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Uttalelser fra offentlige myndigheter 

Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 15.11.19 

ØFK viser til at planarbeidet må forholde seg til den gjeldende fylkesplanen, Østfold mot 2050. 
Området er i dag avsatt til framtidig bolig i gjeldende kommuneplan og i forslaget til ny kommuneplan. 
I 2010 ble det varslet til oppstart av reguleringsplanen for samme område. Den gangen spilte Østfold 
fylkeskommune inn at området burde få en høy arealutnyttelse ettersom dyrka mark skulle 
omdisponeres. Etter 2010 har imidlertid riksantikvarens KULA- områder kommet inn som hensynssone 
i kommune- og fylkesplan.  
 
I tillegg har ny fylkesplan fra 2018 skjerpet målet om bevaring av dyrka mark. Hensynet til kulturmiljø 
og jordvern taler for at antallet boenheter reduseres og at planområdet begrenses til området 
nærmest Klokkerstuveien (se bilde under). Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å legge vekt 
på disse problemstillingene: 

- Jordvern: Ved høring av forslag til kommuneplanens arealdel våren 2019 ba fylkeskommunen 
kommunen om å vurdere å ta framtidige boligområder på dyrka mark ut av kommuneplanen. Det 
aktuelle planområdet er videreført med framtidig boligformål i forslaget til ny kommuneplan.   

- Nyere tids kulturminner: I Fylkesplanen for Østfold er området avsatt til verneverdig kulturmiljø av 
regional betydning. Siden kommuneplanen åpner for nedbygging av området, foreslår vi at 
planområdet reduseres i størrelse og åpner for en skånsom bebyggelse langs Klokkerstuveien i øst, 
slik at kulturlandskapets åpne karakter kan ivaretas lengst mot vest (Se rød strek i illustrasjonen 
under som forslag til reduksjon av planområdet).   

- Hensynet til automatisk fredete kulturminner: Det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner 
som har behov for særlig vern i planområdet, men ber om at reguleringsplanens 
fellesbestemmelser omtaler dette. 

 
ØFK forutsetter at de får planforslaget til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Problemsstillingene jordvern og nyere tids kulturminner vil tas opp i dialog med kommunen, og 
omtales og vurderes i plandokumentene som følger saken ved innsendelse av komplett forslag. 
Planforslaget vil tilpasses nyere tids kulturminner og avbøtende tiltak sikres i plankart og 
planbestemmelser.  
 
Eksempler på avbøtende tiltak kan være krav til materiale på fasade, siktkorridorer og andre 
tilpasninger som sikring av uteopphold i plankart som trekker landskapet inn i planområdet og demper 
konsekvensene for Byens Marker. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavdelingen, datert 21.11.19 

Innspillet viser til at planområdet er angitt til 13 dekar og består i hovedsak av dyrka mark. Det 
fremgår av fylkesplanen Østfold mot 2050 at dyrka mark ikke skal tas i bruk til utbygging, jf. 
retningslinje 1.1.11. Unntatt er arealer som allerede er bundet i reguleringsplaner.  
 
Innsender viser også til at områdets nærhet til industri på Øra bør også tas med i vurderingen. 
Planområdets nære tilknytning til et komplekst industriområde og med de ulemper som knytter seg til 
lukt, støy og risiko må også tas med i vurderingen. Flere boliger nær industriområdet vil trolig også for 
medføre en ulempe for industrien i fremtiden, med økning i antallet klager på lukt og støy. 
 
Fylkesmannen vurdere følgende temaer som viktige i det aktuelle planområdet: 
Barn og unge, medvirkning og levekår, estetisk utforming, universell utforming, blå-grønn struktur, 
naturmangfold, fremmede skadelig arter, samfunnssikkerhet og klimatilpasning, støy, luftkvalitet, 
terrenginngrep og masseforvaltning, runnforurensning, klimagassutslipp og energi, vannforvaltning og 
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kartfremstilling. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Innspillet legges til grunn for videre planlegging. Temaene som er viktig for planområdet og er 
fremsatt av Fylkesmannen vil omtales og utredes som en del av planforslaget. 

Statens vegvesen, datert 06.11.19: 

Innspillet fra Statens vegvesen omtaler temaer som må hensyntas og beskrives i videre arbeid med 
planforslaget. Innsender ber forslagsstiller ta spesielt hensyn til kryss og avkjørsler:  
«Vi anbefaler at kryss og avkjørsler utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100 
Veg- og gateutforming, kapittel D.1, samt håndbok V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. 
Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. Disse tegnes inn og målsettes i kryss og 
avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som 
hensynssone» 
 
Andre temaer som må fremgå i planforslaget er: Trafikksikkerhet, tilrettelegging for gående og 
syklende, kollektivbetjening, parkeringsdekning for bil, sykkelparkering, støy og luft og universell 
utforming. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Innspillet legges til grunn for den videre planleggingen. Siktkrav vil opprettholdes og sikttrekanter vil 
vises i plankartet. Andre nevnte tema vil utredes i planbeskrivelsen og hensyntas i 
reguleringsbestemmelsene. Det utarbeides trafikkanalyse som beskriver planforslagets trafikale 
konsekvenser. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 22.10.19: 

Norges vassdrags- og energidirektorat har kommet med et generelt innspill til varsel om oppstart. 
Innsender ber forslagsstiller ta hensyn til flom, som må også sees i sammenheng med lokal 
overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til 
raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta 
imot denne økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet 
som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig 
areal til tiltakene. NVE viser til ulike veiledere og verktøy ved oppstart. Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Innspillet legges til grunn for den videre planleggingen. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 08.11.19: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle 
mottatte plansaker og sender derfor et generelt svar.   
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:      

- Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 

- Transport av farlig gods 

- Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 

- Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse 
områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med 
Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. 
 
Forslagsstillers kommentar 
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Innspillet legges til grunn for den videre planleggingen. Risiko- og sårbarhetsanalyse etter PBL § 4-3 vil 
omfatte og vurdere risikoforhold som kan påvirke planområdet.  
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Uttalelser fra naboer 

Eva Lange Hafstad, Lena Ekman, Nils Christian Lange, datert 31.10.19: 

Innsenderne kommer i innspillet med konkrete forslag til utforming, basert på materiale som ble sendt 
ut ifm. nabovarslingen. Hafstad m.f. viser til nylig utbygging i Vaterland (se bilde under), og mener at 
utformingen av boligene har ivaretatt områdets særpreg samtidig som de fremstår moderne. 
Rekkehusene på Vaterland glir godt inn blant eldre bebyggelse ved hjelp av variasjon i form og volum, 
samt fargebruk som er særegent for området. Innsenderne av innspillet mener at tilsendt material til 
varsel om oppstart for Klokkerstuveien 2 ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende landskap- og 
arkitektur. Naboene framstår dermed positive til variasjon av byggestiler som sameksisterer, og viser 
til de eksisterende husene som finnes i området som fungerer fint sammen, selv med varierende 
byggeperiode fra 1854 og 1910 – 1920. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Forslagsstiller takker for konstruktivt innspill til planforslaget, og for naboenes engasjement til å bidra i 
videre utforming av rekkehusene. På tidspunktet ved utsendelse av varsel om oppstart av 
detaljreguleringen var utformingen av rekkehusene fremdeles på skissenivå, men skal videre 
utarbeides før komplett innsendt plan. I videre detaljering vil bokvalitet stå høyt i utformingen av 
rekkehusene og uteoppholdsareal. Forslagsstiller tilstreber å imøtekomme naboenes innspill i videre 
prosjektering og utforming av rekkehusenes estetikk, med mål om at utbyggelsen kan passe godt inn 
blant eksisterende omkringliggende bebyggelse.  

Eva Lange Hafstad, Lena Ekman, Nils Christian Lange, datert 12.11.19: 

Innsenderne viser til tidligere innsendt innspill, og ønsker i denne omgang å tilføye konkrete forslag til 
rekkehusenes utforming. Hafstad m.f. mener at utformingen av bebyggelsen i tilsendt material virker 
fremmed, utdatert og sterilt, som ikke er i harmoni med husene som allerede finnes på Byens marker. 
Innspillet fremmer følgende detaljer som problematiske: 
- Overdrevet tett plassering av husene og lite grøntareal 
- Skråtak i stedet for saltak 
- Store vindusflater uten innramming 
- Monotone fasader og lite variasjon mellom byggene 
- Ikke takskjegg 
- Ikke noen detaljer som på noen som helst måte mykner inntrykket 
 
Naboene ønsker dialogmøte for å komme med videre innspill og se nærmere på husenes utforming og 
plassering. Dialogmøte avklares med Solid Eiendom.  
 
Forslagsstillers kommentar 
Som nevnt i forslagsstillers kommentar til forrige innspill vil detaljeringen av rekkehusene bearbeides 
før komplett innsendt plan. Forholdet mellom bebyggelse og uteoppholdsareal er på nåværende 
tidspunkt i henhold til føringer i overordnede planer (dvs. gjeldende kommuneplanens arealdel 2011-
2023, samt i forslag til ny kommuneplanens arealdel 2019-2031), jf. Gjeldende kommuneplan: §5 c. 
Leke-, ute- og oppholdsarealer, Forslag til ny kommuneplan: § 21.1 Krav til uteoppholdsareal, §21.2 
Krav til kvalitet, §31.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal, samt §21.5 Lekeplass.  
Videre forslag i innspillet tas til betraktning i videre detaljering av rekkehusenes utforming.  
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Solveig Elisabeth, Thomas Gripp, Susanne Delås-Ljunggren og Henrik Delås-Ljunggren datert, 22.11.19 
(oversendt i to identiske men separate brev): 

Innsenderne av innspillene mener at foreliggende forslag ikke bør godkjennes på bakgrunn av at det 
etter deres oppfatning ikke i stor nok grad tas hensyn til utformingen – og verdien av eksisterende 
område og kulturlandskap.  
Det stilles i innspillet spørsmål til om forslaget bryter med eller er i henhold til Kommuneplan 2011 – 
2023 og «ØSTFOLD MOT 2050» Fylkesplan for Østfold, «KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL 
INTERESSE I ØSTFOLD», Riksantikvarens Rapport 2015 og eventuelt andre planer/reguleringer som 
innsender ikke kan forventes å ha kjennskap til eller kunnskap om. Innsendere av innspill ber 
fagpersoner i Fredrikstad kommune om å fremlegge dokumentasjon på om det bryter med eller er i 
henhold til overnevnte. 
 
Naboene ønsker at det gjøres endringer som legges som premisser før en eventuell godkjenning. 
Herunder kort oppsummert: 

- Maksimal høyde på 2 etasjer, samt en fordeling med hus på 1 og 2 etasjer mtp. at 
omkringliggende bebyggelse hovedsakelig er oppført med 2 etasjer. 

- Mer areal avsatt til grøntareal og at 50% av bebyggelsen reduseres.  
Redd for at omkringliggende tomter må ta ansvarlig for å løse omfanget av grøntareal. Det må 
også settes av større avstand mellom bebyggelse og planlagt bebyggelse. 

- Ønsker oppført hager/grøntareal rundt hver boenhet, derav at det ikke oppføres rekkehus, med 
hensyn til omkringliggende bebyggelse og for å bevare Byens Marker identitet og særpreg – med 
hager rundt husene.  

- Arkitekturen må i mye større grad være i harmoni med eksisterende arkitektur i området (med 
saltak), ref. eksempel ved Vaterland.  

- Det må settes opp gjerde runder deler av nytt området inkl. beplantning for å hindre naturlig 
etablering av snarveier over nabotomter.   

Innsendere bemerker at det ikke er oppgitt høydeprofil på planlagt boligmasse, eller antall enheter av 
de ulike rekkehustypene.  
 
Forslagsstillers kommentar 
Planforslaget er i henhold til overordnede planer (dvs. gjeldende kommuneplanens arealdel 2011-
2023, samt i forslag til ny kommuneplanens arealdel 2019-2031) ved at området i begge planene er 
avsatt til arealformål bolig.  
 
Utnyttelse og grøntareal (som vil framkomme i planbeskrivelse og bestemmelser ved komplett 
innsendt forslag) er også i henhold til overordnede føringer (ref. Gjeldende kommuneplan 2011 - 2023: 
§5 c. Leke-, ute- og oppholdsarealer, og § 21.1 Krav til uteoppholdsareal, §21.2 Krav til kvalitet, §31.3 
Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal, samt §21.5 Lekeplass i forslag til ny kommuneplan 
2019 – 2031) og behøver ikke å benytte omkringliggende eiendommer for å oppfylle krav til 
grøntareal.  
 

Uttalelse fra Torgny Braaten, datert, 23.11.19 

• Prinsipalt må det fremlagte planinitiativet forkastes. 
• Subsidiært må planen reduseres i betydelig grad. 
 
Ved en utbyggelse av Klokkestuveien 2, bør kommunen legge følgende krav til utbygger som premiss 
for en slik eventuell godkjenning: 
 
o det skal etableres en «korridor» som skiller ny og gammel bebyggelse langt bedre enn det som ligger 
som intensjon i det fremlagte Planinitiativet. Korridoren skal være åpen og innebære en avstand på 
minimum 20 meter fra nærliggende eksisterende boliger og ny bebyggelse. 
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o Det skal sikres at utnyttelsesgraden reduseres betraktelig og at antall enheter ikke overstiger et 
maksimum på totalt 15 stk. 
o Det settes maksimum høyde for alle enheter som fastslår at antall etasjer ikke overskrider 2. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Planforslaget søkes å hensynta omgivelsene i så stor grad som mulig. 
Avstand til omkringliggende bebyggelse, sikring av kvaliteter i plankart og planbestemmelser for et 
godt bomiljø for eksisterende og nye beboere vil legges til grunn i planarbeidet. 

Uttalelser fra andre 

Byens Marker Vel, 21.11.19: 

Innsender viser til at området som skal detaljreguleres og bygges ut ligger i foreningens 
«kjerneområde», og i tillegg til de direkte og indirekte konsekvenser planen får for de som allerede bor 
i området er det sekundærvirkninger som også bør tas behørig hensyn til. Planen innebærer utbygging 
av ca. 30 rekkehus. Dette representerer, sett i sammenheng med det nylig etablerte boområdet i 
Oldenborgila, en voldsom utbygging av et sårbart område og vil utgjøre en ytterligere fortetting som 
innebærer en sterk endring av det eksisterende område på Byens Marker. Innsender mener at dette 
kan være i konflikt med Kommuneplan 2011-2023 og kan innebære at området Byens Marker mister 
identitet, karakter og særpreg.    
Innspillet bemerker at prosjektet innebærer både et kraftig visuelt inngrep i det eksisterende 
boligmiljø og en nedbygging av kulturhistoriske verdier som ikke kan gjenopprettes. Innsender mener 
at planen strider mot kommunens egen målsetting om at fortetting på Byens Marker bør unngås. 
 
Innsender behandlet saken i styremøte 05.11.2019, med følgende bemerkelser til innspillet: 

- Mener det ikke er naturlig med 3 etasjers hus, ettersom at det ikke finnes slik bebyggelse i 
nærliggende område, og er redd for at hus i 3 etasjer, med et helt annet «uttrykk» en den 
etablerte bebyggelse, vil virke svært dominerende og «bryte» med det etablerte arkitektoniske 
uttrykk i alt for stor grad. 

- Da planen legger beslag på utelukkende grønt- og jordbruksareal bør det settes av mer plass til fri- 
og grøntareal og følgelig en reduksjon av antall boenheter. Både til glede for nye beboere, men 
også for at omkringliggende tomter ikke skal være ansvarlig for å løse behovet for grøntarealer. 

- Det bør settes opp gjerde rundt deler av nytt område (sør, vest og nord) for å hindre at det blir 
naturlige snarveier/stier over andres tomter. 

- Teknisk infrastruktur i området må på plass for å tilrettelegge for en ny inn- og utkjøring 
(Torsnesveien/Klokkerstuveien), før byggestart. Mangel på fotgjengerfelter i området. Nye boliger 
i Oldenborglia har medført økt antall barn som ferdes i området, og utbygging ved Klokkerstuveien 
vil forsterke behovet for trygge, trafikale løsninger. 

- Bekymret for kapasitetsproblematikk ifm. skolekapasitet. Gudeberg skole har kapasitet for ca. 430 
elever, og etter utbyggingen av Bekkevold/Oldenborglia antas kapasiteten å være utnyttet. 
Kommunen oppgir på forespørsel at man på sikt vil ha en kapasitet på 575 elever ved 
implementering av «planlagt prosjekt Gudeberg/Råkollen». 

- Det må tas hensyn til tilgjengelighet for beboere innenfor Klokkerstuveien 2, 
 

På bakgrunn av ovenforstående mener BMV at skisseprosjektet som foreslått er grunnleggende 
problematisk i både omfang, lokalisering og gjeldende rammebetingelser, forøvrig vedtatt av 
kommunen selv. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Planforslaget vil utarbeides i tråd med kommuneplanens arealdel og eventuelle avvik vil beskrives. 
Planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i gjeldende og forslag til ny kommuneplan.  
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- Når det gjelder boligenes etasjehøyde, vil nærmere beskrivelse fremkomme av planbeskrivelse 
samt sikres juridisk i reguleringsbestemmelsene ved innsendt plan. Forslagsstiller å tilpasse 
bebyggelsen mot nærliggende høyder. 8/19 rekkehus er planlagt med 3 etasjer (11 meter), og er 
hovedsakelig lagt mot sør. I relasjonen til omkringliggende bebyggelse er ny planlagt bebyggelse 
lagt med god avstand og vil sikres med byggegrense i plankart.  

- Når det gjelder innspillets bekymring for tilstrekkelig grøntareal og at naboeiendommer må være 
ansvarlig for å løse behovet for grøntareal, vises det til juridiske føringer i overordnede planer, 
hvorav planforslaget er i henhold til disse jf. gjeldende kommuneplanens arealdel 2011-2023, 
samt i forslag til ny kommuneplanens arealdel 2019-2031.  

- Videre vil forslagsstiller forsikre innsender om at overordnede kommunale- og statlige føringer 
som inntrer i forkant, underveis og ved ferdigstillelse av prosjektet vil være gjeldende gjennom 
prosjektets varighet. 
 

Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, 01.12.19: 

1. Området Byens Marker er av spesiell kulturhistorisk verdi, viser til riksantikvarens vurdering av 
området. Spesielle vurderingskriterier må legges til grunn for dette området. 
2. Områdets bebyggelse har en meget særpreget utforming. Helheten i området er spesiell og 
gjenspeiler den tiden det ble bygget på en meget god måte. Dette gir området et særpreg som bør 
opprettholdes selv om man skal fortette området. 
3. De forslåtte bygninger synes ikke å ta slike hensyn. Kravet til en stedtilpasset bebyggelse må kunne 
kreves ved nye bygg i området. 
 
På bakgrunn av ovennevnte forhold ber vi om at disse planer tilpasses på ny slik at de vil kunne 
opprettholde områdets særpreg og kvaliteter. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget har tatt flere grep for å tilpasse seg den kulturhistoriske dimensjonen ved Byens Marker. 
Disse er beskrevet og illustrert i planforslaget.  


