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1 Sammendrag  
Reguleringsplanen er utarbeidet av HS arealplan AS på vegne av tiltakshaver Byggmester Tor Egil 
Johansen.  

Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Klima og Miljøverndepartementets sjekkliste for 
utarbeidelse av planbeskrivelse. Temaer som opplagt ikke er relevant for dette planarbeidet er ikke 
tatt med.   

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Planen legger til rette for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur i samsvar med gjeldende 
kommuneplan for Fredrikstad kommune.  

Reguleringsplanen legger til rette for en tomt beregnet for konsentrert småhusbebyggelse og en 
eneboligtomt.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
HS arealplan er engasjert som plankonsulent.  

Kontaktinfo HS arealplan AS:  

• hs@hsarealplan.no  
• Tlf: 41676496 

 
Nedenfor er oversikt over eiendommene som berøres av planområdet:  

Gnr/bnr  Eier  Kommentar  
53/34 Byggmester Tor Egil Johansen AS Utbyggingsområde som eies av 

tiltakshaver  
53/304 Byggmester Tor Egil Johansen AS Utbyggingsområde som eies av 

tiltakshaver  
53/136 Cato Pettersen og Annette Holte Pettersen Andel av naboeiendom som fra 

før er uregulert  
53/135 Kåre Fjelland og Gretha Karine Fjelland  Andel av naboeiendom som fra 

før er uregulert  
53/131 Fredrikstad kommune (eiendomsrett)  

Hilde Elin Hasselgård og Tom Erik Hasselgård 
(festere) 

Andel av naboeiendom som fra 
før er uregulert  

53/129 Fredrikstad kommune (eiendomsrett)  
Tina Askelien Andresen og Steffen Askelien 
Arnesen (festere) 

Andel av naboeiendom som fra 
før er uregulert  

53/127 Fredrikstad kommune (eiendomsrett)  
Lars Fredrik Rudebjer (fester) 

Andel av naboeiendom som fra 
før er uregulert  

53/108 Fredrikstad kommune  Offentlig veiareal  
53/35 Fredrikstad kommune  Offentlig veiareal  
53/111 Fredrikstad kommune Offentlig veiareal  
53/82 Fredrikstad kommune  Offentlig veiareal 

mailto:hs@hsarealplan.no


 
 

6 
 

 

Figur 1: Planområdet sammen med aktuelle gnr/bnr. 

Tiltakshaver eier selv arealene som skal utvikles, og dette grenser til offentlig gang- og sykkelvei og 
kjørevei. Tiltakshaver har dermed veirett frem til utbyggingsarealet.  

2.3 Tidligere vedtak i saken  
Planarbeidet ble varslet igangsatt den 17.07.2017. I mellomtiden ble det utarbeidet ny kommuneplan 
for Fredrikstad kommune. Tiltakshaver sendte innspill i denne rulleringen med et ønske om å 
innlemme den søndre delen av planområdet som en del av utbyggingsområdet. Dette innspillet ble 
tatt til følge, og kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel den 18.06.2020 har derfor gitt 
føringer for avgrensingen av dette planområdet, omtalt som B11 i kommuneplanen.   

2.4 Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er ved Oksviken på Gressvik. Planområdets plassering er fremhevet i neste 
kartillustrasjon.  
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Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, fremhevet med rød sirkel. 

2.5 Utbyggingsavtaler 
Det kan potensielt bli behov for utbyggingsavtale i forbindelse med etablering av 
renovasjonsanlegget og nærmiljøparken. Dette er forhold som må avklares internt i Fredrikstad 
kommune. Detaljer rundt dette vil avklares nærmere ved senere prosjektering og søknadsprosess.   

2.6 Krav om konsekvensutredning?  
Det er innledningsvis i planarbeidet gjort en vurdering for om planarbeidet utløser behov for 
konsekvensutredning. Det er konkludert med at et slikt krav ikke utløses. Nedenfor er et utdrag av 
KU-notatet gjengitt:  

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, 
siste versjon (2017-07-01).  

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om 
konsekvensutredninger.  

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I. 

 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn.  

§ 8 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg II i Forskrift om 
konsekvensutredninger.  

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg II. 

 

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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3 Planprosessen 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Fredrikstad blad og på Fredrikstad kommunes nettside 
www.fredrikstad.kommune.no under kunngjøringer. Den 17.07.2017 ble det sendt varsel om 
oppstart i form av brev til naboer og gjenboere, grunneiere og fagmyndigheter.   

Det kom inn 8 innspill til planarbeidet.  Det er laget et sammendrag av disse og kommentert hvordan 
innspillene er hensyntatt i planarbeidet.   

Det har også være en dialog og flere avklaringsmøter med Fredrikstad kommune underveis i 
planprosessen. Tema for disse møtene har vært avklaringer av nærmiljøpark og konsept for nye 
boliger. Det har blitt avklart med Fredrikstad kommune at et område ved Oksviken barnehage kan 
oppgraderes og benyttes som en nærmiljøpark for dette området. Når det gjelder boligtyper og 
tetthet, er vår oppfatning at de løsningene som denne reguleringsplanen åpner for, er i tråd med de 
forventningene kommunen har til utviklingen av dette området.  

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet 
plan) 

4.1 Overordnede planer  
Fylkeskommunale planer  

Fylkesplan for Østfold  

I gjeldende fylkesplan – Østfold mot 2050 er planområdet vist som både nåværende og fremtidig 
byggeområde. Fylkesplanen omtaler også noen generelle retningslinjer som gjelder for 
boligbebyggelse. Disse føringene er i nødvendig grad innarbeidet i ny kommuneplan, og gjentas 
derfor ikke i reguleringsplanen. 
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Figur 3: Planområdet sammen med gjeldende fylkesplan. 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel  

Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg og 
fremtidig boligbebyggelse. Kommuneplanen har også supplerende bestemmelser som gjelder ved 
etablering av nye boliger, de aktuelle bestemmelsene er gjort gjeldende også for denne 
reguleringsplanen. Planlagte tiltak er i tråd med føringene i gjeldende kommuneplan. 
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Figur 4: Planområdet sammen med gjeldende kommuneplan.  

Kommuneplanens samfunnsdel  

Fredrikstad kommune har gjennom visjonen om «den lille verdensbyen» definert utvalgte 
innsatsområder som skal gjøres gjeldene. Gjennom innsatsområdene våre – å leve, å skape og å 
møte framtiden i Fredrikstad skal vi sørge for at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en 
by som vokser på en bærekraftig måte.  

Planlagte tiltak innebærer en fortetting av nye boliger i et etablert boligområde. Tiltakene vil 
underordne seg gjeldende kommunale og regionale planer, som stiller føringer til utforming, estetikk 
og tekniske krav.  

Gressvik – stedsanalyse 

Stedsanalysen innehar ingen spesifikk analyse av Oksviken-feltet, men Oksviken omtales likevel 
sporadisk under flere relevante temaer. Nedenfor gjengis noen utdrag.   

I tiårene bidro privatbilen og økt mobilitet til å påvirke plasseringen av nye utbyggingsfelt. Gode 
eksempler på dette er Rød, Oksviken, Dagali/Brekke og Slevik. Oksvikenfeltet er et typisk eksempel 
på et boligområde som ikke ligger spesielt sentralt, ei heller har naturlig tilknytning 
bosettingsklyngene som gjerne finner sted rundt elven og andre knutepunkt. Oksvikenfeltet omtales 
som en såkalt soveby, som er et nyoppstått byggeområdet i randsonen av de mer etablerte 
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byggeområdene. Moderne boliger på romslige tomter og gode oppvekstsvilkår for barna favoriseres 
mer enn eldre boliger med mer sentral plassering.  

Oksviken og Rød trekkes spesielt frem som populære lekeområdet for barna, og lekeplassene i 
områdene er mye brukt. Faktorer som bidrar til høy trivsel i disse områdene er også at det ikke er 
gjennomgangstrafikk i områdene. Oksvikenfeltet er en «blindvei» fra de etablerte 
hovedveistrukturene.  

Levekårskartleggingen 2020 

I levekårskartleggingen for 2020 inngår planområdet i sone 36 Rød/Oksviken. Nedenfor gjengis 
utvalgte nøkkelopplysninger fra kartleggingen for sone 36:  

• Barneandelen 3-12 år utgjør 12,5 – 13,7 %.  
• Andel innvandring utgjør 9,1 – 14,9 %. Dette er lavt.  
• En høy andel av befolkningen er utdannet, 45,9 – 52,3 %.  
• Lav andel barnefamilier med enslige foreldre, 11,5 – 16,1 %.  
• Lav andel unge uførepensjonister, 3,2 – 4,2 %.  
• Befolkningen har god økonomi.   

4.2 Gjeldende reguleringsplaner  
Med unntak av en mindre del nord i planområdet, er det aktuelle arealet uregulert. Planlagte tiltak 
kommer ikke i konflikt med- eller tilsidesetter intensjonen i andre gjeldende reguleringsplaner.  

4.3 Tilgrensende planer  
Planforslaget er lagt inntil plangrensen mot reguleringsplan for Oksviken II (planID 155) i både vest og 
sør. Mot nord vil reguleringsplanen delvis overlappe gjeldende reguleringsplan. Mot vest er det tatt 
med noe ekstra areal, for å sikre en komplettering av tilstøtende reguleringsplan, der betydelige 
deler av eksisterende boligeiendommer er utenfor regulert areal. Dette anses å være en utilsiktet 
feil, som denne reguleringsplanen bidrar til å rette opp.  
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Figur 5: Planområdet sammen med gjeldende kommuneplaner. 

4.4 Temaplaner 
Kommunedelplan for klima 2019-2030  

Innen 2030 skal all personbilbruk være utslippsfri, og alle større kjøretøy skal benytte fossilfritt 
drivstoff. Anleggsmaskiner og mindre maskiner skal være fossilfrie såfremt teknologien er 
tilgjengelig. Andelen som sykler, går eller reiser kollektivt til og fra jobb skal økes vesentlig fram mot 
2030. 

Vurdering 
• Tiltaket representerer en fortetting av nye boliger innenfor et etablert boligområde.  
• Fra planområdet har man god tilgang til kollektivtransport. I tillegg er det kort gang- og 

sykkelavstand til bl.a. skole, barnehage og servicefunksjoner slik at man ikke er avhengig av 
bil.  
 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2017) 

Transportsystemet i Nedre Glomma skal utvikles til å bli mer miljøvennlig og effektivt, og sykkelen 
har en viktig rolle å spille. Bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet. I tillegg gir 
bruk av sykkel mer hverdagsaktivitet blant befolkningen, mindre luftforurensing og mindre støy i 
byene, noe som bidrar til bedre folkehelse. Sykkelen er dessuten mindre arealkrevende enn bilen og 
kan bidra til triveligere byer. 

Vurdering  
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Reguleringsplanen åpner for maksimalt 1,2 bilparkeringsplasser for rekkehus/leilighet og 2 for 
enebolig (maks 1 enebolig). I tillegg stiller reguleringsplanen krav om etablering minimum 1 
sykkelparkeringer per boenhet mindre enn 50 m2 og 2 for boenheter større enn 50 m2 (og enebolig). 
Krav om sykkelparkering vil bidra til å stimulere bruk av sykkel som transportmiddel.  

Trafikksikkerhetsplan (2014-2017) 

Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonal og lokalt nivå. Til grunn for 
dette ligger regjeringens nullvisjon, en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken. 
Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan (NTP) og dette føres 
videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne trafikksikkerhets-planer. 

Vurdering  

Tiltaket innebærer en fortetting i et veletablert og boligområde. Området har lav trafikkhastighet, 30 
km/t, og trafikkområdene er oversiktlige og gode. Utbyggingsområdet grenser inntil en gang- og 
sykkelvei, noe som gir gode forutsetninger for å skille harde- og myke trafikanter. Planlagte tiltak 
vurderes å være i samsvar med intensjonene i trafikksikkerhetsplanen.  

Overvannsrammeplan  

Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor 
nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann kan føres til terreng for eksempel på egen tomt 
eller i grøft. På den måten kan vannet fordrøyes på egen grunn uten å belaste tilstøtende 
naboeiendommer. Det er viktig at overvannet fra planområdet har negativ påvirkning på 
landbruksarealet mot øst. I forbindelse med planarbeidet har ingeniørfirmaet Svendsen & co blitt 
engasjert for å vurdere løsninger for behandling av overvann. Vedlagt reguleringsplanen ligger deres 
redegjørelse, nedenfor er et utdrag fra sammendraget gjengitt:  

«Utbyggingen fører til en endring av forhold mellom tette og permeable flater som tomten 
hadde før utbygging. Det er kravet til en utvidet overvannshåndtering og klimafaktor som gir 
et behov for fordrøyningsvolum. Avrenning før tiltak er beregnet til 43,7 l/s, etter utbygging 
er denne redusert til 26,9 l/s. Avrenningen reduseres med 38% fra dagens situasjon». 

Nødvendige krav vedrørende behandling av overvann er sikret i bestemmelsene.  

4.5 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 

Vurdering  
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Kommunens barnetalsperson ble varslet ved intern høring av planinitiativet. Barnetalspersonen 
uttrykte at fortetting er ønskelig. I tillegg ble det fremhevet viktigheten av at krav til 
uteoppholdsareal/lek er i henhold i kommuneplanens bestemmelser, og at uteområdene er sikre, 
både med tanke på terreng/høydeforskjeller og trafikkarealer.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Formålet med planretningslinjene er å 

• Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 
og bygningsloven. 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser. 
     

Vurdering 

Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et allerede etablert boligområde. Planområdet ligger gunstig 
til med tanke kollektiv transport og har god tilgjengelighet til nødvendige servicetilbud på Gressvik. 
Ny bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som minimumskrav.   

Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  

Vurdering  

Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet har god 
tilgjengelighet med tanke på nødvendige servicefunksjoner og kollektiv transport. 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet fremkommer av figur 2 og planens avgrensning fremkommer av figur 1. I 
tillegg til 53/34 og 53/304, berøres også følgende gnr/bnr av planområdet: 53/35, 53/108, 53/111, 
53/135, 53/127, 53/129, 53/136, 53/131 og 53/82. Det er ikke tiltakshavers intensjon å gjennomføre 
nye byggetiltak på disse eiendommene, men de inngår i planområdet for å oppnå gode 
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overganger/påkoblinger mellom gjeldende og ny reguleringsplan samt å kunne legge til rette for god 
trafikkavvikling og tilkobling på eksisterende veiformål.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet utgjør i hovedsak en privat eneboligeiendom med tilhørende hageareal. Eiendommen 
er bebygget med en toetasjes enebolig og garasje. Eksisterende bebyggelse vil bli revet ved 
gjennomføring av reguleringsplanen. Eiendommen har i dag to avkjørsler, den ene (mot nordvest) vil 
bli stengt og den andre (mot nordøst) vil flyttes cirka 5 meter mot øst.  

Området ligger nærme eksisterende boligbebyggelse i nord og vest, og grenser til regulert 
grøntområde i syd samt landbruksområder i sydøst. Avstand til nærmeste servicetilbud på Ålekilen er 
ca. 1,5 km. Gressvik torg med sitt handelstilbud ligger ca. 2,5 km fra planområdet. Området sogner til 
Rød skole. Skoleveien følger interne boliggater gjennom Oksviken og eksisterende gang-/sykkelveier 
langs Vikaneveien (planfri kryssing). Avstanden er cirka 1000 meter.   

 

Figur 2: Planområdet sammen med et flyfoto som viser nærområdet. 

5.3 Stedets karakter   
Planområdet utgjør en del av Oksviken-feltet og kan betraktes som et «typisk» byggeområde for 
boliger. Mesteparten av Oksviken-feltet ble bygget ut på 80 og 90-tallet. I stedsanalysen for Gressvik 
opplyses det om at området har vært (og er) svært populært for spesielt småbarnsfamilier, som 
setter større pris på god plass og lite gjennomgangstrafikk snarere enn nærhet til byen og 
servicetilbud.  

På Oksviken er eneboliger den mest dominerende boligtypen. Det er også innslag av en 
tomannsboliger og rekkehus. En fellesnevner for boligene er imidlertid at de alle kan karakteriseres 
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som familieboliger. Det er imidlertid lite tilbud for dem som ønsker mindre leiligheter. Små boliger 
tilbys i hovedsak i form av sokkelleiligheter og lignende.  

5.4 Landskap  
Planområdet ligger på en et slags platå i østsiden av en markert fjellrygg, med nord-sør orientert 
retning. Som man kan se av neste figur det er et veldig lesbart kvartærgeologisk landskap i område, 
der isens bevegelsesretning har satt sine tydelige spor. Fjellryggenes orientering er gjentagende, 
orientert i nord-sørlig retning, med innslag av marine avsetninger imellom.  

Planområdet ligger i en skråning mot øst, på et lite platå i fjellsiden der store deler av terrenget flater 
ut. Mot øst er det større og sammenhengende flatere parti med betydelige innslag av marine masser. 
Betydelige deler av arealene mot øst er dyrka mark, dog ikke de nærmeste arealene. Typisk for flere 
av fjellryggene på Gressvik og i nærområdet er at de har blitt kledd med boliger, slik som ved 
Oksviken-feltet. Unntak fra dette er flere av de bratteste og mest markerte fjelltoppene. Denne 
typen landformasjoner er ofte egnet til boligbebyggelse, både fordi det er trygg og god byggegrunn 
(fast fjell), det beslaglegger ikke dyrka mark og høydeforskjellene er ikke større/brattere enn at 
områdene kan utvikles helhetlig og på en god måte.  

 

Figur 3: Planområdet sammen med kvartærgeologisk kart fra NGU.   

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det ikke 
registrert noen kulturminner eller kulturmiljø med behov for vern innenfor planområdet.  

http://www.miljostatus.no/
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5.6 Naturverdier og biologisk mangfold  
Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det ikke 
registrert noen naturverdier eller biologisk mangfold med behov for vern innenfor planområdet. Det 
er heller ikke registrert noen fremmede arter.  

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet utgjør i dag en privat boligeiendom. Det er ikke kjent at planområdet representerer en 
verdi som rekreasjonsområde, foruten av brukerne av boligen.  

5.8 Landbruk 
Planområdet berører ikke landbruksinteresser.  

5.9 Trafikkforhold 
Adkomsten til planområdet er via Vikerveien Krydderveien som er henholdsvis en fylkesvei og 
kommunal vei. Langs Vikerveien er det registrert 5593 ÅDT og langs Krydderveien er det registrert 
2500 ÅDT. De eksisterende hovedveiene som betjener planområdet er brede, oversiktlige og 
vurderes å ha god kapasitet til å håndtere den marginale trafikkveksten som tiltaket vil representere.  

Planområdet er i dag betjent med to avkjørsler fra Krydderveien.  

Det er registret 1 trafikkulykke nordvest for planområdet. Dette er en sykkelulykke som fant sted i 
2009. Eventuelle skader fra ulykken er ikke kjent/registrert.  

 

Figur 8: Registrert ulykkespunkt ved Krydderveien, fremhevet med grønn prikk nordvest 
for planområdet. 

Nærmeste kollektivholdeplassen er holdeplassen Krydderveien ligger cirka 200 meter fra 
planområde. Det er gang- og sykkelvei frem til holdeplassen som betjener busser i sørgående retning. 
For busser mot nordgående retning må man krysse Vikerveien.  

http://www.miljostatus.no/
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Holdeplassen betjenes av rute 10 Fredrikstad-Vikerkilen, som gir regelmessige avganger til 
Fredrikstad sentrum.  

Nest nærmeste kollektivholdeplass er holdeplassen Rød bedehus. Den ligger ved Vikaneveien og kan 
nås i en gangavstand på cirka 750 meter fra planområdet. Dette kan være et godt alternativ dersom 
man ønsker andre avganger enn hva som tilbys fra Krydderveien, eller man skal i reise i sydlig retning 
eller mot Vikane (endestasjon).  

5.10 Barns interesser 
Planområdet utgjør i dag i hovedsak en privat boligeiendom. Denne vurderes å ha begrenset verdi for 
andre enn selve beboerne. Det går en sti like øst for planområdet, langs fjellfoten og jordekanten i 
sørgående retning. Denne benyttes av både voksne turgåere og barn. I tillegg er det etablert en 
lekeplass/balløkke ved Oksviken barnehage. Denne fungerer som en lokal park og tilholdssted for 
mange barn og unge i området. Arealet tilfredsstiller imidlertid ikke de formelle kravene til en 
nærmiljøpark i dagens situasjon. Dette vil sikres som en del av fremtidige avklaringer og eventuell 
utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune.   

 

Figur 9: Illustrasjon som viser et forslag til adkomst til nærmiljøpark (gul sirkel) fra 
planområdet (grønn sirkel). 

https://ostfold-kollektiv.no/media/1938/115-20200817.pdf
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5.11 Sosial infrastruktur 
Det opplyses om at skolekapasiteten ved Gressvik-skolene er begrenset. Dette er imidlertid 
avklaringer som bli gjort ved søknad om rammetillatelse, likevel kan det være relevant informasjon i 
forbindelse med planlagt utbygging av området.  

Planområdet er betjent av flere barnehager i nærområdet. Kapasiteten ved disse er ikke kjent. 
Imidlertid er barnehagedekning mindre ømfintlig enn skolekapasitet, da barn må gå på skole sitt 
nærområde, i motsetning til barnehage som gjerne kan ligge lengre unna.  

Eksempel på annen nødvendig sosial infrastruktur kan være tilgang til legetjenester. Dette finnes ved 
Gressvik torg som er cirka 2,8 km fra planområdet.  

5.12 Universell tilgjengelighet  
Planområdet er forholdsvis kupert og har enkelte stigningsvariasjoner som kan være krevende for 
noen brukere, terrenget faller svakt mot nord. Foruten innkjørsler, er det innenfor byggeområde 
terreng og underlag som i varierende grad er være fremkommelige for de som ikke kan gå selv.  

5.13 Teknisk infrastruktur 
Det er offentlige VA-anlegg i tilstøtende gang- og sykkelvei. Nye boliger kan koble seg på dette 
anlegget.  

 

Figur 10: Kart som viser plassering av eksisterende vann- og avløpsanlegg. 

Det finnes et eksisterende høyspentanlegg i området, som eies av Hafslund nett. De nye boligene kan 
koble seg på dette. Ved behov kan det etableres en trafostasjon innenfor planområdet. Det står en 
lyktestolpe innenfor byggeområdet. Denne må sannsynligvis fjernes/flyttes i forbindelse med 
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gjennomføring av planlagte tiltak, og eventuelle ledninger som ønskes beholdt må legges om, enten 
til et annet luftstrekk eller jordkabel.  

Det er ikke aktuelt å koble de nye enhetene til fjernvarme, da det ligger utenfor konsesjonsområde. 
Det kan imidlertid være aktuelt å etablere solcellepanel på ny bebyggelse.  

5.14 Grunnforhold 
Arealene innenfor planområdet er i kartportalen til NGU anvist som bart fjell stedvis tynt dekke (rosa 
farge). Det kan dermed fastslås at det ikke eksisterer fare for utglidninger, skred eller lignende 
innenfor planområdet, hverken i dagens- eller fremtidig situasjon.  

 

Figur 4: Planområdet sammen med løsmassekart fra NGU. Rosa farge indikerer fjell og 
blått er marine avsetninger.  

5.15 Støyforhold 
Av støykartet i Fredrikstad kommunes kartportal fremkommer det at planområdet berøres av gul 
støysone. Dette er trafikkstøy fra Krydderveien. Dette anses imidlertid ikke å være kritisk for 
prosjektet, men det må påberegnes at det må sikres noen tilpasninger i ny bebyggelse og tiltak for å 
oppnå støyforhold som ivaretar nødvendige krav.  
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Figur 12: Kart som viser planområdet sammen med gul støysone. Støykartet er hentet 
fra Fredrikstad kommunes kartportal, og kan være unøyaktig.   

Planlagte tiltak er i seg selv ikke støyende. Det kan imidlertid oppstå noe støy i anleggsperioder, dette 
må forholde seg til anbefalingene i retningslinje om behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2021. Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser. Støyforholdene er med bakgrunn i 
dette ikke utredet ytterligere. Se også kapittel 5.19.  

5.16 Luftforurensing 
Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de 
viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er 
de parameterne som anbefales utredet i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012. 

Planområdet ligger ved Krydderveien, der trafikken kan være eksponent for noe forurensing. Det er 
ingen andre åpenbare forurensningskilder i nærområdet. Planområdet ligger i et åpent landskap med 
god luftsirkulasjon, uten opphopning av forurenset luft. Jfr. karttjenesten «luftkvalitet i Norge» 
(Gressvik Nordre, Fredrikstad – varslet luftkvalitet (miljodirektoratet.no) er det registrert lite (grønn 
farge) luftforurensing hele Gressvik grunnkrets. Status ble innhentet den 19.03.21, og karttjenesten 
oppdateres kontinuerlig, resultat fra kartleggingen kan derfor variere.    

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for 
planområdet, både dagens- og fremtidig situasjon. Analysen nedenfor viser alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for dagens bruk av planområdet. 

https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/varsling/Viken/Fredrikstad/Gressvik%20Nordre
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Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden 
i arbeidet framstilles slik: 

 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold.  
1. Masseras/skred Nei       
2. Snø/isras Nei     
3. Flomras Nei       
4. Elveflom Nei      
5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      
6. Radongass  Ja       5 1  Radon i grunnen 
Vær, vindeksponering. Er området:  
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Nei     
Natur- og kulturområder: 
9. Sårbar flora Nei        
10. Sårbar fauna/fisk Nei         
11. Verneområder Nei       
12. Vassdragsområder Nei      
13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner.  
15. Vei, bru, knutepunkt Nei          
16. Havn, kaianlegg Nei     
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17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei      
20. Vannforsyning Nei      
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Områder for idrett/lek Nei     
24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy; industri Nei         
29. Støv og støy; trafikk Ja    3 2  Trafikkstøy fra 

Krydderveien  
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri Nei     
35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt  
      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei      
39. Støy og støv fra andre 

kilder 
Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for:  
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       
45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold: 
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Ja 2 3  Mot øst er det en 
bratt skrent.  

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei       

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     
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Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

  50   

3. Sannsynlig 
 

 29    

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

6     

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  

Nr. 6, Radongass: det er sannsynligvis forekomster av radongass innenfor planområdet.  

Nr. 29, Støv og støy; trafikk: en del av planområdet berøres av gul støysone i dagens situasjon. 
Den eksisterende eneboligen ligger imidlertid utenfor gul støysone. Dersom det legges til rette for 
støyfølsom bebyggelse innenfor gul støysone i plankartet, må det gjøres supplerende vurderinger, 
og eventuelt sikres avbøtende tiltak iht. reguleringsplanens bestemmelser.  

Nr. 50, Naturlige terreng-formasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.): Det er en relativt bratt 
skrent ved planområdets østside. Det er en viss fare for at noen kan falle ned å få påfølgende 
personskader.   

5.18 Næring 
Tiltaket legger ikke opp til etablering av næringsbaserte virksomheter. Imidlertid vil etablering av nye 
boliger ha positiv effekt for sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen, i tillegg vil en økning av 
fastboende medføre økt etterspørsel etter lokal handel og servicetilbud.  

5.19 Analyser/ utredninger 
Som en del av planarbeidet har det blitt gjort en grundig redegjørelse for håndtering av overvann 
(Ingeniørfirmaet Svendsen & co). Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at aktuelle tiltak 
sikres i fremtidig prosjektering og utbygging.  

Tiltakshaver henvendte seg også til Asplan Viak for bistand i støykartlegging. Det ble imidlertid 
avdekket at mesteparten av byggeområdet ikke berøres av gul støysone, slik at en egen rapport dette 
ikke anses nødvendig som en del av reguleringsplanen. Det henvises til egen korrespondanse 
vedrørende dette. Dersom ny bebyggelse ønskes plassert slik at de berører gul støysone, vil 
imidlertid kravet til støykartlegging utløses.  

Utover dette er det ikke utført eksterne analyser/utredninger i forbindelse med planarbeidet.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Gjennom planarbeidet ønskes det tilrettelagt for utvikling av boligbebyggelse med tilhørende anlegg 
på eiendommen, gnr/bnr 53/34. Det ønskes lagt til rette for ny bebyggelse i form av 
flermannsboliger, rekkehus eller lignende. I tillegg åpner reguleringsplanen for at det ene delfeltet 
også kan bebygges med en enebolig. I reguleringsplanen legges det opp til etablering av inntil 10 
boenheter. Dette kan fordeles på en enebolig og en kombinasjon av flermannsboliger (2-6), rekkehus 
og eneboliger i kjede. Detaljene rundt dette vil imidlertid fastsettes i detaljprosjekteringsfasen. 
Reguleringsplanen gir derfor fleksibilitet med tanke på valg av endelig utforming og 
boligtypesammensetning. 

Tatt i betraktning terrenget innenfor planområdet, som er til dels skrånende mot øst, kan det være 
aktuelt at ny bebyggelse oppføres med underetasje/sokkel.  

Som en del av prosjektet legges det også opp til etablering av en egen nærlekeplass. Denne vil først 
og fremst være beregnet for de som bor innenfor planområde, men vil også være tilgjengelig for 
andre. Det legges også opp til etablering av et renovasjonsanlegg med mulighet for renovasjonsbil å 
snu innenfor planområdet.  

Sydøst i planområdet er det regulert inn en liten turvei. Denne skal sikre fremtidige brukere tilgang til 
friområdene syd for planområdet, uten å være avhengig av å krysse en privat boligeiendom.  

Plasseringen av bebyggelsen vil være styrt av byggegrensene i plankartet. Og som man ser av 
plankartet er det sikret plassering av en lekeplass med skjermet, trygg og sentral beliggenhet 
innenfor planområdet.  

6.2 Reguleringsformål  
Arealtabell og gjennomgang av reguleringsformål  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse m2 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    
Konsentrert småhusbebyggelse   BKS 2292 
Frittliggende småhusbebyggelse   BF1-2 1644 
Lekeplass BLK 100 
Renovasjonsanlegg  BRE 33 
   
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    
Kjøreveg  SKV 506 
Gang- og sykkelvei SGS1-2 128 
Annen veggrunn grøntstruktur  SVG1-4 177 
   
Nr. 5 Grønnstruktur    
Turveg GT 49 
Areal totalt   4933 
   
   
Hensynssoner PBL § 12-6   
Sikringssone frisikt  H140 81 
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Støysone – gul  H220 551 
 

 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 

Innenfor BKS tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. I 
illustrasjonen i figur 13, er det vist bygninger(fotavtrykk) som enten kan være 2*3 rekkehus eller to 
firemannsboliger. Den ene bygningen innenfor BKS kan også være en seksmannsbolig, bestående av 
6 mindre leiligheter. I Illustrasjonen i figur 13 er det vist 9 parkeringsplasser innenfor BKS, noe skal 
gjenspeile 9 boenheter. Supplerende bestemmelser sikrer at kommunen skal påse at prosjektet får 
en god arkitektonisk utforming med hensiktsmessige kombinasjoner. Innenfor BKS tillates det også 
etablert trafostasjon og/eller pumpestasjon, hvis det skulle vise seg å være behov for dette.  

Frittliggende småhusbebyggelse BF1-2 

Innenfor BF1 tillates etablert en enebolig med tilhørende anlegg.  

Innenfor BF2 planlegges det ikke gjennomført noen tiltak i kraft av denne reguleringsplanen. Dette 
arealet er imidlertid tatt med for å komplettere tilstøtende reguleringsplan for Oksviken II 
(planID155), som ikke fanger opp hele arealet til de aktuelle tomtene. Denne reguleringsplanen har 
ikke egne bestemmelser for BF2, men det henvises til bestemmelsene og føringer i nevnte 
reguleringsplan.  

Annen veggrunn grøntareal SVG1-4  

SVG1-4 er grøfter og sideareal til SKV og SGS. Dette er for det meste en videreføring av dagens 
situasjon. Innenfor sonen tillates nødvendige tiltak for anleggelse av grøfter, oppbygging av veiareal 
og lignende.  

Renovasjonsanlegg BRE  

BRE skal være felles renovasjonsanlegg for beboere i området. Se kap. 6.18 for flere detaljer og 
renovasjonsteknisk plan.  

Kjørevei SKV  

SKV skal være adkomstvei til boligene og snuplass. Snuplassen skal i tillegg til beboerne, også være 
tilgjengelig for renovasjonskjøretøy.  

Lekeplass BLK 

På tomten vil det etableres egen nærlekeplass beregnet for små barn. Lekeplassen har en sentral og 
skjermet plassering sentralt i planområdet. BLK skal være offentlig tilgjengelig, det vil si at brukere 
som ikke bor innenfor planområdet også skal sikres tilgang. BLK er 10*10 meter.  

Turveg GT 

GT skal benyttes som sti frem til grønnstruktur og regulert friområde syd for planområdet.  

Gjennomgang av hensynssoner   
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Sikringssone frisikt H140 

Sikringssonen skal til enhver tid være fri for sikthinder høyere enn 0,5 meter. Størrelsen på 
frisiktsonen er beregnet etter Fredrikstad kommunes vegnormal (illustrasjon i figur 3.20 på side 38 i 
normalen). 

Gul støysone H220 

Deler av planområdet berøres av gul støysone. Reguleringsplanens bestemmelser åpner for at det 
kan etableres boligbebyggelse innenfor gul støysone, men det må sikres at aktuelle retningslinjer og 
krav overholdes, herunder retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.  

Reguleringsplanen stiller også supplerende krav om fagkyndig vurdering av støyforholdene ved 
rammesøknad, dersom støyfølsom bebyggelse berører støysonen. Eventuelle avbøtende tiltak må 
sikres slik at nødvendige krav til maksimale støynivå ivaretas.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Størrelser og tillatt bebyggelse  

Planforslaget legger opp til en fortetting av en romslig eneboligtomt. Omdisponeringen vurderes å 
være i tråd med kommuneplanens arealdel og som et riktig fortettingstiltak. Forslagstiller ønsker en 
høy utnyttelse og arealeffektivitet. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et grovt 
løsningsforslag som viser hvordan ny bebyggelse kan organiseres. Løsningsforslaget viser bebyggelse 
fordelt på henholdsvis en enebolig og to firemannsboliger (alternativt en seksmannsbolig). Det 
understekes at de endelige løsningene kan avvike fra dette. Dette vurderes å være en god tilpasning 
til nærområdet samt i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel.  
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Figur 13: Løsningsforslag som viser hvordan området kan bebygges. Løsningen innenfor 
BKS viser et bebygd areal BYA på cirka 26 %, 25 % innenfor BF1. Endelige løsninger kan 
avvike fra illustrasjonen. I figuren kan man også se plasseringen et snitt, dette er 
nærmere illustrert i figur 14.  
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Figur 14: Snitt som viser eksisterende terreng og nabohus sammen med forslag til 
prosjektert terreng og ny bebyggelse. Nytt hus innenfor BKS er tegnet med 7 meter 
gesims og 9 meter mønehøyde. Carport er inntegnet med gesims på 3 og 4 meter 
(pulttak). Plasseringen av snittet i kartet, er vist i figur 13.  

Plassering  

Det er satt 4 meters byggegrense rundt eiendommen gnr/bnr 53/34 mot vest og sør. Mot internvei 
er det satt 2 meters byggegrense. Tiltakshaver eier imidlertid også eiendommen gnr/bnr 53/87, som 
ligger inntil/utenfor planområdet.  

Mot Krydderveien er det lagt inn en byggegrense med 12,5 meters avstand fra senterlinjen i 
Krydderveien. Dette vurderes å være en god tilpasning til byggeavstanden for øvrig bebyggelse langs 
Krydderveien.  

For eiendommene innenfor BF2 er det ikke regulert noen bestemt byggegrense mellom tomtene, her 
gjelder derfor de generelle avstandsbestemmelsene som er definert av plan- og bygningsloven eller 
gjeldende reguleringsplan for dette området.  

Maksimalt tillatte byggehøyder  
Reguleringsplanen gir følgende føringer for byggehøyder:  

Carport/garasje/boder:   
• Saltak: Maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter.  
• Flatt tak: Maksimalt 3.5 meter gesims.  
• Pulttak: Laveste gesims maksimalt 3 meter og høyeste gesims 4 meter.  

Boliger: 
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• Saltak/valmet tak: møne 9 meter og gesims 7 meter.  
• Pulttak: høyeste gesims 8 meter og laveste gesims 7 meter.  

 
Typologi 
Nærområdet er bebygget med både romslige eneboliger og flermannsboliger, og en overvekt av den 
eksisterende bebyggelsen i nærområdet er oppført med saltak og valmet tak.  
  
Reguleringsplanen legger opp til en god tilpasning til den eksisterende bebyggelsen i området, med 
beslektede bygningsvolumer og takformer. Reguleringsplanen stiller krav om at ny boligbebyggelse 
skal oppføres med saltak eller pulttak. Det tillates også flatt tak for annen bebyggelse innenfor 
planområdet, det kan f.eks gjelder for carport, boder, pergola el.l. Dette kan være hensiktsmessig for 
mindre bygninger, som er underordnet boligbebyggelsen.  
 
Fastsetting av byggegrenser og lekeplass BLK sikrer at bebyggelsen innenfor BKS bryter opp og ikke 
oppføres som én stor bygning.  
 
Reguleringsplanen stiller krav om at ny bebyggelse skal oppføres med tre som hovedmateriale.    

6.4 Grad av utnytting  
Reguleringsplanen åpner for maksimalt 28 % BYA innenfor BKS og 25% innenfor BF1. BKS er 2292 m2 
stort og BF1 er 789 m2 stort, det gir et utbyggingspotensial på henholdsvis maksimal BYA på 641 m2 
og 197 m2. Foreslått BYA er beregnet utfra behov nødvendig byggeareal for å legge til rette for et 
godt prosjekt, samtidig forutsettes det at kommuneplanens krav til uteoppholdsareal blir ivaretatt. 

6.5 Boligmiljø/ bokvalitet 
Reguleringsplanen åpner for etablering av inntil 10 nye boenheter innenfor planområdet. De 
fremtidige boligene vil utgjøre en naturlig del av det veletablerte Oksviken-feltet. Oksviken er kjent 
for sitt trygge og gode oppvekstmiljø, og er således spesielt attraktivt for barnefamilier. Imidlertid 
kan også dette prosjektet tilføre nye mindre boligtyper til Oksviken-feltet. Dette vil bidra til å tilby en 
boligtype som nærmest ikke eksisterer i nærområdet fra før. Dette kan gi gode muligheter til for 
eksempel de som ønsker å flytte fra en enebolig til en mindre og enklere leilighet, men samtidig 
ønsker å bli værende i området. Mindre leiligheter med for eksempel to soverom er også gode 
alternativ for aleneforsørgende eller yngre i etableringsfasen.  

Planområdet ligger skjermet fra vesentlig trafikkerte kjøreveier og støyende næringsvirksomheter. 
Planområdet har gode solforhold og alle fremtidige boliger vil kunne få hver sin private balkong. I 
tillegg vil det sikres en viss andel felles uteoppholdsareal i tillegg til lekeplass. Lekeplassen vil ha en 
sentral plassering i planområdet, og være godt skjermet fra Krydderveien, slik at det vil oppleves 
trygt å sende barna sin hit for å leke.  

6.6 Parkering  
Bilparkering  

Kommuneplanen stiller krav om minimum 0,5 og maksimalt 1,2 parkeringsplasser for rekkehus og 
leiligheter utenfor byområdet. For eneboliger tillates minimum 1 og maksimalt 2 parkeringsplasser. 
Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.  

Ved etablering av fellesparkeringer stiller reguleringsplanen krav om at det skal fremlegges strøm for 
etablering av lademulighet for el.bil. Med dette menes at den enkelte parkeringsplass skal bli 
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tilrettelagt med trekkerør og kurser som sikrer tilstrekkelig strømtilførsel. Selve ladestasjonen må 
den enkelte beboer selv installere. 

I løsningsforslaget er det vist parkering i carport. De endelige løsningene vil imidlertid fremkomme 
ved rammesøknad.  

Sykkelparkering  

For leiligheter og rekkehus er det krav om minst 1 sykkelparkering for boliger mindre enn 50 m2 og 
minst 2 sykkelparkeringer for boliger større enn 50 m2. For eneboliger kreves minst 2 
sykkelparkeringer.  

6.7 Tilknytning til infrastruktur  
Vann og avløp  

Planlagt bebyggelse kan koble seg på eksisterende kommunalt VA-nett som er etablert i tilstøtende 
gang- og sykkelvei. 

Elektrisk forsyning  

Nye boliger kan kobles på det lokale energianlegget. Det er i reguleringsplanen sikret mulighet for 
etablering av en trafostasjon innenfor planområdet, dersom det skulle vise seg å være behov for økt 
kapasitet.  

6.8 Trafikkløsning  
Planområdet vil betjenes via en felles innkjøring. Dette er reduksjon fra dagens løsning der det er to 
innkjørsler til eiendommen. Adkomstveien vil være felles for alle beboere innenfor planområdet, i 
tillegg til renovasjonsbil. Det er derfor også regulert inn en vendehammer, som vil sikre 
tilfredsstillende snuareal for renovasjonskjøretøy, men som selvsagt også kan benyttes av beboerne.  

Frisiktsoner ut på Krydderveien er prosjektert med utgangspunkt i avkjørsel som 
dimensjoneringsgrunnlag, i tråd med Fredrikstad kommunes vegnormal (illustrasjon i figur 3.20 på 
side 38 i normalen). Iht. Statens vegvesens håndbok N100, skal avkjørsler betjene maksimalt 10 
boenheter eller ha mindre enn 50 ÅDT (Fredrikstad kommunes vegnormal omtaler ikke dette). Hvis 
man legger til grunn at hver bolig i snitt skaper 4 ÅDT, vil det gi maks 40 ÅDT (10 * 4 = 40) i den 
regulerte avkjørselen.  
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Figur 15: Utdrag av kommunens vegnormal. 

6.9 Planlagte offentlige anlegg 
Det planlegges ikke lagt til rette for bebyggelse eller anlegg som skal være offentlig eiet. Det vil 
etableres et renovasjonsanlegg som skal tømmes av Fredrikstad kommune, dette vil imidlertid være 
felles eiet.  

6.10 Miljøoppfølging 
Planarbeidet og fremtidig utbygging av området vil sikres i tråd med aktuelle krav gitt av blant annet 
byggteknisk forskrift. Dette vil sikre at aktuelle krav til blant annet behandling av avfall, støy, 
inneklima med mere sikres i prosjektet.  

Det stilles ikke ytterligere krav utover hva som er sikret i gjeldende lovverk.  

6.11 Universell utforming  
Nødvendig tilrettelegging for universell utforming vil sikres i tråd med kravene i byggteknisk forskrift.  

6.12 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal  

Reguleringsplanen stiller krav om tilrettelegging av uteoppholdsareal i tråd med kravene i 
kommuneplanens arealdel.  

Privat  Alle boligene skal ha privat uteplass 
Felles  Minst 30 kvm på terreng eller dekke med 

jordlag. 
Offentlig tilgjengelig  Minst 40 kvm per bolig på terreng. 

 

Alle boligene vil få private balkonger, i tillegg vil det tilrettelegges for felles- og offentlige tilgjengelige 
uteoppholdsarealer innenfor planområdet.  

I figur 13 vises et løsningsforslag for hvordan området kan utvikles. I figuren er det illustrert hvilke 
deler av området som potensielt kan benyttes til uteoppholdsareal, både privat (balkong), offentlig 
og felles. Felles og offentlig MUA er fremhevet med grønn skravur og blå stiplet linje. Som man kan 
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se av figuren er markert (med blå stiplet linje og grønn skravur) et felt sentralt i planområdet, ved 
lekeplassen, som utgjør 413 m2. Dette er et tilstrekkelig stort areal til å dekke opp for kravet til det 
offentlige uteoppholdsarealet (40 m2*10 boenheter = 400 m2). De to andre markerte feltene på hhv 
275 m2 og 161 m2 er store nok til å innfri kravet til felles uteoppholdsareal (30 m2*10 boenheter = 
300m2). Det vil være en fordel å ha litt ekstra areal tilgjengelig, siden de endelige løsningene ved 
rammesøknad kan avvike fra løsningsforslaget.   

Areal som skal kunne medregnes må være minst 10*10 meter (ivaretatt i figur 13). I tillegg skal heller 
ikke areal brattere enn 1:3 medregnes.  

Foruten de som har direkte tilkomst fra egen veranda, vil BLK og uteoppholdsarealene har adkomst 
via SKV og BLK. I dagens situasjon er det en liten fjellrygg (avlang og smal) der SKV planlegges 
etablert. Ved gjennomføring av prosjektet vil terrenget bearbeides. Det gir også en helt annen 
stigningsgrad fra adkomsten til planområdet og frem til bl.a. vendehammeren og BLK. I neste figur 
vises et terrengsnitt hentet fra Fredrikstad kommunes kartportal. Snittet er lagt omtrent der SKV er 
inntegnet. Som man kan se er det en høydeforskjell på 4,3 meter mellom endepunktene, dette 
fordelt på en 55 meter lang strekning gir det en gjennomsnittlig stigning på cirka 7,8 %. På bakgrunn 
av dette legges til grunn at adkomstforholdene til BLK og uteoppholdsarealene vil være 
tilfredsstillende.   

 

Figur 5: Profil som viser stigningsforholdet til SKV. 

Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes. I tillegg må det være sol på minst halve arealet kl 15 ved 
sommersolverv. Basert på de foreløpige vurderingene, virker mesteparten av arealet å være slakere 
enn 1:3. Solforholdene antas også å være gode. Dette vil imidlertid vurderes mer i detalj ved 
rammesøknad.  

Lekeplass  

Kommuneplanens arealdel gir føringer om at i områder med mer enn tre boenheter skal være 
sandlekeplass på minimum 100 kvm, maksimalt 50 meter i luftlinje fra boligene. Terrengsprang større 
enn 10 meter og vei større enn atkomstvei regnes som barriere for atkomst til sandlekeplass. 
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Maksimalt 100 boenheter kan være tilknyttet én nærlekeplass. I planforslaget er lagt inn et eget 
lekeareal på 100 m2, i tillegg sikrer plassering av byggegrenser, krav til MUA og maksimalt tillatt 
utnyttelsesgrad at tilstrekkelig store arealer vil forbli ubebygget, slik at kommuneplanens krav kan 
innfris.  

Kommuneplanen stiller også krav om etablering av kvartalslekeplass ved etablering av mer enn 25 
boenheter. I dette planarbeidet er det imidlertid ikke aktuelt med så mange boenheter, derfor utgår 
dette kravet.   

Kommuneplanen stiller også krav om tilgang til en nærmiljøpark. Nærmiljøparken skal ligge i 
maksimalt 400 meters avstand i luftlinje og utgjøre minst 2,5 daa. I forbindelse med innledende 
avklaringer med Fredrikstad kommune, har det blitt avdekket at området ved balløkken ved Oksviken 
Barnehage kan aksepteres som en nærmiljøpark for dette utbyggingsområdet. Dette forutsetter 
imidlertid at arealet oppgraderes til å tilfredsstille nødvendige kvalitetskrav. Avstanden hit er cirka 
420 (målt fra nærmeste punkt) meter i luftlinje fra planområdet. Balløkken har god tilgjengelighet, og 
man kan enten gå langs gang- og sykkelvei eller i interne boliggater med lite trafikk.    

6.13 Landbruksfaglige vurderinger 
Planområdet er i dag en eneboligeiendom. Det finnes noe vegetasjon på tomten, men det utgjør 
såpass lite at dette anses å ikke ha noen verdi i et skogdriftsøyemed. Det eksisterer ikke noe dyrka 
mark innenfor planområdet.  

6.14 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet vil ikke bli påvirket som følge av planarbeidet. Dagens kollektivtilbud er beskrevet i 
kapittel 5.9. 

6.15 Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Planarbeidet vil derfor ikke ha 
påvirkning på kulturminnevernet.  

6.16 Sosial infrastruktur  
Planarbeidet vil ikke påvirke eksisterende sosial infrastruktur i særlig grad. Det vil imidlertid tilføre de 
lokale skolene og barnehagene noen flere brukere. Det skal legges til at barnehager ikke har lokal 
opptakskrets, slik som skoler. Ved valg av barnehage kan man potensielt benytte hele kommunen.   

6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Ny bebyggelse kan koble seg på eksisterende hovedledning som går langs Krydderveien, Fredrikstad 
kommune har skriftlig bekreftet at det er tilstrekkelig kapasitet på tilgjengelig anlegg. Dimensjoner og 
endelige detaljer rundt dette vil fastsettes i forbindelse med byggesøknadsfasen.  

6.18 Renovasjonsteknisk plan  
Det planlegges ett felles renovasjonsanlegg for alle boligene. Dette foreslås etablert i form av et 
avfallshus eller åpen inngjerdet løsning. Videre omtales løsningen som et avfallshus, men de 
definerte kravene kan gjøres gjeldende for både åpen og overbygget løsning. Renovasjonsanlegget 
har en sentral plassering, både mtp. renovasjonsbilen og beboerne. Det er foreslått regulert 
vendehammer som er dimensjonert etter Fredrikstad kommunes vegnorm (se mål i figur 17). 
Vendehammeren utgjøres også delvis av arealet avsatt til parkering.  
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Reguleringsplanen åpner for etablering av maksimalt 10 boenheter innenfor planområdet.  

Retningslinjer for utforming av renovasjonsanlegget (dersom avfallshus):  

• Avfallshuset skal plasseres i plan med veien maks. 1 - 2 m fra veikant.  
• Avfallsbeholderne skal trilles fram til renovasjonsbilen på asfalt eller annet fast dekke. 
• Grunnflate minst 10 m². 
• Avfallshuset må ha fast dekke og en høyde fra gulv til takbjelker på min. 2,2 m. 
• Døråpning skal vende mot veien, og ha en lysåpning på min. 1,2 m bredde og 2,0 m høyde.  
• Dersom avfallshuset utstyres med dør, må den være terskelfri.  

 
Fraksjon  Forbruk 

per 
boenhet 

Samlet 
mengde (ved 
10 boenheter) 

Nødvendig antall 
avbeholdere ved 
bruk av 660 L-
beholdere 

Yttermål på avfallsbeholdere 
m.m.  

Plast  100 L 1000 L 2 2 stk: 1265 * 774 (660 L) 

Restavfall  100 L 1000 L 2 2 stk: 1265 * 774 (660 L) 

Papir/papp 100 L 1000 L 2 2 stk: 1265 * 774 (660 L) 

Glass/metall 60 L 600L 1 1 stk: 1265 * 774 (660 L) 

Fremtidige 
behov 

 660 L 1 1 stk: 1265 * 774 (660 L). I tillegg 
er det plass til ytterligere én 
beholder à 660 L, er det også 
mulighet for ytterligere kapasitet 
innenfor formålet.  

Avfallsbeholdere som er benyttet i utregningen rommer 660 L og står på hjul. I illustrasjonen i neste 
figur er det vist 8 beholdere à 660 L. I tillegg er det muligheter for å omorganisere beholderne, slik at 
man oppnå ytterligere plass.  Løsningen i figur 17 tar utgangspunkt i et maksimalt antall boenheter. 
Ved fremtidig prosjektering og rammesøknad, er man imidlertid ikke nødt til å kun benytte 660 L-
beholdere, slik det er illustrert med her. Det viktigste er å sikre tilstrekkelig kapasitet/antall liter (iht. 
tabellen ovenfor) og at det i reguleringsplanen er avsatt tilstrekkelig areal til formålet.  

I illustrasjonen i figur 17 vises et avfallshus på cirka 18,5 m2 BYA. Det er inntegnet i alt 8 
avfallsdunker. Dersom det er hensiktsmessig kan også anlegget utformes annerledes enn hva som er 
vist i illustrasjonen, så lenge nødvendige krav til dimensjonering og kapasitet ivaretas. Anlegget kan 
enten være overbygget eller åpent og inngjerdet.  
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Figur 6: Illustrasjonen viser vendehammer med mål og plassering av 
renovasjonsanlegget. Dette er utformet i henhold til kommunens vegnormal (kap. 3.5.4). 
I illustrasjonen er det vist sporingskurve for kjøretøy – liten lastebil.  

6.19 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Nødvendige avbøtende tiltak vil sikres, iht. resultat fra ROS-analyse:  

• Det vil sikres etablering av et gjerde mot øst langs GT.  
• I ny bebyggelse vil det sikres nødvendige radonsikringstiltak, i tråd med krav i gjeldende 

forskrifter.  
• Det vil sikres nødvendige avbøtende tiltak for trafikkstøy mot Krydderveien.  

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 
Planarbeidet er i tråd med gjeldende bestemmelser i overordnede planer. Planlagte tiltak vurderes 
derfor å ikke ha noen negative konsekvenser for overordnede planer. 

7.2 Landskap 
Planarbeidet vil legge til rette for økt utnyttelse av den aktuelle eiendommen. Eiendommen ligger i et 
slakt skråendende terreng, med etablert boligbebyggelse mot vest og mer åpne landskap mot øst. 
Planområdet ligger inntil det etablerte boligområdet på Oksviken og kan sees som en naturlig 
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utvidelse av dette. Tiltaket vil ikke medføre uheldige silhuetter eller andre negative konsekvenser for 
det overordnede landskapet. Se for øvrig snitt i figur 14.  

7.3 Stedets karakter 
Tiltaket vil representere en utvidelse av et eksisterende boligfelt, og det vil således ikke medføre 
endringer i stedets karakter. Reguleringsplanen åpner for en utnyttelsesgrad på 28% BYA for BKS og 
25% for BF1. Det stilles også krav til at ny boligbebyggelse skal oppføres med saltak eller pulttak. 
Dette vurderes å være gode tilpasninger til den eksisterende bebyggelsen i nærområdet.  

7.4 Byform og estetikk 
Planområde er i god avstand fra by- og urbane strøk, og tiltaket vil således ikke ha konsekvenser for 
dette.  

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljø med noen form for vern innenfor 
planområdet. Planlagte tiltak vil derfor ikke påvirke dette.  

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. Loven gir bestemmelser om bærekraftig 
bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk 
materiale.  

§ 8(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 
naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets karakter og beliggenhet midt i et 
etablert boligområde, anses kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig godt.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i § 
8.  

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Se kommentarer til § 8-9.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
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Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet.  

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 
fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Planlagt tiltak er etablering av et ordinært boligområde med konsentrert småhusbebyggelse. 
Med vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

7.7 Biologisk mangfold 
Det er ikke registrert biologisk mangfold med noen form for vern innenfor planområdet. Planlagte 
tiltak vil derfor ikke påvirke dette.  

7.8 Uteområder 
Planområdet er en privat eiet eneboligtomt. Det er ikke tilrettelagte eller naturlig etablerte 
uteoppholdsområder innenfor planområdet beregnet for andre brukere.  

Som en del av planarbeidet, ble Asplan Viak opprinnelig engasjert til å utarbeide en egen 
støyvurdering for det aktuelle prosjektet. Etter en rask vurdering kom de frem til at planlagt 
bebyggelse viser seg å ligge utenfor gul støysone, slik at noen nærmere kartlegging av dette ikke er 
nødvendig. Det henvises til egen korrespondanse med støyfaglig rådgiver.  

7.9 Trafikkforhold 
Planlagte tiltak vil representere en liten trafikkvekst i område. De eksisterende veiene er vurdert til å 
kunne håndtere den økte trafikkmengden. Veianlegg innenfor planområdet vil bli prosjektert i tråd 
med aktuelle retningslinjer/normaler.  

Planlagte tiltak vil ikke påvirke dagens kollektivtilbud.  

7.10 Barns interesser  
Planområdet består av en privat boligeiendom. Arealet er således privat eiet og ikke allment 
tilgjengelig.  

Som en del av planarbeidet vil det sikres etablering av en ny småbarnslekeplass innenfor 
planområdet. Denne skal også være offentlig tilgjengelig, noe som innebærer at den også kan 
benyttes av andre brukere som bor utenfor planområdet. Dermed vurderes planarbeidet å tilføre 
positive konsekvenser for barns interesser.  

7.11 Sosial infrastruktur 
Planlagte tiltak vil medføre en svak økning av barnehage- og skolebarn i området.  

7.12 Universell tilgjengelighet 
Krav til universell tilgjengelighet for de enkelte bygningene vil sikres i tråd med de aktuelle 
byggtekniske forskrifters krav.  
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7.13 Energibehov – energiforbruk 
Det er ikke kjent at planlagte vil kreve mer energi/strøm enn hva som er tilgjengelig i området fra før. 
Reguleringsplanen åpner imidlertid for at det kan etableres en egen trafostasjon innenfor 
planområdet ved behov.    

7.14 ROS 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til utarbeidelse av en ROS-analyse for 
planområdet, både dagens- og fremtidig situasjon. Analysen nedenfor viser alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning ved gjennomføring av planlagte tiltak. 

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden 
i arbeidet framstilles slik: 

 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold.  
1. Masseras/skred Nei       
2. Snø/isras Nei     
3. Flomras Nei       
4. Elveflom Nei      
5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      
6. Radongass  Ja     3 3  Radon i grunnen 
Vær, vindeksponering. Er området:  
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Nei     



 
 

40 
 

Natur- og kulturområder: 
9. Sårbar flora Nei        
10. Sårbar fauna/fisk Nei       
11. Verneområder Nei       
12. Vassdragsområder Nei      
13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner.  
15. Vei, bru, knutepunkt Nei          
16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei      
20. Vannforsyning Nei      
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Områder for idrett/lek Nei     
24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy; industri Nei         
29. Støv og støy; trafikk Ja    3 2  Trafikkstøy fra 

Krydderveien  
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri Nei     
35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt  
      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei      
39. Støy og støv fra andre 

kilder 
Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for:  
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       
45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold: 
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     
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49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Ja  2 3  Det kan være behov 
for sikringstiltak ved 
skrenten mot øst. 
Dette kan løses ved 
etablering av et 
gjerde. 

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei      

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
 
 
Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

  50   

3. Sannsynlig 
 

 29 6   

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved fremtidig situasjon:  

Nr. 6, Radongass: Det er sannsynligvis forekomster av radongass innenfor planområdet. Nødvendige 
avbøtende tiltak ivaretas gjennom byggteknisk forskrift.   

Nr. 29, Støv og støy; trafikk: En del av planområdet berøres av gul støysone i dagens situasjon. 
Reguleringsplanen stiller krav om mer grundige analyser og eventuelle avbøtende tiltak dersom det 
ønskes etablert boligbebyggelse eller uteoppholdsareal innenfor gul støysone.  

Nr. 50, Naturlige terreng-formasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.): Det er relativt bratt skrent 
ved planområdets østside. Det er en viss fare for noen kan falle ned å få påfølgende skader. 
Reguleringsplanen stiller krav om etablering av gjerde langt turvei GT.  

7.15 Jordressurser/landbruk 
Planlagte tiltak påvirker ikke eksisterende jordressurser.  

7.16 Teknisk infrastruktur 
Planlagte tiltak vil i liten grad påvirke det offentlige vann- og avløpsanlegget.  
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Det er i planarbeidet lagt til rette for etablering av en ny trafostasjon innenfor planområdet, ved 
behov for økt kapasitet.  

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Tiltaket vil bidra til sysselsetting og skatteinntekter som følge av realisering av reguleringsplanen. 
Dette og økt tilflytting kan gi positive økonomiske konsekvenser for kommunen.    

7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Tiltaket vil bidra til å sysselsette flere fagpersoner ved realisering av planarbeidet. I størst grad 
gjelder dette håndverkere, men også arkitekter, plankonsulent med flere.   

7.19 Interessemotsetninger 
Det er ikke kjent at det eksisterer nevneverdige interessemotsetninger i forbindelse med dette 
planarbeidet.  

7.20 Avveining av virkninger 
Etter en samlet vurdering, er forslagsstillers vurdering at dette prosjektet et en god tilpasning til 
eksisterende bebyggelse og miljø. Tiltaket er også med tråd intensjonene og føringene i overordnet 
planverk.  

Etter en avveining av alle virkninger, er vår vurdering at dette prosjektet vil medføre positive 
konsekvenser uten å tilsidesette andre nødvendige hensyn. 

8 Vedlegg 
Overvannsredegjørelse Krydderveien 11, datert 10.01.2022 (Svendsen & co) 
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9 Innkomne innspill   
1. Beboere I Laubergåsen, datert 01.09.17 

Ifølge melding pr brev og i lokalavis er vi varslet om oppstart planarbeid. Vi er naboer og berørte av 
denne reguleringen, og vil komme med innspill på det vi har mottatt. Vi ønsker å bidra til at dette 
skal bli en samarbeidsprosess og med et endelig resultat som er best mulig for flest mulig. Vi håper 
videre at det gode, helsefremmende ytre miljø vi nå har, blir sett på som verdifullt og blir tilgodesett, 
selv om denne verdien ikke måles i penger. 
 
Arealutnyttelse 
«Det planlegges tilrettelagt med høy arealutnyttelse i samsvar med statlige planretningslinjer» 
«Høy arealutnyttelse» er et begrep som betyr ulikt for byggmester og beboere, både de som kommer 
til nye boliger og oss som er naboer. Vi er innforstått med at nabotomta er kjøpt av en byggmester 
som vil bygge ut området.  
 
Friområder 
Det planlagte regulerte området beskrives å ha «liten eller ingen verdi for allmenheten». Vi vil 
fremholde at en av grunnene til at vi bor her er at vi ønsket oss friområde(r) i umiddelbar nærhet, der 
barn leker og bruker naturen slik våre barn har gjort. (naturtomt og LNF område) Statlige 
planretningslinjer og føringer (som for eksempel i Meld. St. 18 (2015–2016)) legger nettopp vekt på 
«helsefremmende tilrettelagte naturområder». Vi skjønner, og støtter intensjonene om fortetting ut 
fra fremtidens miljøhensyn, men mener også at vårt opplevde miljø og nærhet til naturen har stor 
verdi. I de årene vi har bodd i Oksviken har stadig flere små løkker, plasser, felles parkering, og så å si 
alle «huller» blitt tettet og bygd ut. Vi ser også at friområder vi har benyttet mot øst og sør forsvinner 
gjennom utbygging av nye boligområder. Vi føler dette som et tap, og synes det er leit å miste vår 
siste grense mot naturområdet. 

 
Vi er derfor bekymret over at alle områdene 53/111 og 53/87, 53/35 og 53/30 blir regulert til 
boligområder og ingen som LNF. Vi vil se det som naturlig at i hvert fall den uregulerte delen av 
område 53/111 ble regulert i tråd med resten av området, altså som friområde (LNF), og at den 
opparbeidede turstien skjermes.  
 
Bevare natursti 
Denne stien som går i sydkant av det nye planområdet, og skjærer gjennom planområde 53/304 og 
så vidt 53/87, er opparbeidet og brukt gjennom generasjoner, og i daglig bruk som skolevei for 
beboere på Viker og i nabolaget. Vi ønsker derfor at denne fortsatt skal bestå, og brukes som tursti. 
 
Bebyggelse 
Det legges opp til «konsentrert småhusbebyggelse» og «høy arealutnyttelse». 
Vi er selvsagt spente på hva dette vil innebære i praksis. Hvor mange enheter skal bygges, hvor mye 
som blir igjen av trær og natur mellom dem osv. Men kanskje viktigst er takhøyde og utsyn fra 
eksisterende tomter. 
 
Etasjehøyde 
Konsentrert småhusbebyggelse defineres som småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, og med 
etasjehøyde ikke over 2 etasjer. Vi vil påpeke at reguleringsplanene for områdene videre langs 
krydderveien begrenser bebyggelsen der til maks 1,5 etg, og i noen tilfeller kun 1 etg. (Viser til Plan 
nr.: 155: Reg.best. i tilknytning til reguleringsplan for Oksviken II, §4 og §5.) Vi forventer derfor at det 
nye området reguleres i samsvar med dette, og begrenser ny bebyggelse til 1,5 etasjer. 
Vil også fremholde at det frie utsyn vi nå nyter godt av er en viktig kvalitet i vår hverdag, som vi 
ønsker skal forringes minst mulig, og derfor håper kan bli tatt hensyn til i planene. Vi ber om at det 
tas spesielt hensyn til realhøyden på nye hus, slik at vi ikke opplever oss som innestengt. 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwio3uTp9_zVAhUJEpoKHTbFDbYQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2F9147361515a74ec8822c8dac5f43a95a%2Fno%2Fpdfs%2Fstm201520160018000dddpdfs.pdf&usg=AFQjCNF3LHPseIvn3HO0uEG2nmKhOAqXxg
http://kart.fredrikstad.kommune.no/ArcGIS/rest/services/Fredrikstad/ReguleringsplanNivaaer/MapServer/3/402/attachments/2217
http://kart.fredrikstad.kommune.no/ArcGIS/rest/services/Fredrikstad/ReguleringsplanNivaaer/MapServer/3/402/attachments/2217
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Infrastruktur 
Med stadig fortetting har vi opplevd økende trafikk og press på veinett og avløpsnett.  
 
Avkjørsel 
Det er fartshumper og fotgjengerovergang like i overkant av den antakelige avkjørsel fra det nye 
byggeområdet. Dette medfører at de fleste bilister tar hensyn, og derfor har liten fart. Det gjelder 
dog ikke alle. Vi ser dessuten at mange, både voksne og barn, kommer i ganske god fart på sykkel 
nedover Krydderveien, og er bekymret for at en ny avkjørsel i bakken kan medføre økt fare for 
trafikkuhell. Det er svært viktig at dette tas hensyn til i planarbeidet, og at det blir lagt til rette for 
god trafikkavvikling. 
 
Vann og avløp 
Vi opplever stadig at kloakk veller opp fra kummene nederst i Krydderveien, et problem som har vært 
økende med utbygging av stadig flere boliger. Ikke minst for Krydderveien 7 medfører dette plager i 
form av lukt etc. Det merkes også godt for alle oss som bruker gang- og sykkelveien til daglig. 
Her bør det gjøres en grundig utredning av nødvendige tiltak for å unngå at dette problemet 
vedvarer, og at det ikke skal bli ytterligere forsterket av at ny bebyggelse legges til det overbelastede 
avløpsnettet. 
 
Gode overganger 
Vi ser det som positivt at den uregulerte delen av våre eksisterende tomter blir regulert i tråd med 
resten av Oksviken II. Å få til gode overganger mellom oss og ny bebyggelse er også viktig for oss, og 
vi ser positivt på at dette vektlegges i planforslaget. Hva gode overganger i praksis vil si, er noe vi 
venter beskjed om i detaljreguleringsplanen, og håper å få være delaktige i.  
 
Byggeperiode 
Vi er noe bekymret for en ny byggeperiode som kommer, med mye sprenging og transport. Men vi 
stoler på at tiltakshaver og kommune står for god planlegging og gjennomføring, og at perioden blir 
så begrenset som mulig. Vi vil minne om at sprengning i området blir betraktet som risikofylt på 
grunn av berggrunnen, og at det derfor ikke ble sprengt ut sokkel/kjeller på tomt 53/131. Vi regner 
med at det utvises nødvendig varsom i anleggsarbeidet.  
Sluttelig vil vi ytre ønske om at planutvalget kommer på befaring, for å se hva god utbygging er for 
dette området, utfra eksisterende bebyggelse og i helhetstenking. 
 
Oppsummering 

• Bevaring av LNF områder og opparbeidet tursti/skolevei: 
Uregulert del av område 53/111 bør reguleres i tråd med resten av området, altså som 
friområde. Tursti/skolevei (brukt i flere generasjoner) gjennom planområde 53/304 og 53/87, 
og videre i østkant av sistnevnte, må bevares. 

• Høyde på ny bebyggelse: 
Tilstøtende område langs krydderveien er regulert til maks 1,5 etg. Vi forventer at det nye 
området reguleres i samsvar med dette, og begrenser ny bebyggelse til 1,5 etasjer. 

• Infrastruktur: 
Det er nødvendig å sørge for god nok kapasitet i avløpsnettet. Vi har hatt kloakk utover 
gangstien nederst i Krydderveien flere ganger. Vi forventer også at det legges til rette for god 
og trygg trafikkavvikling. 

• Vi venter å bli delaktige i planlegging av «gode overganger» mellom tomtene: 
• Byggeperiode og sprengningsarbeid: 

Vi gjør oppmerksom på at berggrunnen i området har blitt betegnet som vanskelig, og at det 
under byggeperioden i 1982 ble nektet å sprenge i visse områder. Vi forventer at dette tas 
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hensyn til. 
 
 
Forslagsstillers kommentar:  

• Turstien vil bevares. Planarbeidet vil gjennomføres i tråd med formålene til kommuneplanen 
som ble vedtatt i 2020. Dette innebærer at det ikke vil reguleres arealer avsatt til LNF-formål.   

• Det vil sikre tilgang til friområdet i sør via en egen regulert tursti.  
• Reguleringsplanen åpner for maksimalt 10 boenheter.  
• I foreliggende forslag åpnes det for maksimalt 7 meter gesims og 9 meter mønehøyde. 

Høydebestemmelsene vil være premissgivere for hvor mange etasjer man maksimalt kan 
oppnå.    

• Eksisterende vann- og avløpsledninger ligger i gang- og sykkelveien langs Krydderveien. 
Fremtidige boliger kan koble seg på dette. Detaljer rundt dette avklares ifm. 
byggesøknadsprosess.   

• I nytt prosjekt vil det dagens to avkjørsler reduseres til en.  
• Beboere og andre berørte vil bli invitert til å fremme innspill senere når en reguleringsplan 

kommer på høring / offentlig ettersyn.   
• Deler av innspillet er nødvendigvis ikke relevant for selve reguleringsplanarbeidet. Og 

naboene oppfordres til å fremme aktuelle innspill i forbindelse med en fremtidig 
byggesøknadsprosess.  

 
 

2. Fylkesmannen i Østfold, datert 06.09.17 
Innspill 
Det varslede planområdet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til bebyggelse og 
anleggsformål – nåværende. Den sørlige delen av eiendom 53/34 er imidlertid avsatt til landbruks-, 
natur- og friluftsformål. Det ble 26.09.14 gitt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging hvor det blant annet er angitt som mål at utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet 
og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det varslede planområdet ligger et 
stykke fra sentrum og kollektivknutepunkt. Vi mener således det ikke bør legges til rette for mer 
boligbygging enn det som ligger innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. Det er viktig at 
kommunen styrer boligutbyggingen slik at man når de nasjonale målene. 
 
Vi vil påpeke at i utarbeidet forslag til detaljregulering for Åledalslinja er det fremhevet 
trafikkutfordringer og støyproblematikk i Storveien blant annet på grunn av den framtidige 
boligbyggingen som det er lagt opp i kommuneplanens arealdel syd for Gressvik. Vi kan ikke se 
argumenter for at det også bør tillates boligbygging som ikke er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Eventuell planlegging i strid med kommuneplanens arealdel bør også medføre økte krav til 
dokumentasjon av virkninger, blant annet for naturmangfold, landskap, hensyn til barn og unge osv. 
 
Den nordlige delen av eiendommen ser ut til å være støyutsatt. Bebyggelsen bør planlegges slik at de 
anbefalte grenseverdiene som fremgår av tabell 3 i retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging blir ivaretatt. Eventuelle skjermingstiltak og plassering av romfunksjoner er viktige 
virkemidler. Rom som bad, gangareal og boder bør plasseres mot eventuelt støyutsatt side. 
 
Det må i planleggingen tas hensyn til prognosene for et framtidig klima med mer, og mer intens, 
nedbør. Det bør vurderes ulike løsninger for overvannshåndtering, og sikres at tiltak i området ikke 
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gir uønskede konsekvenser nedstrøms. Lokal fordrøyning av overvann kan også brukes for å bidra til 
mer spennende utearealer. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er kartlagt en eik i kategorien utvalgt naturtype, jf. 
naturmangfoldloven kapittel VI, nordvest for planområdet. Dersom det er behov for arbeider i 
nærheten av denne må det avklares om det er behov for konsekvensanalyse, jf. naturmangfoldloven 
§ 53. 
 
Generelle tema 
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.15. 
Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt 
på i planleggingen. 
 
Vår region har høybefolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som gjør at man 
samtidig bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transport. Jordvernmålet og 
utviklingen i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum. Fortetting og 
transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i 
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Fortettingen må også skje med kvalitet slik at 
man skaper trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning. 
 
Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale 
planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. 
Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om konsekvensutredninger. 
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet: 

• Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR Barn 
og unge. Det skal etter plan- og bygningsloven være en særskilt ordning i hver kommune som 
sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges 
interesser er ivaretatt. Opparbeidelse av lekearealer samtidig med boligene bør sikres 
gjennom rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer. 
Ny lov legger opp til at planer skal fremme helse og trivsel og forebygge sosiale forskjeller og 
kriminalitet. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og tilrettelegging for grupper og interesser 
som ikke selv er i stand til å delta direkte i planprosessen. 

• Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til "Estetikk i 
plan- og byggesaker" (T-1179). Det må være fokus på reguleringsbestemmelsene og de 
fysiske rammer som settes for tiltak i planen. 

• Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell utforming" (2005-
2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. 

• Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23” Grønn by …arealplanlegging og grønnstruktur”, 
MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” og Framtidens byers veiledning om Blågrønn 
faktor. Det er viktig med både bevaring og etablering av ny blågrønn struktur. Vann og 
grønnstruktur har betydning for det lokale miljøet som trivselsskapende element. Det har 
også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  
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• Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne forvaltningen 
ved å gi felles mål og prinsipper. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som gjøres skal fremgå, jf. § 7. 
Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må vurderes om det er behov for 
ytterligere undersøkelser. 

• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for 
eksempel grunnforhold, radon, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å forebygge 
risiko for tap av liv, skade på helse miljø og viktig infrastruktur samt sikre materielle verdier. 
Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. 
plan- og bygningsloven § 4-3. Håndtering av overvann blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 
nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen. 

• Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging og 
tilhørende veileder TA-2115. Støyforholdene skal være utredet ved regulering av området, jf. 
retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, men vi vil peke på at 
også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte områder 
må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. 

• Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Vi 
viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. Det må også 
ses på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke 
plagen/helserisikoen. 

• Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 
forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften 
(TA- 2912 og TA-2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen” Grunnforurensing” i 
samsvar med Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671).  

• Klimagassutslipp og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive løsninger og lokalisering som 
bidrar til redusert behov for bruk av privatbil. SPR for klima- og energiplanlegging fastlegger 
nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen. SPR for samordnet bolig- 
areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal bidra til at man når 
de nasjonale klimamålene. 

• Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i 
tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister. Vi anbefaler nettsidene 
www.planlegging.no og www.miljøkommune.no.  

 
 
Forslagsstiller kommentar 

• I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, har en del av planområdet som 
opprinnelig var avsatt til LNF, nå blitt omdisponert til fremtidig boligbebyggelse. Planarbeidet 
er derfor i tråd med kommuneplanens arealdel.  

• Forholdet til støysituasjonen langs Krydderveien vil vurderes nærmere av fagkyndige ved 
rammesøknad. Dette er sikret i rekkefølgebestemmelsene.   

• Løsninger for behandling av overvann skal fremkomme ved søknad om rammetillatelse.  
• Den kartlagte eiken vil ikke berøres som følge av planarbeidet.  
• Det er ikke kjent at området berøres av luftforurensing eller at grunnen er forurenset.  
• Planarbeidet vurderes å være i tråd med de øvrige delene av innspillet.  

 
 

http://www.milj%C3%B8kommune.no/
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3. Hafslund nett, datert 28.07.17 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Fredrikstad kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon: 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. Anlegg med spenning til og med 
22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon.  
 
Eksisterende høyspenningskabler: 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert 
planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens 
ytterkant.  Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. For å få 
lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel om 
kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 
Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon (frittliggende): 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. HN har etablert 
en nettstasjon som står oppført innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass 
og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for 
et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning med 
brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er 
direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende 
nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og 
sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen 
plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,  
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. HN ser at 
det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette 
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i regulerings bestemmelsene. Dersom reguleringsplanen ikke har 
satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene:    

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 
tillatt utnyttelsesgrad. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 
kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles 
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting:  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til 
erverv av nye stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter. Det er viktig at det planlegges slik at ny 
bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig 
høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller 
legges om, må det settes av arealer til nye traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis 
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rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 
traseene/nettstasjonen. 
 
Kart: 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt 
med Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  
 
Inntegning på plankart: 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet.  Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning.  Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet.  Selskapet viser 
i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende 
nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer 
bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
Annet:  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
 
Forslagsstillers kommentar:  

• Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres trafostasjon innenfor planområdet, dersom 
dette skulle vise seg å være nødvendig. Utforming og plassering av dette vil avklares med 
netteier og Fredrikstad kommune.  

• Eventuelle endringer eller omlegginger av høyspentnettet bekostes av tiltakshaver. Dette vil 
bl.a. være aktuelt ved fremføring av ny adkomstvei SKV.   

 
 

4. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 31.07.17 
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 15.07.2017. NVE gir i forbindelse med planarbeid 
råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 
energianlegg.  
 
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 
flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17 
Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 
2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 
Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør 
og ekstremvær. 
 
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 
planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan 
ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere 
for utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 
tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.  
 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 
store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig 
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ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er 
sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på 
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for å påse 
at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. 
 
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet, vil vi selvfølgelig svare ut disse 
underveis i planprosessen. 
 
 
Forslagsstillers kommentar:  

• Planområdet ligger i sin helhet på fjell.  
• Planarbeidet berører ikke temaene i sjekklista til NVE. Supplerende grunnundersøkelser er 

derfor ikke nødvendig.  
 
 

5. Statens vegvesen, datert 05.09.17 
Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging  
Ifølge varselet vil høy arealutnyttelse innenfor planområdet være i tråd med statlige 
planretningslinjer. Vi vil minne om at retningslinjene også har et mål om å sikre et utbyggingsmønster 
og transportsystem som fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer 
transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Retningslinjene viser 
dessuten til klimaforlikets mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Planområdet ligger såpass langt fra sentrum at kun et fåtall kan 
forventes å velge sykkel som transportmiddel. Dette, sammenholdt med busstilbudet i området, gjør 
at personbil i all hovedsak vil bli valgt som transportmiddel for reiser til/fra planområdet. Vi mener at 
arealutnyttelsen også må drøftes i dette perspektivet, og at hvilke drøftinger og vurderinger som 
legges til grunn for planforslaget må framgå av planbeskrivelsen. 
 
Forhold til kommuneplanens arealdel 
Planområdet omfatter arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt til bebyggelse og anlegg og 
til LNF. Det er uklart hvorvidt arealene avsatt til LNF i overordnet plan tenkes regulert til bolig. Vi 
mener at vurdering av en eventuell arealbruksendring fra LNF til bolig må gjøres gjennom den 
pågående rulleringen av kommuneplanen, og ikke gjennom en detaljreguleringsplan. 
 
Tilrettelegging for gående og syklende 
I nærheten av planområdet er det gang-/sykkelveg både langs Krydderveien, fv. 413 Vikerveien og fv. 
117 Vikaneveien, og det er akseptable løsninger for gående og syklende til barne- og ungdomsskole. 
Det er viktig at arealbruken innenfor planområdet utformes slik at det bidrar til at gang-/sykkelnettet 
blir attraktivt å bruke. Løsningene for gående og syklende bør utformes på en måte som gjør det 
enklere å velge å gå eller sykle enn å bruke bilen på daglige reiser, eksempelvis ved at 
sykkelparkeringen er lettere tilgjengelig enn bilparkeringen. For å oppnå mest mulig helhetlige og 
attraktive løsninger for gående og syklende må løsningene tenkes gjennom på et tidlig tidspunkt i 
planleggingen.  
 
Sykkelparkering 
Det bør gjennom bestemmelse til planen stilles krav til et relativt høyt antall sykkelparkeringsplasser, 
og det bør også stilles krav til høy kvalitet på parkeringsplassene (under tak, med låsemulighet, osv.), 
lokalisering av plassene, mv. gjennom bestemmelse.  
 
Bilparkering 
Det er i kommuneplanens arealdel stilt minimumskrav til parkering ut fra boligstørrelse. Disse 
kravene er satt før nullvekstmålet for personbiltrafikk ble nedfelt. Vi mener derfor at det bør 
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vurderes et strengere krav til antall bilparkeringsplasser i detaljreguleringsplanen. Det bør også 
vurderes å formulere parkeringskravet som et maksimumskrav, eventuelt som et absolutt krav. 
Lokalisering av bilparkering har også betydning for bilbruk. Vi ber om at det i planen begrunnes hvilke 
vurderinger som er gjort rundt fastsettelse av antall parkeringsplasser for bil og lokalisering av disse, 
og hvordan man tenker seg at dette kan bidra til å nå målene om økt bruk av sykkel, gange og 
kollektivtransport. 
 
Støy 
Omtrent halve eiendommen ligger i gul støysone for vegtrafikkstøy. Støysona omfatter det meste av 
den delen av tomta som er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Klima- og 
miljøverndepartementets veileder T-1442/2016 må legges til grunn for planlegging av utnyttelsen av 
området. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer må sikres gjennom bestemmelse 
til planen. 
 
Avkjørsel og frisikt  
Eiendommen har to avkjørsler fra Krydderveien i dag. Gjennom planarbeidet bør det tilrettelegges 
for én avkjørsel, som bør plasseres slik at det oppnås gode siktforhold mot kjørevegen og mot gang-
/sykkelvegen. Frisiktsone bør reguleres som hensynssone på plankartet og krav til sikt i sonen 
fastlegges gjennom bestemmelse til planen.  
 
Kollektivbetjening 
Planområdet betjenes i dag av busser både på fv. 413 Vikerveien og fv. 117 Vikaneveien. Det er 
relativt kort gangavstand til holdeplass i Vikerveien, men tilbudet herfra er noe begrenset. Fra 
holdeplassen i Vikaneveien er det bedre busstilbud, men gangavstanden til denne holdeplassen er 
relativt lang. Det pågår en vurdering av framtidig busstilbud i Nedre Glomma, som kan medføre 
endringer også for dette området. Planbeskrivelsen bør omfatte en beskrivelse av busstilbudet. 
Beskrivelsen må også omfatte gangforbindelser og avstander til relevante stoppesteder.  
 
Universell utforming 
Krav til universell utforming bør ligge til grunn for planarbeidet, og sikres gjennom plankart og 
bestemmelser. 
 
 
Forslagsstillers kommentar: 

• Vedrørende forholdet til kommuneplanens arealdel, henvises det til kommentaren til 
Fylkesmannen.  

• Det vil i planarbeidet legges opp til etablering av parkeringsplasser for både sykkel og bil, i 
tråd med kommuneplanens arealdel.  

• Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om en fagkyndig vurdering av trafikkstøy langs 
Krydderveien.  

• Dagens to avkjørsler vil bli redusert til én. Frisiktsoner vil utformes iht. Fredrikstad kommunes 
vegnorm.  

• Planarbeidet vurderes å være i tråd med de øvrige delene av innspillet.  
 

 
6. Østfold Fylkeskommune, datert 01.09.17 

Bolig i LNF-område 
Østfold fylkeskommune er opptatt av at interesseavveininger og avklaringer i kommuneplanen skal 
risle nedover i plansystemet og legges til grunn i reguleringsplanene. Vi mener derfor at det ikke bør 
legges til rette for boligbygging, utover det som allerede ligger i kommuneplanen. Reguleringsplaner 
er en detaljering som følger ut av kommuneplanen.  
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Barn- og unge  
Fylkesplanen setter et særlig fokus på barn og unge, da dette er et område som krever særlig 
oppmerksomhet. De har sine egne behov som skiller seg fra voksensamfunnet, samtidig som de ikke i 
samme grad som voksne kan påvirke sine egne rammer. ØFK ber om at barnetalspersonen i 
Fredrikstad kommunen involveres i arbeidet. Og at de/den kommunen gir dette ansvaret skal gis 
anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. 
Forslag til plan skal inneholde en redegjørelse av forslaget, og krav til dokumentasjon må sees i 
sammenheng med innholdet i og nivået på planen. I varsel om oppstart skal det informeres om 
formålet med planarbeidet og de viktigste problemstillingene det reiser, jfr. Pbl § 11-12.  
 
Leke- og uteoppholdsarealer 
Det må settes av store og gode nok arealer egnet for lek og opphold. Videre skal det være avsatt 
arealer som egner seg for ulik lek på ulike årstider og arealer som kan brukes av ulike aldersgrupper 
og som gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. ØFK forutsetter at det ikke 
legges til rette for et dårligere tilbud i dette området, enn det som er skissert i arealdelen for 
Fredrikstad kommune. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer 
ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av arealer som er avsatt til 
fellesarealer eller friområder, eller arealer som barn bruker som lekearealer eller som er egnet for 
lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. Rikspolitisk retningslinjer for barn og planlegging. ØFK 
viser for øvrig til kommunens minimumskrav til leke- og uteoppholdsarealer, og 
Miljøverndepartementets temaveileder «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven», 
som finnes på departementets nettside www.planlegging.no.  
 
Folkehelse 
Lov om folkehelsearbeid av 2011 definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand og hvordan 
helsen fordeler seg i en befolkning». Planleggingen skal opprettholde bedre og fremme folkehelsen. 
Barnehager og skoler er en sentral del av barns oppvekstmiljø og kvaliteten på uteområder har en 
stor betydning for barns helse. Gode utearealer er helsefremmende tiltak som bidrar til blant annet 
økt fysisk aktivitet og stimulerer til trivsel. Tilrettelegging for syklende og gående vil langt på vei også 
være en tilrettelegging for barn og unge. 
 
Støy 
Vi viser MDs veileder T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. De til 
enhver gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og forurensning skal 
følges, og det må sikres gjennom bestemmelser til planen.  
 
Kulturminner 
Det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet.  Vi 
ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.  

 
Andre viktige tema i planarbeidet vil være: 

• Formål og grad av utnytting. Reguleringsformål og grad av utnytting må være i samsvar med 
gjeldende kommuneplans arealdel. Det er et mål å utnytte tettstedsarealet effektivt for å 
redusere presset på omkringliggende areal, samtidig legge til rette for å redusere 
transportomfanget mellom bolig, arbeid og tjenestetilbud. Utfordringen er at det skal 
fortettes med kvalitet og at det derfor er viktig med tilpasning mellom nytt og gammelt, både 
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av hensyn til uteområder, strøkskarakter og arkitektur. Det vises også til Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, samt areal og transportplan.  

• Risiko og sårbarhet. Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved 
utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet. De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen.  

• Friluftsinteresser i området må kartlegges og ivaretas.  
• Grønnstruktur. Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur. Ny bebyggelse 

må tilpasse seg landskapet.  
• Universell utforming. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av 

bygninger og uteområder. Bestemmelser om krav til universell utforming skal innarbeides i 
alle reguleringsplaner.  

• Reguleringsplanen må inkludere plan for ladeinfrastruktur for kjøretøy, samt minstekrav til 
utbyggere om andel p-plasser med ladetilbud. Det viktigste med planen er å skape et 
attraktivt sted å bo. Med høy tetthet blir det desto viktigere å skape gode bomiljø. Der vi bor 
påvirker hvem vi møter, hvilke venner vi får, hva slags utdanning vi tar og jobb vi får.  

 
 
Forslagsstillers kommentar:  

• Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan. Se kommentaren til Fylkesmannen 
vedrørende LNF-området 

• Barnetalspersonen ble tilskrevet ved varsel om oppstart av planarbeid.  
• Det vil sikres lekearealer i samsvar med kravene i kommuneplanens arealdel.  
• Reguleringsplanen vil tilfredsstille MDs veileder for behandling av støy i arealplanlegging 

samt luftforurensing.  
• Planarbeidet vurderes å være i tråd med de øvrige delene av innspillet.  

 
 

7. Gretha Fjelland, datert 19.07.17 
Vi kjøpte enebolig i Laurbæråsen 17 for et knapt år siden og fikk vite at dette området som nå skal 
bygges ut var fredet/vernet? Og at det ikke ville bli utbygget. Lurer derfor på når disse planene ble 
startet på, og ønsker tegninger på hva som skal settes opp, når (tidsplan), og hvordan det er planlagt 
at eventuelle veier skal legges? Har forsøkt å ringe men kom rette på svarer. Håper vi kan få tilsendt 
mer informasjon, om hvordan dette vil påvirke vår eiendom og utsikt per i dag.  
 
 
Forslagsstillers kommentar 

• Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, som har blitt endret underveis i 
planprosessen. Se kommentaren til Fylkesmannen vedrørende LNF-området 

• Det er foreløpig ikke avklart hvordan bebyggelsen vil bli nøyaktig, men i planbeskrivelsen i 
kapittel 6 vises et løsningsforslag som gir en indikasjon på hva slags boligtyper tiltakshaver 
ser for seg. Reguleringsplanens kart og bestemmelser fastsetter rammene for hva som kan 
bygges innenfor planområdet, og de endelige løsningene kan fravike noe fra hva som er 
illustrert.  

• Plankonsulent har snakket med Gretha Fjelland (evt. datter) i varslingsperioden.  
 
 

8. Bjarnhild Johanne og Øyvind Eriksrud, datert 01.09.17  
• Ønsker å bli varslet direkte senere i prosessen.  
• Det påpekes at eiendommen ligger inntil eksisterende bebyggelse mot vest og ikke øst, slik 

det står i varslingsbrevet.  
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• Påpeker at stien mot øst må videreføres, denne har verdi som tursti og skolevei for elever 
utenfor Oksvikenfeltet.  

• Dette kan ikke sees på som en naturlig fortetting, men en destruksjon av et ypperlig 
turterreng, med spesiell henvisning til stien.  

• Tiltaket vil åpenbart utløse krav om konsekvensutredning, da omdisponeringen av LNF-
området er kritisk mtp stien. Arealplanlegger må revurdere sin konklusjon.  

• Stiller spørsmålstegn ved intensjonen om å regulere arealer som ikke tilhører grunneier. Har 
grunneier tenkt til å tilegne seg tilleggsarealer for så å bygge ut for profittens skyld? 

• Vi håper tiltakshaver viser forståelse for at et friareal i et boligområder har verdi for folk som 
plukker sopp, bringebær og blåbær, går turer og leker. Dette er hensyn som ikke bør vike for 
at en bedrift skal tjene penger.  

• Infrastrukturen i området er allerede på bristepunktet. Med jevne mellomrom flyter 
kloakken opp av kummene. Tilgangen på vann og elektrisk forsyning kjenner ikke Eriksrud til.  
eksisterende infrastruktur ble etablert da Oksviken ble utbygd for snart 40 år siden.  

• Håper nye hus vil bestå av et etasjers hus som ikke skygger for ettermiddagssolen.  Gjeldende 
reguleringsplan åpner for inntil 1.5 etasjer. Håper vi blir gitt anledning til å fremme våre 
synspunkt vedrørende dette på et senere stadium.  

• Vi ønsker tiltakshaver velkommen til å bygge småhus på sitt areal, og at det foretas en 
fortetting av bygningsmassen på eiendommen, så fremt dette ikke går ut over allerede 
etablerte beboere mhp. infrastrukturen, solforhold eller turterreng i området.  

 
 
Forslagsstillers kommentar:  

• Det er kommunen som har ansvar for å sende ut planen til offentlig ettersyn. De vil også 
tilskrive Eriksrud på lik linje med andre naboer. 

• Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med stien.  
• Tiltakshaver har ikke intensjon om å bygge på annen manns grunn. Faktisk vil regulering av 

deler av de eksisterende eiendommene utelukkende virke positivt for grunneiere, ikke 
tiltakshaver.  

• Se kommentaren til Fylkesmannens innspill vedrørende LNF-formålet.  
• Kapasiteten på eksisterende infrastruktur vil i nødvendig grad kartlegges og hensyntas.  
• Ny bebyggelse vil bli høyere enn 1.5 etasjers hus. De maksimalt tillatte høydene fremkommer 

av reguleringsplanens bestemmelser.     
• Planarbeidet vurderes å være i tråd med de øvrige delene av innspillet.  
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