere 
tomte- eller formålsgrense enn lovens 4 meter mot lekeareal. 

Veg og tomteområder 
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 for tomteområder i eksponert retning og i bratt terreng. 

Estetikk og landskapstilpasning 
ØFK stiller spørsmål ved om områdets fjernvirkning er tilstrekkelig vurdert, belyst og 
hensyntatt i plankart og bestemmelser. Dette spesielt siden planen ikke gir strengere 
rammer for bebyggelsen i eksponert retning. Figur 19 i beskrivelsen viser relativt store 
fyllinger i skråningen mot eneboligene ved Haldenveien. Så langt ØFK kan se, vil det måtte 
foretas fyllinger utenfor det området som burde sikres spesielt. Planen bør i større grad vise 
en realistisk byggegrense der eksponering jf margin er vurdert. Lenger inn på feltet, vil tiltak i 
mindre grad påvirke synligheten, og der kan planen være mer fleksibel. 
ØFK ber om det i minst mulig grad foretas sprengninger/fjerning av fjell mellom blokkene. 
Ved at deler av berget skaves bort der det ligger til rette for en underetasje med 
parkeringsanlegg, vil bebyggelsen virke høyere og mer dominerende både nær og fra 
avstand. Derimot, dersom berget synes mellom blokkene i områdene i ytterkant av området, 
vil blokkene framstå som mer tilforlatelige. 

Gjensåing av fyllinger mm vil virke fremmed i granittlandskapet. ØFK vil derfor anbefale at 
kommunen stiller krav om at berget skal beholdes i forkant og delvis mellom, evt reetableres 
med stein. En måte å gjøre dette på kan være at garasjeanleggene trekkes lenger vekk fra 
skråningen på utsatte steder. Det må være stor vilje til å finne gode løsninger for hvert enkelt 
sted. Dette vil, slik vi ser det, bli en viktig del av den videre prosjekteringen på feltet. ØFK 
ber om at kommunen tar en aktiv rolle for at dette ivaretas. 
Det bør også velges materialer og farger som harmonerer med fargespekteret i området for 
å dempe synligheten av prosjektet. Refleksjon fra materialer bør også unngås. 

Kulturminner 
Hensynet til automatisk fredete kulturminner: Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.

Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er videreført, kun med en henvisning til områdereguleringen. 
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. 

Lekearealene er felles innenfor ulike delområder i områdereguleringen, ikke bare innenfor 
OBOS sitt område. Dette kan med fordel videreføres direkte i bestemmelsene for en felles 
forståelse av lekearealenes tilgjengelighet. ØFK vil anbefale at lekearealene er tilgjengelige 
for flest mulig, siden uteaktivitet og samspill med andre mennesker er viktig for folkehelsa. 
Utbyggingsavtaler vil være viktige på Haugstenåsen for at hovedatkomst, teknisk 
infrastruktur, lekearealer mm er på plass. Det bør vurderes om det bør synliggjøres spesielt i 
detaljreguleringens bestemmelser at det ved 290 enheter innenfor Haugstenåsens 
områderegulering utløses krav om rundkjøring mm. 

Parkering
ØFK har ikke innvendinger til redusert parkeringsdekning, siden dette samsvarer med 
virkemidler i overordnet areal- og transportplanlegging. Det bør likevel sikres at det ikke kan 
parkeres på veier, grøntanlegg mm. 
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Vi ber om at det vurderes om antall sykkelparkeringer økes (fortrinnsvis under tak), slik at f. 
eks barnefamilier får en sykkelparkering pr familiemedlem. 

Støy 
ØFK ber om at det vurderes om støy fra Haldenveien er tilstrekkelig sikret i planen, jf 
hensynssonens utstrekning. 
ØFK ser at det er mange grunner til å ikke velge større støyskjermer på grunn av estetiske 
forhold. Likevel bør planen gi rom for at det kan etableres støyskjermer enkelte steder slik at 
støykravene er mulig å ivareta. Det er uheldig å ha unntaksbestemmelser for støy siden 
støyforurensning i stor grad påvirker folkehelsa negativt.

Forslagsstillers kommentar: 
Beredskapsvei vil inngå ved reguleringen av B01 og B02. 

Byggegrense 
ØFK har vurdert om det bør stilles et vilkår om byggegrense før uteoppholdsarealet 
reduseres fra 80m2 til 60m2. Videre ønsker ØFK 4 meters byggegrense mot friområder og 
lekeområder. Merknaden tas til etterretning. Det legges inn 4 meters byggegrense. 
Utkraging av balkong beholdes. Ingen av disse vil ligge ut over leke eller friområde med en 
byggegrense på 4 meter. Bestemmelsenes§ 6.3. endres. ØFK ber om at byggegrensen mot 
vest nyanseres med tanke på eksponering og terrenginngrep. Dette er gjort i forbindelse 
med utarbeidelse av planforslaget. Om man sammenligner med vedtatt områdeplan er både 
utbyggingsform og avgrensning av byggeområdet kraftig moderert. 

Lekeareal jf balkonger 
Alternativet til å tillate at balkonger utkrager to meter er at hele blokka flyttes to meter i 
retning friområdet eller at tunet mellom blokkene reduseres. At private uteplasser kommer i 
kontakt med lekeområdene kan like mye være en fordel som en ulempe. Arealene som blir 
liggende nærmest husveggen (under balkongene) vil delvis også brukes for gangarealer og 
vil dermed ikke innregnes som lekearael. 

Estetikk og landskapstilpasning

Fylkeskommunen ber om en nyansering av bestemmelsen vedr. opparbeidelse av 
støttemurer utenfor byggegrense. Når det nå er lagt inn 4 m byggegrense langs 
formålsgrensene vil det ikke være nødvendig med ytterligere endringer i kartet. 
Støttemurene er helst myntet mot eventuelle vegformål. ØFK henviser til fyllingene i figur 19 
(nå 20) i planbeskrivelsen. Det er ikke fylt ut noe her. De ulike nyansene som framkommer i 
illustrasjonen er ment å illustrere ulike eksisterende terrengformasjoner. I tillegg viser den 
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grønne sjatteringen hva som er byggeområde og den hvite hva som ligger utenfor 
byggeområdet. Illustrasjonen ved viser hvordan området er tenkt utbygd. Her er 
parkeringskjelleren trukket tilbake og boligene i 1 etg. ligger i plan med eksisterende terreng. 
Kotene som synes viser det eksisterende terrenget uten noen form for fylling. Garasjen er 
skåret inn i terrenget og taket av garasjen stikker her fram som en kant. Denne vil enkelt 
kunne la seg forblende med en lav fylling, tørrmur eller vegetasjon. Det blir trolig overskudd 
av stedegne masser som kan benyttes for en slik forblending. Fylkeskommunen ber om at 
berget mellom blokkene ikke sprenges vekk og at garasjene trekkes tilbake. Dette ligger 
også i intensjonene til prosjektet. Det legges derfor inn en bestemmelse om at 
sprengningsarbeider som er synlige fra vestsiden kun skal omfatte nødvendige 
terrengarbeider. For å forhindre at det bygges en «vegg» mot vest legges det også inn 
bestemmelser om at den vestligste fasaden til på grunnplan skal brytes opp slik at boliger på 
nederste plan vil bryte opp «linjen» en parkeringskjeller ellers ville ha markert for 
fjernvirkningen i det bratte terrenget. 
Rekkefølgebestemmelser tas inn i reguleringsbestemmelsene. Det er lagt inn bestemmelse 
som sikrer at et begrenset antall gjesteparkering skjer i de nordre delene av planområdet i 
tilknytning til det sentrale vegsystemet. 
Se for øvrig kommentarer vedr. støy og landskapstilpassing under kommentarer til 
fylkesmannens merknader.

Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene revidert. En 3D modell av ønsket 
bebyggelse har blitt gjennomgått og vurdert av administrasjonen. Rådmannen slutter seg til 
forslagsstillers kommentar.

Statens vegvesen, brev datert 20.10.2016
Områdereguleringsplanen stiller rekkefølgebestemmelser knyttet til bygging av rundkjøring i 
krysset med fv. 110 Haldenveien, ny fotgjengerundergang under fv. 110, og tilhørende 
ombygging av gang- / sykkelveger og bussholdeplass. Kravet gjelder for utbygging 
(brukstillatelse) ut over de første 290 nye boenhetene innenfor områdereguleringsplanen. Vi 
minner videre om at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for tiltakene før arbeidene 
kan settes i gang. 

Støy 
Det framgår av planforslaget at området er utsatt for vegtrafikkstøy både fra fylkesveg 110 
og fra den interne atkomstvegen til området. Deler av planområdet ligger i gul støysone, 
markert med hensynssone på plan kartet. Gjennom bestemmelse 5.4 punkt b) tillates 
støynivå på Lden 60 dB på fasade hvis minst ett soverom har støynivå under grenseverdi 
(Lden 55 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 til om 
det er nødvendig å fravike grenseverdiene i dette plan området. Ifølge planforslaget vil deler 
av nordfasadene på en av boligblokkene få høyere støynivåer enn grenseverdien, og det 
bør være mulig å plassere denne blokka, eventuelt endre blokkas utforming, slik at 
grenseverdien nås uten at det går på bekostning av tilfredsstillende uteoppholdsarealer. 

Parkeringskrav for bil 
Planforslaget stiller krav til minst 1,2 parkeringsplasser for bil per leilighet, og i tillegg skal 
det opparbeides gjesteparkeringsplasser. lllustrasjonsplanen viser ca. 280 
bilparkeringsplasser i parkeringskjeller og overflateparkeringer som ser ut til å kunne romme 
anslagsvis 40-50 gjesteparkeringsplasser. Dette tilsvarer i så fall ca. 1,5 bilparkeringsplasser 
per leilighet. Undersøkelser viser at jo mer tilgang man har på parkeringsplass, jo mer 
sannsynlig er det at man skaffer seg flere biler, og jo flere biler man har, jo mer blir bilen 
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brukt. l tillegg er det undersøkelser som viser at man bruker bilen mer jo lettere tilgjengelig 
den er fra boligen. Vi anbefaler at det stilles strengere krav til bilparkering enn det som 
framgår av planforslaget, eksempelvis ved å endre minimumskravet til et maksimums- eller 
absolutt krav. 

Parkeringskrav for sykkel 
Når det gjelder sykkelparkeringsplasser mener vi at planforslagets krav om minimum 2 
sykkelparkeringsplasser for hver leilighet bør vurderes økt. Plan området 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. 

Løsninger for myke trafikanter 
Interne gangforbindelser er ikke vist på plankartet, men det framgår at gangvegsystem skal 
inngå i utomhusplaner. Det gjør at det er vanskelig å vurdere om løsninger for myke 
trafikanter er ivaretatt på en god måte i planen. Vi forutsetter at det i utomhusplanene legges 
vekt på å oppnå attraktive gang-/sykkelforbindelser til relevante målpunkter, som skole, 
bussholdeplass, lekeplass, turområder, og lignende. Gang-/sykkelvegnettet bør utformes slik 
at det oppleves som snarveger sammenlignet med bil. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det tas inn en påminnelse om opparbeiding av rundkjøring i rekkefølgebestemmelse. I 
rekkefølgebestemmelsenes § 4, bokstav a henvises det nå til at: «Hovedatkomst, 
rundkjøring, teknisk infrastruktur og lekearealer skal være etablert ihht. til 
rekkefølgebestemmelser innen områdereguleringsplan for Haugstenåsen (planID.: 0106 
1003) før det gis brukstillatelse for nye boliger innen planområdet.» 
Rekkefølgebestemmelsene i gjeldende områdeplan videreføres på denne måten. 
Tillatt støynivå reduseres til Lden = 58dB. Det tas også inn strengere bestemmelser for 
håndtering av innendørs støy. Gjesteparkering vil legges lengst vekk fra bebyggelsen. 
Arealene i nærheten av blokkene vil bli bilfritt, men tilgjengelig for brannbil, flyttebil, 
renovasjon mm. Selve parkeringsdekningen ligger innenfor hva kommuneplanens arealdel 
legger opp til. Det er pr. i dag ikke ønskelig å sette en maksimumsgrense fra kommunalt 
hold. Det er vanskelig å anslå det framtidige antallet beboere i hver husstand på lang sikt, 
men det er grunn til å tro at boenhetene i første rekke vil være attraktive for små 
husholdninger uten mange barn. Kravet til antall opparbeidete sykkelplasser økes derfor 
ikke. 
Det er mange stier og små veger i området som er farbare med sykkel, og de vil 
opparbeides flere gangforbindelser via utbyggingen i naboområdene. Innen selve 
planområdet vil det etableres gangforbindelser som «passer» med de eksisterende og 
planlagte gangforbindelsene, bussholdeplass og framtidig renovasjonsløsning. 
Organiseringen av dette vil framgå av utomhusplan som skal godkjennes ved 
byggesaksbehandlingen. Dette arbeidet er allerede påbegynt.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.10.2016
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne understreker at universell utforming er 
lovfestet og skal ivaretas i planen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tiltak som etter loven skal være universelt utformet vil opparbeides etter gjeldende 
regelverk, og lar seg løse ihht. plan.

Rådmannens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Rådmannen slutter seg til forslagsstillers kommentar.
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Fredrikstad kommune, faggruppe miljø + virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling 
24.10.2016
Ad bebyggelsen og landskap/fjernvirkning: 
Det er lagt til rette for en grad av fortetting i aktuelle område, og det anses fornuftig at det 
legges til rette for ulike typer boliger også i dette området. Området ligger likevel utenfor 
sentrum av Fredrikstad, i overgangen til marka. Kvalitet i fortettingen, i form av virkning på 
trivsel, bokvalitet, solforhold og opplevelse og bruk av området, også for allerede 
eksisterende bebyggelse og brukere av området, anser høringsgruppa som ekstra viktig i 
slike områder. Utbyggingen bør derfor sette faktorer som landskapstilpasning og 
fjernvirkning, høyt. 
I planforslaget presiseres det at det per i dag ikke foreligger konkrete føringer for plassering 
og faktisk størrelse og utseende på blokkene. Dette gjør det vanskelig å få et godt nok 
inntrykk av landskapstilpasning og fjernvirkning til å kunne vurdere faktisk løsning. 
Høringsgruppa mener at det må foreligge mer konkret forslag for at det kan gjøres reelle 
vurderinger av forslaget med hensyn til alle viktige faktorer. 
Det er skissert fjernvirkning av det ikke-bindende forslaget som foreligger, men dette er gjort 
fra fugleperspektiv og kun fra ett punkt. For en reell vurdering av forslaget, bør 
fjernvirkningen illustreres fra menneskeperspektiv, helst fra flere retninger, for eksempel 
også fra vei og bebyggelse på nordsiden. 
Sett opp mot skissene som foreligger: Av hensyn til eksisterende bebyggelse i området og 
de store deler av Fredrikstad som ligger nord og vest for området, med god utsikt til 
området, anbefales det å gjøre endringer med tanke på plassering og eller utforming og 
størrelse på blokkene. Krav om tilpasning til landskap og hensyn til fjernvirkning er tuftet på 
nettopp hensynet til øvrig bebyggelse med grunnlag i den påvirkning våre omgivelser har på 
trivsel, helse og atferd. (Viser blant annet til veileder T-1267 Fortetting med kvalitet fra 
Miljøverndepartementet.) En tenkt trinnvis utbygging, styrt av etterspørsel, bør også fremgå i 
bestemmelsene som en klart planlagt trinnvis utbygging, basert blant annet på hensynene 
over. 
Bakgrunn for anbefalingen om endringer i konkrete sak, opp mot momentene over; 
De nordvestligste delene av høyden det er tenkt å bebygge, ligger som 
inngang/begynnelsen på marka. Den er godt synlig i dagen i dag, ragende noe opp bak 
eksisterende bebyggelse. Tre - fire blokker i fem etasjer oppå denne, med sikt inn til 
ytterligere flere fem-etasjes blokker, ser ut til å komme til å bryte med landskapet i så stor 
grad at det vil bli en påfallende «vegg» mellom bebyggelsen og marka, synlig fra store deler 
av Fredrikstad. I tillegg vil foreliggende forslag gi en skyggelegging i morgen-
/formiddagstimene i sommerhalvåret, for deler av allerede eksisterende bebyggelse. Dette i 
motsetning til opprinnelig skissert bebyggelse, slik vi har forstått det, der høy bebyggelse var 
tenkt lagt i bakre deler av området.

Ad støy: 
Den nordvestligste blokka får, med illustrert plassering, fasade i gul støysone. Dette fører til 
at det er lagt inn unntaksbestemmelser når det gjelder støy. Det ser ut som det største 
bidraget til støyen på aktuelle fasade, kommer fra planlagt ny vei opp mot boligområder 3 + 
4/5. Vi anser det som ønskelig at man først vurderer tiltak knyttet til planlagt vei, for å 
redusere støyen, heller enn å innføre unntaksbestemmelser (som er lite ønskelig). 
De blokkene som vil gjøre størst inngripen i solforholdene for eksisterende bebyggelse og 
som gir størst bidrag til negativ fjernvirkning, vil også være de blokkene som ligger mest 
støyutsatt. Dette bør hensyntas i endelig forslag, og i bestemmelser om en eventuelt trinnvis 
utbygging. 
Forslag til ny tekst i reguleringsbestemmelsene om støy (5.4 c): 
Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på hvordan omkringliggende 
bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og anleggsperioden. 
Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og 
kap. 6 i T-1520.
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Ad uteareal: 
Det anses som akseptabelt å redusere utearealet til 60 kvm pr boenhet all den tid boligene 
ligger så nært turterreng, og at det blir opparbeidet en god, stor uteplass L og at det 
opparbeides gode løsninger for lek og rekreasjon rett utenfor hver av blokkene. Det er gode 
beskrivelser både i planforslaget og bestemmelsene rundt bevaring av stinettverk mellom ny 
og eksisterende bebyggelse og friluftsområdene.

Ad parkering: 
Ad bestemmelse 6.4 d): 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet er bra. Siden dette gjelder 
bolig, vil det, for å bidra til mer sykkelbruk, være nødvendig med god tilgang på tørr 
sykkelparkering. Det bør derfor inn i reguleringsbestemmelsene at sykkelparkeringen skal 
være overbygget så langt dette er estetisk og praktisk mulig, eventuelt som en minste 
minimumsandel. 
Ad bestemmelse 6.4 c): I Fredrikstad kommunes vedtatte strategi for ladeinfrastruktur 
anbefaler vi en tilrettelegging for ladbare biler i størrelsesorden: minst 20 % ferdigstilte 
ladere og opptil 50 % opplegg for fremlagt strøm. Det anbefales derfor at andelen 
tilrettelegging for ladbare biler økes.

Forslagsstillers kommentar: 
Bebyggelsen og landskap/fjernvirkning: 
Faggruppa mener planen i større grad må legge konkrete føringer for plassering og faktisk 
størrelse og utseende på blokkene og at det bør illustreres fra menneskeperspektiv. 
Reguleringsbestemmelsene og kart legger sammen med f. eks. brannteknisk regelverk 
forholdsvis klare rammer rundt hva som kan bygges og hvordan bebyggelsen vil fortone seg 
på avstand. Planen gir et visst rom for justeringer, men disse gjelder i praksis detaljer som 
har betydning for bokvalitetene inne i feltet. Etter høringsperioden foreslås at det gis 
bestemmelser som begrenser mulighetene for å etablere synlige fyllinger og skjæringer, 
samt krav om materialvalg i en dempet tone. Dette vil bidra til å sikre at prosjektet bygges 
etter intensjonene. Planbeskrivelsen inneholder flere illustrasjoner, deriblant en fotomontasje 
som viser fjernvirkningen. Fotografiet er tatt fra øyehøyde, 150 cm over bakken, men fra et 
høytliggende fotostandpunkt. Fra lavereliggende områder var det vanskelig å finne et 
fotostandpunkt med utsyn over åsen. Det henvises til de opprinnelige skissene som fulgte 
områdereguleringen for Haugstenåsen, og at den planlagte bebyggelsen vil danne en vegg 
mellom bebyggelsen og marka. Sammenlignet med områdeplanen er blokkene trukket ut av 
det bratteste området, og den planlagte bebyggelsen vil oppføres som punktblokker snarere 
enn en vegg – som områdeplanen viste. Dersom man skal unytte området slik 
områdeplanen legger opp til må man velge mellom å bygge i høyden eller bygge ned 
arealet. Innenfor det aktuelle området er det valgt å bygge i høyden for å motvirke at det 
dannes en vegg mot dalen og for å skape romslige uteoppholdsarealer. I områdeplanen 
valgte man å legge parkering på bakkeplan fremfor å bevare naturpreget rundt og mellom 
blokkene. I revidert plan er det tatt inn skjerpede bestemmelser om utformingen av de meste 
eksponerte rekkene med blokker. 
Støy
Gruppa ønsker at det gjøres avbøtende støytiltak langs vegen framfor å legge inn en 
unntaksbestemmelse. Denne muligheten er vurdert og siden det finnes gode 
bygningstekniske løsninger er disse mer ønskelig enn støyvoller og skjermer. Tekst vedr. 
støy i anleggsperioden tas inn: Forslag til ny tekst i reguleringsbestemmelsene om støy (5.4 
c): 
Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon på hvordan omkringliggende 
bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og anleggsperioden. 
Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og 
kap. 6 i T-1520. 
Parkering. 
Fredrikstad kommune anbefaler en tilrettelegging for ladbare biler i størrelsesorden: minst 
20 % ferdigstilte ladere og opptil 50 % opplegg for fremlagt strøm. Dette tas inn i 
bestemmelsene.
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Rådmannens kommentar: 
Etter høring og offentlig ettersyn er plandokumentene revidert. En 3D modell av ønsket 
bebyggelse har blitt gjennomgått og vurdert av administrasjonen. Rådmannen slutter seg til 
forslagsstillers kommentar.

Fredrikstad kommune, Brannsjefen, brev datert 25.10.2016
Etter gjennomgang av planbeskrivelsen har Brannsjefen følgende kommentarer: 
• Krav til slokkevannskapasitet på min. 20 l/s for småhusbebyggelse. Øvrig bebyggelse 

(blokker) krever slokkevannskapasitet på min. 50 l/s. I den forbindelsen må det 
avklares om det er tilstrekkelig vannkapasitet i området. 

•  Byggverk med boenhet (risikoklasse 4) som har 3 eller flere etasjer skal ha heis. 
Byggverk i risikoklasse 4 (boliger) der det er krav til heis er det også krav til 
automatisk slokkeanlegg. Se TEK 10 § 11-12 og § 12-3. 

•  Byggverk med boenhet som sprinkles kan bygges med ett trapperom. Dette 
forutsetter at brannvesenets stigemateriell har adkomst til alle fasader. TEK 10 § 11-
13. 

•  I byggverk hvor vindu eller balkong utgjør en av rømningsveiene må det være 
tilgjengelighet for brannvesenets stigemateriell. TEK 10 § 11- 17. 

•  Eventuelt dekke over garasjekjeller på utsiden av bygningskroppen (blokker) må 
dimensjoneres for fremkommelighet for brannvesenets stigemateriell. 

•  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 Brann- og redningskorps. Avdeling Hvaler og Fredrikstad.» 

•  Det må utarbeides utomhusplaner som tar hensyn til overnevnte. 
•  Brannvesenet ønsker også å uttale seg senere i forbindelse med rammesøknad 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vil gjøres en brannteknisk vurdering ved detaljprosjektering av byggetiltak. Det vil på sikt 
reguleres en gjennomkjøringsmulighet mot Tyrilia for nødsituasjoner.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Odd Arne Fredriksen, Tyrihjellveien 8, brev datert 17.10.2016 
Det står rekkefølge bestemmelsene 2.1.2 før oppstart før bygging av ny adkomstvei skal 
tyrihjellveien 1A-2A-8 utredes i en støyfaglig utredning. Jeg har ikke fått noe skriv på det 
men ser på utendørs støyutredning på felt 03, 04 og 05 fra Brekke Strand at mine fasader 
får støy på over 60db. Vi har fått opplyst av Øivind Onstad at vi får en støyskjerm på 2 
meterers høyde mot nord det er bra. Verandaen mot vest og vinduene til kjøkken, stue og 
inngangsdør disse ligger så høyt at lyden vil gå over støyskjermen. Da må det vel gjøres 
støyreduserende tiltak med støyreduserende rekkverk på veranda og tiltak mot støy fra mine 
lufteluker og vinduer som vender mot veiene? 
Kan dere vurdere dette? 

Forslagsstillers kommentar: 
Tyrihjellveien 8 ligger utenfor planområdet og støytiltakene vil forvaltes gjennom 
«områderegulering av Haugstenåsen» og ikke dette planforslaget - selv om det selvfølgelig 
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er en nær sammenheng. Områdereguleringen stiller konkrete krav. Disse skal etter planen 
følges opp med konkrete og detaljerte tiltak i forbindelse med detaljprosjektering av vegen.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet. Kystverket, NVE, Eldrerådet, barnetalsperson 
Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet, Kystverket, NVE, barnetalsperson og Eldrerådet har 
ingen merknader til planforslaget

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

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
Konsekvenser for levekår og folkehelse vurderes som positive i dette planarbeidet. Barn og 
unge vil få gode oppvekstsvilkår i et område, som ligger i akseptabel gang- og 
sykkelavstand til sentrum, og i umiddelbar nærhet til både barne- og ungdomsskole.  

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Reguleringsforslaget fremmes som en privat detaljregulering 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. 

Rådmannen har forståelse for betydningen av å utforme planen med en viss fleksibilitet på 
grunn av lang utbyggingstid. Rådmannen ser det som positivt at det sikres, gjennom 
bestemmelser, god kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk samt at det 
sikres at naturpreget med svaberg, lyng og furu skal bevares i de ubebygde delene av 
byggefeltene. Planbeskrivelse viser illustrasjoner av planlagt bebyggelse og hvordan den 
best mulig kan tilpasses landskapet. Det sikres, gjennom bestemmelser, mellomrom for sikt 
og sol mellom blokkene og plassering på to terrengnivåer for å oppnå både gode boforhold 
og tilfredsstillende fjernvirkning av tiltaket. 

Deler av planområdet ligger potensielt i gul støysone. Støyberegning viser at en fasade av 
den nordligste blokken vil ligge støyutsatt. Det er tatt inn avviksbestemmelser med krav om 
støyreduserende tiltak. Uteoppholdsarealer på bakkeplan er tenkt på sørsiden av 
bebyggelsen og ligger ikke i støysone. 

Det er noen avvik fra overordnede planer. Avvikene er beskrevet og redegjort for i 
planbeskrivelse. Omfanget er beskjedent for de fleste forhold. Størrelse på 
uteoppholdsarealer er imidlertid en viktig premiss for gode boforhold og kvalitet i 
boligområder. Reduksjon i kommunens krav til størrelse på uteoppholdsarealer må derfor 
vurderes nøye. Det foreligger interessemotsetninger mellom hensynet til bokvalitet og 
folkehelse og ønsket om høy arealutnyttelse. Vekt på arealeffektivitet er lagt til grunn for 
forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av dette er at beboerne får mindre 
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uteoppholdsareal per boenhet. Rådmannen vurderer det i denne saken slik at avviket ikke 
har store negative konsekvenser for bokvalitet eller folkehelse ettersom planområdet 
grenser til store friluftsarealer, og hver bolig har tilgang til privat uteoppholdsareal på 
balkong. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeplasser før det gis 
brukstillatelse for boliger i området. Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse, en 
boligtype som ikke finnes i området fra før. Rådmannens vurdering er at variasjon i 
boligtyper i området også kan ha positive konsekvenser for levekår og folkehelse. 

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 svaberglandskapet 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
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 grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 


