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Saksnr.: 2015/10998 
Dokumentnr.: 86 
Løpenr.: 218027/2018 
Klassering: 613/3 
Saksbehandler: Frøydis Lunde Ingerø 

 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 29.11.2018 131/18 
Bystyret 06.12.2018 164/18 

 
Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2 – arealplanID 0106 1133 – Borge  
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte 
forslaget til reguleringsplan for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, plankart 
datert 05.07.16, sist revidert 03.04.18 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 05.07.16, sist revidert 30.08.18. 

 
Fredrikstad, 20.11.2018 
 

Planutvalgets behandling 29.11.2018: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 29.11.2018: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte 

forslaget til reguleringsplan for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, plankart 
datert 05.07.16, sist revidert 03.04.18 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 05.07.16, sist revidert 30.08.18. 

 

Bystyrets behandling 06.12.2018: 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 06.12.2018: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
reguleringsplan for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, plankart datert 05.07.16, 
sist revidert 03.04.18 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.07.16, 
sist revidert 30.08.18. 

 
Fredrikstad, 12.12.2018 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Frøydis Lunde Ingerø 
  Kommunaldirektør Bente Meinert 
  KMB v/ Randi Wilskow 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring.  
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar.  
 
Rådmannens forslag til innstilling 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte 
forslaget til reguleringsplan for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, plankart 
datert 05.07.16, sist revidert 03.04.18 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 05.07.16, sist revidert 30.08.18. 

 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagstiller 
Fredrikstad kommune, Teknisk Drift. 
 
Planområdet ligger langs Roald Amundsens vei på Torp i Borge. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på 
eiendommen 613/3. 
 
I gjeldende kommuneplans arealdel er planområdet vist med formål nåværende bebyggelse 
og anlegg og halvparten av tomten er en del av hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. 
Tomten er støyutsatt fra både Roald Amundsens vei og Rv. 111. 
 
Hensynssonen for bevaring kulturmiljø er videreført i planforslaget, og bevaring av 
eksisterende bebyggelse er sikret i reguleringsbestemmelsene. Ny bebyggelse og lekeareal 
er organisert slik at bebyggelsen i stor grad vil skjerme lekearealene for støy fra veiene.  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til berørte grunneiere/naboer og berørte 
myndigheter 29.06.2015. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Fredriksstad Blad og på 
kommunens nettsider 03.07.2015. 
 

Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Planbeskrivelse, datert 01.08.16, sist revidert 26.10.18  
3 Bestemmelser, datert 05.07.16, sist revidert 30.08.18  
4 Plankart, datert 05.07.16, sist revidert 03.04.18  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2015/10998. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert 
småhusbebyggelse på planområdet. To alternative planforslag ble utarbeidet av Rambøll 
Norge AS som plankonsulent på vegne av forslagstiller Fredrikstad kommune ved Teknisk 
Drift. 
 
I løpet av planarbeidet har det vært diskutert hvorvidt eksisterende bygning på tomten, en 
gammel skole, skal tillates fjernet eller bevares av hensyn til kulturminnevernet/ 
hensynssone for bevaring kulturmiljø.  
 
Rådmannen, representert ved reguleringsavdelingen og byantikvar, anbefalte at 
reguleringsplanen la opp til bevaring av bygningen. Østfold fylkeskommune ved 
fylkeskonservatoren anbefalte også sterkt bevaring ettersom skolen var en viktig del av et 
arbeidersamfunn på Torp. Tiltakshaver ønsket å fjerne bygget av hensyn til økonomi og for å 
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kunne oppnå en bedre utnyttelse av tomta. Etter flere møter mellom 
forslagstiller/plankonsulent og rådmannen ble løsningen å legge frem to alternativer for 
planen, alternativ 1 med bevaring av skolebygningen og alternativ 2 uten skolebygningen. 
 
Alternativ 1: 
Eksisterende bygning på eiendommen beholdes, og må totalrenoveres og oppgraderes til 
tilfredsstillende standard. Bygningen er opprinnelig en gammel skole, men har de siste 
årene blitt benyttet som bolig. Reguleringsplanen legger opp til videre bruk som bolig.  
 
Alternativ 2: 
Eksisterende bygning på eiendommen, som opprinnelig var en skole, skal fjernes.   
 
Planutvalget vedtok 07.12.16 å gå videre med alternativ 1, og la denne ut på høring.  
 
Med utgangspunkt i blant annet innspillene som kom inn etter høring og offentlig ettersyn 
har planen gjennomgått en rekke revideringer. På bakgrunn av dette ble planen lagt ut på en 
ny, begrenset høring.   
 
Overordnet planstatus 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer, og ivaretar 
hensynet til barn og unge, universell utforming og samordnet areal- og transportplanlegging. 
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. 
Halvparten av planområdet er også underlagt hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
 
Planforslaget grenser til tre reguleringsplaner: I sør ligger reguleringsplan for Kjølstad 
(planID 0106134), i øst ligger Reguleringsplan, endring for del av Torp, fortau langs Roald 
Amundsens vei (0106114) og mot vest G/s-vei Moum – Sellebak alt. vest. Rv.111 
(0106369). 
 
Planforslaget er tatt inn i kommunens utbyggingsprogram for boliger 2015-2026. Forslaget 
er satt opp med 12 boliger i 2017. 
 
Eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Torp i Borge mellom Roald Amundsens vei og Rv. 111/ 
Sarpsborgveien, like nord for Borge sykehjem. Til Fredrikstad sentrum er det en avstand på 
ca. 7 km. Planområdet omfatter hele eiendommen gnr/bnr 613/3 med tilstøtende veiarealer. 
Planområdets totale størrelse er ca. 3 daa og eiendommen 613/3 utgjør 2.229 m² av dette.  
 
På eiendommen 613/3 ligger en SEFRAK-registrert skolebygning fra 1868. Østfold 
fylkeskommune (ØFK) ved fylkeskonservator opplyser om at fra 1868 til 1892 holdt Torps 
bruksskole til i bygningen, senere ble den brukt som kjøkkenskole for Kjølstad og Torp 
skolekrets. ØFK anbefaler sterkt at skolebygningen settes i stand og bevares ettersom 
skolen var en viktig del av arbeidersamfunnet på Torp. Bygningen har blitt benyttet som 
bolig med to boenheter, men har stått tom og forfalt de siste årene. 
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Deler 
av planområdet er også underlagt hensynssone kulturmiljø. Hensynssonen er anvist med 
bakgrunn i eksisterende bygningsmiljø langs Roald Amundsens vei. Denne fartsåren var 
hovedveien til Sarpsborg før Rv. 111 ble etablert. Kulturmiljøet defineres av den gamle 
arbeiderbebyggelsen, med lave trehus med avskjermede hager. 
 
Tomten er tilnærmet rektangulær og er omkranset på tre sider av bilveier: Roald Amundsens 
vei ligger mot den sørøstligste kortsiden, Kreutzgate ligger mot langsiden av tomten i 
sørvest og Nybyggerveien på kortsiden mot nordvest. Den nordøstlige langsiden grenser 
mot boligtomtene Roald Amundsens vei 99 og Nybyggerveien 4. 
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På grunn av smal veibredde er det ikke opparbeidet kontinuerlig fortau i Roald Amundsens 
vei. Langs Rv. 111 går det gang- og sykkelvei til sentrum. Det er god kollektivdekning i 
området.  
 
Tilstøtende områder består i hovedsak av frittliggende eneboliger. På vestsiden av Roald 
Amundsens vei, i Nybyggerveien og Kreutzgate er det stort sett eneboliger samt ett 
nærings-/kombinasjonsbygg (møbeltapetserer). Bebyggelsen på andre siden av Roald 
Amundsens vei er noen kommunale leiligheter/rekkehus og Borge sykehjem. Disse er 
omkranset av åkerlandskap som i kommuneplanen har formål LNF og hensynssone H550 
Hensyn landskap.  
 
Planområdet ligger i grensen mellom inntakssone for Torp skole og Kjølstad skole. Torp 
skole har kapasitetsproblemer, men Kjølstad skole har kapasitet for flere elever. Like sør for 
Kreutzgate 2 ligger Kjølstad barnehage, under 200 m fra planområdet. Det har ikke blitt 
meldt om at planområdet har blitt benyttet til barns lek.  
 
Planområdet er forholdsvis flatt. Høydeforskjellen mellom øst og vest er på cirka én meter 
og tilsvarende mellom nord og sør. Enkelte småknauser av fjell i dagen stikker opp innenfor 
planområdet med høyder ca. 0,5-1,5 meter. Planområdets vestside er bevokst/gjengrodd 
med villnis og en del løvtrær, hvorav flere av disse er forholdsvis høye. Rundt 
skolebygningen er det gressplen. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er totalt ca. 3.000 m2. Det forslås regulert ca. 580 m2 til boligbebyggelse (B), og 
919 m2 til konsentrert småhusbebyggelse (BKS). Eksisterende skolebygning ligger i B, hvor 
maks BYA er satt til 30 % - dette åpner for oppføring av 50 m2 ny bebyggelse på dette feltet. 
På område regulert til BKS er maks BYA satt til 45 %. Resten av planområdet er regulert til 
lekeplass, samt kjøreveg, parkeringsanlegg, renovasjon og fortau. 
 
Det er satt krav i bestemmelsene om at eksisterende skolebygg skal restaureres og 
bevares, og at all ny bebyggelse i planområdet skal tilpasses skolebygget ved at det blant 
annet kreves saltak og stående trekledning.  
 
Det er regulert fortau (F) langs Roald Amundsens vei og Kreutzgate (V1-2). Disse erstatter 
fortau fra to tidligere planer, Kjølstad og Fortau langs Roald Amundsens vei.  
 
I krysset mellom Roald Amundsens vei og Kreutzgate (V1), og mellom Kreutzgate og 
Nybyggerveien (V2) er det av hensyn til trafikksikkerhet regulert inn frisiktsoner. 
Adkomstene mot Kreutzgate og Nybyggerveien stenges, slik at planområdet kun får 
adkomst mot Roald Amundsens Vei.  
 
Hele arealet innenfor eiendomsgrensen til 613/3 er også markert med hensynsone for støy 
H220 Gul sone iht. T-1442. Håndtering av støyproblematikken på tomten er i varetatt i 
bestemmelse § 8.2 som sikrer at utendørs og innendørs støybelastning ikke overskrider gitte 
verdier.   
 
Planforslaget setter av 102 m2 til lekeareal, noe som er i overenstemmelse med dagens 
kommuneplan. I tillegg settes det makskrav på 1 til 1,5 p-plass per boenhet, avhengig av 
boenhetens størrelse, samt minst 2 låsbare parkeringsplasser for sykkel per boenhet. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Plankonsulenten har vurdert at planforslaget ikke er konsekvensutredningspliktig og 
reguleringsmyndighetene støtter denne vurderingen. 
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Foreslått utbygging vil ifølge plankonsulent være positivt for bokvaliteten i området. Dette er 
både på grunn av generelle forbedringer på eiendommen samt at tilrettelegging for 
konsentrert småhusbebyggelse gir bredere variasjon av boligene i området. 
 
Ved å bevare og sette i stand skolebygningen ivaretar man mangfoldet i det lokale 
bygningsmiljøet. Skolen som er fra 1868 er en viktig rest av det gamle arbeidersamfunnet 
som oppstod på Torp og dermed sikres et kulturhistorisk minne i området langs Roald 
Amundsens vei. 
 
Å fjerne to av tre avkjørsler fra tomten vil kunne forbedre trafikksikkerheten i krysset mellom 
Kreutzgate og Nybyggerveien, men kan skape mer aktivitet i krysset mellom Roald 
Amundsens vei og Kreutzgate. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse avdekket to forhold som faller i gul sone. Dette 
gjelder fare for radongass og støy fra trafikk. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 20.12.16 – 13.02.17. Det ble 
mottatt 10 uttalelser.  
 
I etterkant av høringen ble planen utsatt for en relativt omfattende revidering. Kommunen 
valgte derfor å legge den ut på en ny, begrenset, høring 04.09.18 – 08.10.18. Det kom inn 4 
uttalelser etter begrenset høring.  
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer. 
 
B1. Fiskeridirektoratet, datert 30.12.16 
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at det varslede reguleringsarbeidet kan medføre 
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og vi har derfor 
ingen innspill til planarbeidet. 
 
B2. Bane NOR, datert 02.01.17 
Bane NOR har ingen merknader til planen. 
 
B3. Kystverket sørøst, datert 04.01.17 
Kystverket Sørøst kan ikke se at planforslaget vil ha betydning for våre interesser. Vi har av 
den grunn ingen merknader til offentlig ettersyn av planen. 
 
B4. Jørn og Lena Guldbrandsen, datert 11.01.17 
Guldbrandsen ønsker å følge disse planene nøye da de er nærmeste nabo - ønsker å bli 
varslet for de høringene som vil forløpe i saken. Ønskelig å ha kommunikasjon med 
byggherre. For dem er det veldig viktig at det blir bygd ett (støy)gjerde (helst før påbegynt 
byggeprosess) grenset til eiendommen da det kan bli en veldig stor belastning med 
kommunale boliger som nærmeste nabo. Guldbrandsen håper også at disse boligene ikke 
blir avlastningsbolig for narkomane og lignende. Guldbrandsen har hatt mye problemer 
allerede fra de kommunale boligene rett over veien. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Akkurat hvilke beboergrupper som vil plasseres her er ikke forhold som kan reguleres i 
planen. Guldbrandsens eiendom grenser til planområdet i nord, og det er Guldbrandsens 
adkomst og garasje som ligger inn mot planområdet. Innenfor planområdet er det 
renovasjon, parkering og lekearealer som grenser mot Guldbrandsens eiendom. I 
utgangspunktet vil ikke planlagt bruk til boliger med tilhørende anlegg innenfor planområdet 
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utløse behov for eller krav om skjerm/gjerde. Reguleringsbestemmelsene ivaretar uansett 
krav til støy i henhold til støyretningslinjen både i anleggsfasen og etterpå. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
B5. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 12.01.17 
NVE har ingen vesentlige merknader til de fremlagte planer. 
 
B6. Fredrikstad kommune brann og redningskorps, datert 20.01.17 
Når det gjelder slokkevannkapasitet vil det være nødvendig med 20 liter/sekund for 
småhusbebyggelse. For blokker og annen bebyggelse vil det være nødvendig med 
slokkevannkapasitet på 50 liter/sekund. 
Brannsjefen har utover dette ingen ytterligere kommentarer i forhold til tidligere. 
Det er også utarbeidet «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i 
distriktet til Fredrikstad brann- og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og Hvaler.» 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Dette tas hånd om i byggesaken. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
B7. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 02.02.17 
Plantype og detaljeringsgrad 
Plankartet må stemme overens med planbestemmelser og planbeskrivelse. Etter ØFKs 
oppfatning er detaljeringsgraden i plankartet ikke tilstrekkelig til at planen svarer til kravene i 
en detaljregulering. 
 
Utforming av bestemmelser og kart 
ØFK forutsetter at det arbeides videre med kart og bestemmelser slik at detaljeringsgraden 
tilsvarer anbefalt detaljeringsnivå for detaljeringsplaner. Det må fremgå eksplisitt av 
bestemmelsene og på plankartet hva kommuneplanens krav innebærer. 
 
Lek- og uteoppholdsarealer – barn og unges interesser 
ØFK er opptatt av at ethvert boområde må inneha arealer for lek og planlegges for dette, på 
lik linje med planlegging av hus, parkeringsplasser osv., for å sikre forutsigbarhet for alle 
parter. I nærområdet til Kreutzgate 2 er det få eller ingen arealer som er satt av til eller 
opparbeidet til lek. ØFK mener at det derfor er særlig viktig å lage en bra plass for barna, på 
barnas premisser. De grønne plenene rundt Borge sykehjem, som forslagsstiller viser til, har 
et annet formål enn lek. 
 
ØFK mener at det bør fremgå eksplisitt av bestemmelsene og på plankartet hva 
kommuneplanens krav innebærer, i samsvar med Kommuneplanens arealdel 2011-2023 for 
Fredrikstad, bestemmelse § 5 c. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Ved varsel om oppstart hadde Fylkeskonservatoren et lengre innspill som tok for seg 
bygningens historie som bruksskole, samt viktigheten av å bevare en slik type bygning som 
en del av helheten i et arbeidersamfunn som Torp. ØFK mener at det bør tas inn som en del 
av planbeskrivelsen. ØFK mener at beskrivelsen i kap. 3.7 i planbeskrivelsen har noen 
mangler, og at denne må endres for å danne et mer korrekt grunnlag for de øvrige 
plandokumentene. 
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ØFK vurderer det positivt at planforslaget legger opp til at bygningen ivaretas i tråd med 
både fylkeskonservatorens og byantikvarens anbefalinger. For å kunne bevare bruksskolen 
på en akseptabel måte mener vi følgende endringer må gjøres i planen: 
 
- Det er uheldig at hele byggeområdet er angitt som ett og samme felt (BKS). ØFK mener 
det er svært begrensede muligheter for bygging på arealet nordøst for bruksskolen. For å 
kunne bevare bruksskolen på en god måte, mener vi det kun vil være riktig å bygge 
konsentrert på den vestre halvdelen av planområdet. På den delen av planområdet som 
ligger nordøst for bruksskolen bør det kun åpnes opp for uthusbygninger eller tilbygg som 
underordner seg den verneverdige bygningen. Dette bør framkomme av kart og 
bestemmelser. 
- Det må videre framkomme at bebyggelse i denne delen av planområdet må være godt 
tilpasset den verneverdige bygningen både i form, materialbruk og plassering. Dette 
framkommer delvis av § 6.3 i bestemmelsene til hensynssonen, men vi mener hensynene 
til den verneverdige bygningen vil bli bedre ivaretatt dersom område BKS deles i to, med 
ulike bestemmelser. For at adkomst til den verneverdige bygningen ikke skal legge 
beslag på den nordvestre delen av planområdet, mener vi det bør vurderes om 
avkjørselen fra Roald Amundsens vei skal beholdes. 
- Den verneverdige bygningens opprinnelige størrelse og form er bevart. Vi foreslår at 
bygningen tas i bruk som bolig og at kommunen jobber fram en god løsning for å få dette 
til. I plankartet bør bygningen avmerkes med tykk linje for bygg som skal bevares (SOSI 
1210). I planen bør det således lages bestemmelser som sikrer at bygningens eksteriør 
ivaretas eller tilbakeføres i tråd med antikvariske prinsipper. Under pkt. 5.1.8 bør det tas 
inn en setning om at endringer og restaurering av eksteriør skal skje etter antikvariske 
prinsipper. 
 
Kostra 
Kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene 
bør derfor fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Universell utforming 
ØFK mener at fellesbestemmelse § 3.2 bør utdypes og at det bør fremgå eksplisitt av 
bestemmelsene hva kommuneplanens krav innebærer, i samsvar med Kommuneplan for 
Fredrikstad. Prinsippene for universell utforming skal følge de til enhver tid gjeldende krav i 
teknisk forskrift. Det skal fremgå av reguleringsplanen hvordan kravet skal ivaretas. 
 
Sykkelparkering 
ØFK mener at forholdene for sykkel bør tilrettelegges bedre. Å legge til rette for sikker og 
lettvint sykkelparkering er et tiltak som kan påvirke hvorvidt man velger sykkel til daglige 
gjøremål. 
 
Ladestasjoner 
ØFK mener at forholdene for ladning bør tilrettelegges bedre. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Parkering og lekeareal er detaljert ut. BKS er også delt opp i to delområder; B og BKS. Dette 
gjør at bebyggelsen samtidig låses til sonen innenfor byggegrensene. Bestemmelsene er 
også mer detaljert. Fylkeskonservatorens innspill til varsel om oppstart et gjengitt i kap. 9.1. 
Det er tatt inn en bestemmelse om antikvarisk restaurering av skolebygget. Linjetype rundt 
skolebygningen er endret. Bestemmelse vedrørende universell utforming er utdypet. Det er 
satt skjerpede krav til sykkelparkering. Støyrapporten er revidert med bakgrunn i planlagt 
bebyggelse. Det er gitt bestemmelser om 30 % av plassene skal være tilrettelagt for lading. 
Arealoppgave for KOSTRA er tatt inn. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
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B8. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 06.02.17 
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering 
 
B9. Statens vegvesen, datert 06.02.17 
Støyvurderinger bør gjøres som del av reguleringsplanarbeidet, slik at støy kan legge 
premisser for hvordan arealene utnyttes (plassering av bygninger osv.) og slik at det 
gjennom planen kan sikres at støykravene er tilfredsstillende ivaretatt. Det er i 
reguleringsfasen gjort støyberegninger som viser at planområdet er utsatt for vegtrafikkstøy 
fra rv. 111 og at området ligger i gul støysone. I bestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav 
om støyvurdering og krav til at gjeldende grenseverdier skal overholdes. 
 
De foreslåtte rekkefølgebestemmelsene om støyvurdering er uklare. Alle rekkefølgekravene 
er koblet til brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet, noe som etter vår 
vurdering "overstyrer" at underpunkt e) er knyttet til byggetillatelse. Vi mener det må 
tydeliggjøres at rekkefølgekravet knyttet til støyvurdering gjelder ved 
byggetillatelse/igangsettingstillatelse for tiltak. Det er for sent å vurdere støy når bygninger 
er klare til innflytting. Videre må kravet også gjelde boenheter i det eksisterende bygget 
(alternativ 1), og ikke bare ny bebyggelse. 
 
Vi ber videre om at bestemmelsen i § 6.2 konkretiseres ved at det vises til at utendørs 
støynivå skal tilfredsstille kravene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, og at innendørs støynivå skal 
ivareta funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i boliger gitt i byggteknisk forskrift 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Vi har som fagorgan med sektoransvar følgende merknader til planen: 
 
- Den foreslåtte bestemmelsen knyttet til bilparkering er i praksis umulig å overholde. 
Bestemmelsen innebærer at opparbeidede parkeringsplasser skal fjernes når 
kommuneplanens krav til parkering strammes inn. Vi har ingen tro på at dette vil bli fulgt 
opp. Vi mener det må settes krav til et gitt antall plasser i planbestemmelsene, 
fortrinnsvis som et maksimumskrav per boenhet, eventuelt differensierte krav knyttet til 
boligstørrelse. 
- Vi savner for øvrig en drøfting av parkeringsbehov/-krav opp mot 0-vekstmålet, slik vi ba 
om i vårt innspill til planarbeidet. Vi minner i den forbindelse om at kommunen har et 
ansvar for at 0-vekstmålet legges til grunn for og ivaretas gjennom all arealplanlegging. 
- Frisikt i krysset mellom Kreutzgate og Nybyggerveien er tegnet opp ut fra krav til 
avkjørsel. Dette er ikke tilfredsstillende i dette vegkrysset. Så vidt vi vet er Kreutzgate 
ikke forkjørsregulert, slik at trafikantene på denne vegen har vikeplikt for trafikk fra 
Nybyggerveien. 
- Vi vil også sterkt anbefale at det tilhørende rekkefølgekravet formuleres som krav til 
opparbeidelse av frisikt. Begrepet "sikre" er i denne sammenhengen ikke entydig. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er gjort en ny støyvurdering basert på foreslått bebyggelse. Bestemmelsene er 
konkretisert. 
Bestemmelsen til bilparkering er endret og det er belyst hvordan kravet er satt opp mot 0- 
vekstmålet. Frisikt i krysset er oppdatert. Bestemmelsen om frisikt er tydeliggjort. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
B10. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 07.02.17 
Etter det FMØ kan se, er deres interesser ivaretatt i planen bl.a ved egne bestemmelser om 
støy og uteoppholdsarealer. FMØ anbefaler at reguleringsbestemmelsene viser direkte til 
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tabell 3 i T-1442/2016. Støysituasjonen og foreslåtte reguleringsbestemmelser kan gi 
utfordringer for utnyttelsen av området. Når det er foreslått som det er gjort, forutsetter FMØ 
at disse støybestemmelsene følges opp i byggesaksbehandlingen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Støyvurderingen er revidert med foreslått bebyggelse i reguleringsplanen. For øvrig er 
innspillet fulgt opp. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
Planforslaget lå ute til begrenset høring i perioden 04.09.2018 – 08.10.2018. Nedenfor følger 
sammendrag av høringsuttalelser m/planleggerens kommentar: 
 
C1. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 19.09.2018. 
ØFK uttalte seg første gang til 1. gangs behandling i brev datert 2.2.17 og var i uttalelsen 
opptatt av å bevare den gamle skolebygningen, samt at det skulle legges til rette for barn og 
unge. ØFKs merknader er i stor grad ivaretatt. Planområdet vil i stor grad ligge innenfor gul 
støysone, bebyggelsen vil i skissert løsning også skjerme leke- og uteoppholdsarealet mot 
støy. 
Hovedsykkelnett og kollektiv ligger langs rv. 111, Sarpsborgveien. Avstand fra planområde 
ca. 50 meter. Planforslaget omfatter fortau langs Kreutzgate og Roald Amundsensvei, men 
fortauet strekker seg ikke hele veien til busstoppet, da dette ligger utenfor planområdet. Det 
er viktig å være opptatt av trafikksikkerhet. Flest ulykker skjer i større gater og veier, og har 
nær 
sammenheng med trafikkmengden. Mange ulykker skjer i kryss og ved kryssing av vei, og 
ØFK mener det er behov for å se på trafikkmiljøet i området, bl.a. i forhold til valg av 
transportmiddel og risiko ved kryssing av veien for å komme til buss. Veglys er også viktig 
for sikkerhet og opplevd trygghet, trivsel og miljø spesielt for gående og syklende. ØFK 
synes det er positivt at den gamle skolebygningen bevares. Planen kan for ØFKs del 
egengodkjennes, men ØFK ber om at kommunen innarbeider merknadene i den avsluttende 
behandlingen av forslaget. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Trafikksikkerhetstiltak som lyssetting på offentlige arealer reguleres ikke inn planen. Statens 
vegvesen har for øvrig utarbeidet en reguleringsplan for ny, universelt utformet 
bussholdeplass ved rv. 111. Denne planen legger også til rette for tilrettelagt krysningspunkt, 
og gangfelt frem til bussholdeplassen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
C2. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 24.09.2018. 
FMØ har ingen konkrete merknader til planforslaget. FMØ viser for øvrig til kommunens 
ansvar som planmyndighet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen medfører ingen endringer i planen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
C3. Statens vegvesen (SVØ), datert 02.10.2018. 
Rv. 111 er en tofelts riksveg med en gang- og sykkelveg på vestsiden. Vegen har mye 
trafikk og busstopp Kjølstad blir betjent av de tyngste bussrutene i Nedre Glomma. 
Busstoppet på vestsiden er allerede universelt utformet, men stoppet på østsiden er dårlig 
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utformet. SVØ har utarbeidet reguleringsplan for ny, universelt utformet bussholdeplass, 
vedtatt i 2016. Denne planen legger også til rette for tilrettelagt krysningspunkt, og gangfelt 
frem til bussholdeplassen. 
Det er bra at reguleringsbestemmelse § 8.2 Hensynssone – støy, gul sone (H220) er rettet til 
å følge SVØs innspill fra 06.02.17, men det defineres fremdeles bare til utendørs 
støybelastning for ny bebyggelse, det anbefales at uteområdet til eksisterende bebyggelse 
inkluderes. 
Tidligere merknader ser ut til å være innarbeidet i det oversendte planforslaget. SVØ har 
ingen flere merknader. Reguleringsplanen kan egengodkjennes. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ordlyden «for ny bebyggelse» er tatt ut av bestemmelsen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
C4. Jørn og Lena Gulbrandsen (nabo), datert 08.10.2018. 
Nabo ønsker en støyvoll eller høyt gjerde mellom tomtene. Det er tenkt en stor p-plass i 
grensen til tomten som kan medføre mye støy og støv. Det ville vært ønskelig at gjerde/voll 
ble satt opp før utbygging av tomt som også kan begrense litt av byggestøy og støv i 
byggeperioden. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Guldbrandsens eiendom grenser til planområdet i nord, og det er Guldbrandsens adkomst 
og garasje som ligger inn mot planområdet. Innenfor planområdet er det renovasjon, 
parkering og lekearealer som grenser mot Guldbrandsens eiendom. I utgangspunktet vil ikke 
planlagt bruk til boliger med tilhørende anlegg innenfor planområdet utløse behov for eller 
krav om skjerm/gjerde. Reguleringsbestemmelsene ivaretar uansett krav til støy i henhold til 
støyretningslinjen både i anleggsfasen og etterpå. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ettersom Fredrikstad kommune er forslagstiller og grunneier gir dette økonomiske 
konsekvenser. Drift og vedlikehold av infrastruktur samt utvikling, prosjektering, restaurering, 
utbygging, vedlikehold og drift av boligene vil utgjøre en kostnad for kommunen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Utvidelse av boligtilbudet på Kjølstad/Torp vil være positivt for å gi en mer variert boligmasse 
i området. I følge den siste levekårskartleggingen er det 64,9 % - 78,8 % frittliggende 
eneboliger i området. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at tomten er godt egnet for foreslått utbygging. Det er gode kollektiv 
forbindelser samt sykkel- og gangvei til både Fredrikstad sentrum og Sarpsborg. Det 
vurderes positivt for kommunen å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse for å gi 
området en mer variert boligbebyggelse. 
 
Både fylkeskonservatoren og byantikvaren har uttrykt at det er sterkt ønsket å bevare og 
innarbeide skolebygningen i planen av hensyn til kulturmiljøet. Byantikvaren påpeker 
spesielt at bygningen er bygget med tradisjonelle teknikker og at den har høy antikvarisk 
verneverdi. Rådmannen har vektlagt fylkeskonservator og byantikvars uttalelser i denne 
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saken. Hensynet til kulturmiljøet er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes krav til 
utforming av ny bebyggelse, og restaurering av eksisterende skolebygg. 
 
Lokalsamfunnsutvalget for Torp har ytret bekymring for å etablere flere kommunale boliger i 
dette området. De mener det er uheldig og at det er mulighet for en opphopning av svake 
grupper i nærhetene av hverandre. Det er derfor viktig at boligene ikke går på kompromiss 
med krav til boliger i kommuneplanens arealdel slik at det sikres god bokvalitet - uansett 
hvem som skal bo der i fremtiden. 
 
Å kun ha én avkjørsel fra tomten i kombinasjon med frisiktsone vurderes å forbedre 
trafikksikkerheten i krysset mellom Kreutzgate og Roald Amundsens vei. 
 
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. 


