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Til berørte myndigheter og naboer        

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN:    

 

Krydderveien 11 
Fredrikstad kommune  
(PLAN ID 01061162) 

 

Datert: 17.07.17 

 

  

 

 

 

Varsling 

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for 

detaljreguleringsplan Krydderveien 11.  

 

Tiltakshaver er Byggmester Tor Egil Johansen AS.   

Planarbeidet forestås av HS arealplan AS og G|plan AS.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på 

eiendommene gnr/bnr 53/34, 53/304 og 53/87 (videre kalt hovedeiendommen) ved 

Oksvikenfeltets østlige side, på Gressvik i Fredrikstad. Det planlegges tilrettelagt med høy 

arealutnyttelse i samsvar med statlige planretningslinjer.  

 

 

Beliggenhet  

Hovedeiendommen ligger umiddelbart inntil eksisterende boligbebyggelse mot øst, kjørevei mot 

nord og grenser til regulert grøntområde i syd samt spredt vegetasjon og landbruksområder mot 

sør og øst. Avstand til nærmeste servicetilbud på Ålekilen er ca. 1,5 km. Gressvik torg med sitt 

handelstilbud ligger ca. 2,5 km fra planområdet. Området sokner til Rød skole. Skoleveien følger 

interne boliggater gjennom Oksviken og eksisterende gang-/sykkelveier langs Vikaneveien (planfri 

kryssing).  

 

Planområdets beliggenhet og avgrensning fremkommer av illustrasjonene nedenfor. Den endelige 

plangrensen vil fastsettes i løpet av planprosessen. I tillegg til 53/34, 53/87 og 53/304, berøres 

også følgende gnr/bnr av planområdet: 53/35, 53/108, 53/30, 53/82, 53/11, 53/135, 53/127, 

53/129, 53/136, 53/131. Det er ikke forslagsstillers intensjon å gjennomføre nye byggetiltak på 

disse eiendommene, men de inngår i planområdet for å oppnå gode overganger mellom gjeldende 

og ny reguleringsplan (se figur 5) samt å kunne legge til rette for god trafikkavvikling.  
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Figur 1: Planområdets plassering er fremhevet med rød sirkel. 

 

 
Figur 2: Planområdet fremhevet med stiplet linje og skravur. Planområdet er ca. 7.3 daa. stort.  
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Vurdering av behovet for konsekvensutredning 

Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om 

konsekvensutredning, iht Forskrift om konsekvensutredninger (01.07.2017).  

 

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

 

Vedlegg 1, nr. 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

 

Planarbeidet legger opp til en endring av område (cirka 2 daa.) anvist med LNF-formål i 

kommuneplanen. Dette er en veldig begrenset avvik fra kommuneplanen og anses å være en 

naturlig fortetting av et eksisterende boligområde. Forskriften gjelder for nye boligområder, og den 

delen av planområdet som omfattes av LNF-formålet vil ikke være som et nytt boligområde å 

regne.   

 

Planarbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.  

 

 

Dagens arealbruk  

Hovedeiendommen består i dag av en enebolig på en stor tomt. Om lag halvparten av tomten er 

opparbeidet, resten består av fjell i dagen og spedt vegetasjon.  

 

I tillegg er deler av private boligeiendommer, trafostasjon og veiareal innenfor planområdet.  

 

Den ubebygde deler av planområdet er kupert og ligger på en høyde med fall mot øst. 

 

 

Planlagt arealbruk  

Tiltakshaver ønsker å etablere konsentrert småhusbebyggelse på hovedeiendommen. Det 

planlegges tilrettelagt for høy arealutnyttelse i tråd med statlige planretningslinjer. I forbindelse 

med planarbeidet vil det utarbeides et skisseprosjekt for ny planlagt bebyggelse. Dette vil sikre god 

forutsigbarhet for omgivelsene og relevante myndigheter, samtidig kan man gjennom 

reguleringsplanen optimalisere planlagt prosjekt der sosiale kvaliteter og nødvendig infrastruktur 

sikres.  

 

 

Plansituasjon  

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel anvist med bebyggelse og anleggsformål – nåværende 

og LNF. Arealet bestående av LNF består av fjell i dagen og spredt vegetasjon. Dette arealet inngår 

i hovedeiendommen som ønskes regulert og har liten eller ingen verdi for allmennheten. Å 

inkludere dette i planområdet anses som en naturlig fortetting av en eksisterende boligtomt.  
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Figur 3: Utsnitt av gjeldende kommuneplan og planområdet. 

 

 

Fylkesplan for Østfold  

I gjeldende fylkesplan for Østfold er planområdet vist som både nåværende og fremtidig 

byggeområde. I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert å være hensiktsmessig å 

inkludere hele arealet for tiltakshavers eiendom.  

 

 
Figur 4: Utsnitt av gjeldende fylkesplan og planområdet. 
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Gjelende reguleringsplaner  

Planområdet er uregulert, men grenser inntil/berører (i nord, sør og vest) reguleringsplan Oksviken 

2 (flatereg.plan), PlanID 0106155. Planlagte tiltak vurderes å være en riktig fortetting av en 

allerede bebygd eiendom og kommer ikke i konflikt med gjeldende reguleringsplan. Deler av 

naboeiendommene mot vest er tatt med å sikre at hele deres areal blir regulert, da det er 

uhensiktsmessig at bare halve tomten er regulert. Dette vil være positivt for de aktuelle 

eiendommene, og her legges det opp til samme reguleringsformål som i gjeldende plan Oksviken 

2.  

 

 
Figur 5: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området og det nye planområdet. Som det 
fremkommer av illustrasjonen, vil ny plangrense legge seg inntil eksisterende reguleringsplaner.  

 

Prosess 

Beboere i planområdet bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.  

 

 

Merknader 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 09.09.17 rettes til: 

 

HS arealplan:  

• hs@hsarealplan.no (foretrukket) 

• Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håvard Skaaden 

41676496 

Daglig leder, arealplanlegger 

mailto:hs@hsarealplan.no

