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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 15.12.2016 102/16 

 

Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2 - Borge  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagstiller: Fredrikstad kommune TD 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, «Alternativ 1 – med 
skolebygg» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10. 
 
Fredrikstad, 07.12.2016 
 

Planutvalgets behandling 15.12.2016: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets vedtak 15.12.2016: 

Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, «Alternativ 1 – 
med skolebygg» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10. 
 
 
Fredrikstad, 16.12.2016 
Rett utskrift: 
 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Saksbehandler Karine E. Winther 
  Kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
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Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2, arealplanID 01061133, «Alternativ 1 – med 
skolebygg» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10. 

 

Sammendrag 
To alternative planforslag 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. 
 
Forslagstiller/plankonsulent og rådmannen er uenige om eksisterende bygning på tomten, 
en gammel skole, skal tillates fjernet eller bevares av hensyn til kulturminnevernet. 
Løsningen har blitt å legge frem to alternativer for planen, alternativ 1 med bevaring av 
skolebygningen og alternativ 2 uten skolebygningen. 
 
Alternativ 1 forholder seg til overordnede planer. Alternativ 2 avviker fra kommuneplanens 
arealdel ettersom den fjerner hensynssone H570 for bevaring kulturmiljø.  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til berørte grunneiere/naboer og berørte 
myndigheter 29.06.2015. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Fredrikstad Blad og på 
kommunens nettsider 03.07.2015. 
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget, «Alternativ 1 – 
med skolebygg», ut til høring og offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert 
og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 

Vedlegg 
1. Oversiktskart  
2. Plankart alternativ 1 datert 05.07.16, sist revidert 31.10.16 
3. Reguleringsbestemmelser alternativ 1 datert 05.07.16, sist revidert 31.10.16 
4. Planbeskrivelse alternativ 1 datert 01.08.16, sist revidert 31.10.16 
5. Plankart alternativ 2 datert 05.07.16, sist revidert 31.10.16 
6. Reguleringsbestemmelser alternativ 2 datert 05.07.16, sist revidert 31.10.16 
7. Planbeskrivelse alternativ 2 datert 01.08.16, sist revidert 31.10.16 
8. Tilstandsvurdering  
9. Støyutredning 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/10998. 

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
To alternative planforslag er utarbeidet av Rambøll Norge AS som plankonsulent på vegne 
av forslagstiller Fredrikstad kommune ved Teknisk Drift. Hensikten med planarbeidet er å 
tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på planområdet. 
 
I løpet av planarbeidet har forslagstiller/plankonsulent og rådmannen vært uenige om 
eksisterende bygning på tomten, en gammel skole, skal tillates fjernet eller bevares av 
hensyn til kulturminnevernet/ hensynssone for bevaring kulturmiljø.  
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Rådmannen, representert ved reguleringsavdelingen og byantikvar, anbefaler at 
reguleringsplanen legger opp til bevaring av bygningen. Østfold fylkeskommune ved 
fylkeskonservatoren anbefaler også sterkt bevaring ettersom skolen var en viktig del av et 
arbeidersamfunn som på Torp. Tiltakshaver ønsker å fjerne bygget av hensyn til økonomi og 
for å 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 skal 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.  
 
Overordnet planstatus 
Planforslagene medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. 
Planforslagene er utformet med hensyn til barn og unge, universell utforming, samordnet 
areal- og transportplanlegging og fylkesplanens mål og bestemmelser. 
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. 
Halvparten av planområdet er også underlagt hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
 
Alternativ 1 forholder seg til overordnede planer.  
 
Alternativ 2 avviker fra kommuneplanens arealdel: Hensynssone H570 for bevaring 
kulturmiljø er tatt bort for å kunne fjerne den gamle skolebygningen. 
 
Det er tre planer som overlapper med veg- og fortauarealet i forslåtte planer: 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. 
 
Beskrivelse av planområdet – 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 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 
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arbeiderbebyggelsen, med lave trehus og stort sett bygninger mot veien med avskjermede 
hager.  
 
Lokalsamfunnsrapporten for Torp fra 1997 har retningslinjer i forbindelse med restaurering 
av gamle bygg og viktigheten av ivaretakelse av opprinnelig bygningsuttrykk. Hverken 
gnr/bnr 613/3 eller tilstøtende eiendommer er direkte pekt ut i rapporten, men det gis noen 
generelle vurderinger for et større sammenhengende område på Torp som også omfatter 
Kreutzgate 2. 
 
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. 
 
På grunn av smal veibredde er det ikke kontinuerlig fortau i Roald Amundsens vei. Langs 
Rv. 111 går det gang- og sykkelvei til sentrum. Det er god kollektivdekning i området. Ved 
siden av planområdet er det et busstopp, Roald Amundsens vei 78, hvor det passerer en 
lokalbuss omtrent hver time mellom Fredrikstad sentrum og Moum fra morgen til 
ettermiddag. Det er også en bussholdeplass ca. 50 m unna i krysset mellom Kreutzgate og 
Rv. 111 hvor man kan ta Glommaringen flere ganger i timen.  
 
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. 
 
Nærområdet har tilsvarende topografi som planområdet. Det er forholdsvis flatt med små 
høydevariasjoner og ingen fremtredende landskapsformer. Vegetasjonen i området består i 
hovedsak av større løvtrevegetasjon og viltvoksende kratt.  
 
Eiendommens uteareal har ikke blitt vedlikeholdt de siste årene, unntatt sporadisk 
gressklipping/slåing. På tomten er det også lagt igjen privat avfall og opphugget ved. 
Plankonsulent har ved befaring fått høre av naboer at det har blitt observert rotter og 
bostedsløse på eiendommen. 
 
På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Planområdet er under marin grense der det er registrert marine 
løsmasser. Det er også registrert fjell i dagen innenfor planområdet. Se mer i 
planbeskrivelsens kapittel 3.11. Det er registrert høy aktsomhet av radon i hele området. 
Området ligger også i gul støysone. 
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Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er på totalt 3.000 m2. Det forslås regulert 2.101 m2 til konsentrert 
småhusbebyggelse. Resten av arealet inkluderer kjøreveg og fortau. 
 
Byggegrensen er satt til 10 m fra senterlinjen på SKV1 som er samme avstand som regulert 
byggegrense i overlappende plan for Kjølstad. Dette er et avvik fra Vegloven som har 15 m 
mot kommunal vei, men forslagstiller anser dette som tilfredsstillende siden grensen er 
tilpasset øvrig gatestruktur i området. Mot SKV2 er byggegrensen 6,5 m til senterlinjen i vei, 
men forslagstiller anser dette som tilfredsstillende siden denne veien er en veisløyfe med 15 
hus som ikke er egnet for gjennomkjøring. 
 
Det er regulert fortau (SF) langs Roald Amundsens vei og Kreutzgate (SKV1). Disse 
erstatter fortau fra to tidligere planer, Kjølstad og Fortau langs Roald Amundsens vei.  
 
I krysset mellom Roald Amundsens vei og Kreutzgate (SKV1) er det av hensyn til 
trafikksikkerhet en frisiktsone. I tillegg forslås det at to eksisterende adkomster mot Roald 
Amundsens vei og Kreutzgate (SKV1) stenges og adkomst via Nybyggerveien (SKV2) 
beholdes. 
 
Hele arealet satt av til konsentrert småhusbebyggelse er også markert med hensynsone for 
støy H220 Gul sone iht. T-1442. Håndtering av støyproblematikken på tomten sikres ved 
rekkefølgebestemmelse § 4.1 e) som sier at det skal utarbeides støyvurdering for planlagt 
bebyggelse som det søkes byggetillatelse for.  
 
Alternativ 1 sikrer bevaring av skolebygningen blant annet i bestemmelsene (§ 5.1.8) 
«Opprinnelige bygningsuttrykk, volum og fasader skal i størst mulig grad bevares og om 
mulig forbedres (tilbakeføring til sin opprinnelig form der det er gjort senere 
bygningsmessige endringer)». Her er det også hensynssone H570 for bevaring kulturmiljø 
på cirka halvparten av eiendommen. I denne hensynssonen sier bestemmelsene at den 
lokale typologien og byggeskikken vektlegges. 
 
Forslagene har bestemmelser som krever 80 m2 til leke og uteoppholdsareal, noe som er i 
overenstemmelse med dagens kommuneplan. I tillegg har de begge krav til at 
parkeringsdekning skal tilfredsstille gjeldende kommuneplan, samt minst 2 låsbare 
parkeringsplasser for sykkel per boenhet. 
 
Alternativ 1 forslår en BYA på 30 %. 
 
Det forslås å fjerne eksisterende bygning på tomten i alternativ 2. 
Alternativet foreslår en BYA på 35 %. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Plankonsulenten har vurdert at planforslaget ikke er konsekvensutredningspliktig og 
reguleringsmyndighetene støtter denne vurderingen 
 
Begge alternativer 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. 
 
Å fjerne to av tre avkjørsler fra tomten vil kunne forbedre trafikksikkerheten i krysset mellom 
Kreutzgate og Roald Amundsens vei, men kan skape mer aktivitet i krysset mellom 
Nybyggerveien og Kreutzgate. 
 
Konsekvenser kun for alternativ 1: 
Eiendommen har hatt minimalt med vedlikehold og istandsetting vil helt klart virke positivt for 
bomiljøet i området ifølge plankonsulent.  
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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. 
 
Konsekvenser kun for alternativ 2: 
Eksisterende SEFRAK-registrert skolebygning vil bli revet og erstattet av ny konsentrert 
småhusbebyggelse. I følge plankonsulent vil dette gi et redusert mangfold innenfor områdets 
byggeskikk. I tillegg vil det fjerne en bygning med kulturhistorisk verdi som er med på å 
fortelle historien til dette gamle arbeiderområdet. 
 
Plankonsulent påpeker også at bygget slik som det står nå er en belastning for området og 
sanering kan påvirke området positivt. I dette alternativet vil det bli mulighet for noe høyere 
utnyttelse enn alternativ 1, samt mulighet til å organisere tomten på en annen måte. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse avdekket tre forhold som faller i gul sone. Dette 
gjelder fare for radongass, kulturminne/-miljø og støy fra trafikk. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Fredrikstad Blad og på kommunens nettsider 
03.07.2015. Det ble sendt ut varsel til regionale myndigheter og berørte eiendommer. Frist 
for uttalelser var 01.09.2015.   
 
Det kom inn 8 skriftlige varslingsuttalelser. Det har i etterkant kommet inn en oppfølgende 
uttalelse fra Byantikvaren. Uttalelsene er oppsummert i planbeskrivelsen kapittel 7 
«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  
 
Rådmannen vil spesielt trekke frem byantikvarens uttalelser om skolebygningen: 
Byantikvaren har uttrykt at det er sterkt ønsket å bevare og innarbeide skolebygningen i 
planen. Byantikvaren påpeker at bygningen er bygget med tradisjonelle teknikker og at den 
har høy antikvarisk verneverdi. Han har derfor etterspurt en tilstandsvurdering av bygningen 
av en fagperson med erfaring i tradisjonshåndverk og antikvarisk praksis. Han mener at 
vedlagte tilstandsvurdering, som er utført av byggmester/ingeniør, ikke har denne 
kompetansen. Byantikvaren skriver i brev datert 15.03.16 at det er normalt å finne noe 
skader på for eksempel utskiftbare bygningsdeler uten konstruktiv funksjon, slik vedlagte 
tilstandsvurdering viser. Han utdyper også at bygningens hovedbæresystem, som 
fundamenter, vegger, etasjeskille og takkonstruksjon, ikke ser ut til å være vesentlig skadet.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ettersom Fredrikstad kommune er forslagstiller og grunneier gir dette økonomiske 
konsekvenser. Drift og vedlikehold av infrastruktur samt utvikling, prosjektering, utbygging, 
vedlikehold og drift av boligene vil utgjøre en kostnad for kommunen. 
 
Utvikling av planområdet vi i begge alternativer gi kommunen flere boliger. Dette vil bidra til 
økte skatteinntekter. 
 
Alternativ 1 vil gi utgifter til rehabilitering av skolen som ikke alternativ 2 vil ha.  
Høyere utnyttelse av tomten i alternativ 2 vil kunne gi høyere utgifter til nybygg enn alternativ 
1 på grunn av høyere utnyttelse, men høyere utleie-/salgsinntekter. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Utvidelse av boligtilbudet på Kjølstad/Torp vil være positivt for å gi et mer variert boligmasse 
i området. I følge den siste levekårskartleggingen er det 64,9 % - 78,8 % frittliggende 
eneboliger i området. 
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Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Rådmannen vurderer at det ligger godt til rette for utvikling av tomten til flere boliger. 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. Planen har kommet 
med i boligbyggeprogrammet med 12 boenheter. Dette er en noe høyere tetthet enn det 
rådmannen tror er mulig å få til - selv i alternativ 2. 
 
Begge alternativer vil være positivt for bokvaliteten i området. En opprydding på 
planområdet vurderes som et kjærkommet tiltak på det som i dag fremstår som en rufsete 
eiendom.  
 
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.  
 
Plankonsulent har valgt å lage begge forslag til plankart svært fleksible med tanke på 
fremtidig bebyggelse. Det er satt byggegrense innenfor formålsområde konsentrert 
småhusbebyggelse, men ingen byggelinjer. Dette gjør at eventuelle fremtidige boligbygg 
ikke er låst til en konkret form eller plassering så lenge de er innenfor byggegrensene. Dette 
vurderes som hensiktsmessig for å unngå dispensasjoner ved byggesøknad. Ulempen er 
derimot at det ikke er mulig å for eksempel utføre en konkret støyutredning eller vurdere sol- 
og skyggeforhold rundt bygninger og på uteoppholdsareal for forslagene. 
 
Siden form og plassering på fremtidige nybygg ikke er bestemt har det heller ikke vært mulig 
å lage støyberegninger for de to alternative forslagene. Det er derfor blitt satt inn en 
rekkefølgebestemmelse som gjør at støyberegning må gjøres i forbindelse med byggesak. 
Dette er ikke ideelt ettersom støyproblematikk bør utredes så tidlig som mulig, men i dette 
vurderes det som nest beste løsning. En støyutredning ble laget av SWECO 09.02.2016. 
Den inneholder både en generell vurdering med eksisterende bebyggelse og utredning av to 
alternativer som plankonsulent på dette tidspunkt vurderte. Etter dette gikk 
plankonsulent/forslagstiller bort fra disse to alternativene. De valgte isteden å bruke 
nåværende løsning med fleksible planforslag med kun byggegrenser og uten byggelinjer. 
Derfor er ikke vurdering for fremtiden, kun støyutredning for nåsituasjon (2016) referert til i 
planbeskrivelsen. Rådmannen vurderer derfor støyproblematikken ivaretatt av 
rekkefølgebestemmelsene § 4.1 e). 
 
Alternativ 1: 
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 
saken. 
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Alternativ 2: 
Alternativ 2 avviker som tidligere nevnt med kommuneplanens arealdel ved at hensynssone 
for bevaring kulturmiljø fjernes. Dette alternativet har ingen tiltak for å kompensere dette 
grepet i kulturmiljøet. 
 
BYA her er noe høyere i alternativ 2, men bare 5% mer enn alternativ 1, noe som vil tilsvare 
snaue 100 m2. Dette vurderes ikke som en stor nok gevinst med tanke på hvilke 
sosialkulturelle verdier som tapes ved å fjerne skolebygningen fra kulturmiljøet. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Konsekvensene av planforslagene vurderes relativt små. Begge alternativer vil gi en økning i 
trafikken i Nybyggerveien, men siden avkjøringen til tomten er i enden av veien vurderes 
dette å ikke påvirke resten av veien nevneverdig.  
 
Alternativ 1: 
Fortetting i bakkant av skolen gjør at skolen fortsatt er synlig fra Roald Amundsens vei og 
dermed opprettholder helheten i kulturmiljøet. 
 
Alternativ 2: 
Avviket i forhold til kommuneplanen vurderes som en uheldig utvikling i et område med 
hensynssone for bevaring kulturmiljø. Denne avspisingen i enden av kulturmiljøet vil kunne 
hjelpe til å viske ut områdets egenart og dermed svekke kulturmiljøet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Sikringstiltak mot radongassfare anses som ivaretatt i teknisk forskrift TEK10. 
 
Når det gjelder støy og støv fra trafikk må, ifølge rekkefølgebestemmelsene, det ved 
byggesøknad gjøres en støyutredning for å sikre tilfredsstillende støynivå, både innen- og 
utendørs. Forslag til reguleringsbestemmelsene § 6.2.1 sikrer at støybelastning for ny 
bebyggelse ikke skal overskride verdier satt i veileder T-1442/2012. 
 
Alternativ 1 sikrer kulturminne/-miljø ved bevaring og istandsetting av skolebygningen. Ny 
bebyggelse innenfor hensynssone for bevaring kulturmiljø må ikke bryte vesentlig med 
lokalsamfunnets preg ifølge forslag til bestemmelser § 6.3.1. 
 
Alternativ 2 fjerner eksisterende bygning.  
 
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. 
 
Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødliste for arter og naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. 
 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses 
dermed oppfylt. I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke 
kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9– 
12. 
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Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 8 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. Det har i etterkant 
kommet inn en oppfølgende uttalelse fra Byantikvaren Varslingsuttalelsene vurderes godt 
referert og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Konklusjon 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget «Alternativ 1 – med skolebygg» sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 


