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Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Lisleby allé boligområde (ID01061174) 

 

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Lisleby allé boligområde. Bingedammen AS er forslagsstiller, plankonsulenter 
er SG arkitekter og HS arealplan AS.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på 
eiendommene gnr/bnr 203/46, 208/7 og 203/115 (videre omtalt eiendommen) nord for 
Fredrikstad sentrum, ved Lisleby.  
 
 
Beliggenhet  
Planområdet ligger forholdsvis sentralt til i Fredrikstad, og avstanden til sentrum (Torvbyen) er 
cirka 1.5 km.  

 
Figur 1: Planområdets omtrentlige plassering er fremhevet med rød sirkel. 

Eiendommen grenser inntil Lisleby allé mot vest. Området har god tilgjengelighet til flere skoler og 
barnehager. Det er også god tilgang på ulike servicetilbud i nærheten, der man både kan benytte 
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seg av tilbudene i sentrum eller lokale tilbud på Lisleby. Det er nylig vedtatt reguleringsplan for en 
ny gang- og sykkelvei forbi planområdet, en opparbeidelse av denne vil sikre sammenhengende 
trasé for myke trafikanter både mot Fredrikstad sentrum og nordover. 
 
Planområdets beliggenhet og avgrensning fremkommer av illustrasjonen i figur 2. Den endelige 
plangrensen vil fastsettes i løpet av planprosessen. I tillegg til nevnte gårds- og bruksnummer, 
inngår også gnr/bnr 204/478 i planområdet (selve kjøreveien Lisleby allé). Gnr/bnr 203/115 eies av 
Fredrikstad kommune og er tatt med i planområdet for å sikre en hensiktsmessig tilpasning til 
eksisterende reguleringsplan Lisleby allé. Det vil opprettes kontakt mot aktuell grunneier for å 
sikre deres involvering i prosjektet.   
 

 
Figur 2: Planområdet er fremhevet med stiplet linje og er ca. 20.9 daa.  

 
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 (2017-07-01). Det legges til grunn at 
planlagte tiltak ikke utløser krav om KU. Dette er vurdert i et eget notat som ligger vedlagt 
varslingsbrevet.  
 
Dagens arealbruk  
Eiendommen som planlegges bebygget er delvis skrånende og består for det meste av 
blandingsskog. Det går en høyspentledning og en sti gjennom planområdet, dette må hensyntas i 
planarbeidet.  
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Planlagt arealbruk  
Det planlegges tilrettelagt for etablering av konsentrert småhusbebyggelse innenfor området, 
rekkehus, flermannsboliger el.l. Det er terrengvariasjoner innenfor planområdet, høyden på ny 
bebyggelse kan derfor variere noe for å oppnå en hensiktsmessig tilpasning til terrenget. Det 
innenfor planområdet sikres nødvendige infrastruktur, slik som renovasjonsanlegg, snuarealer osv. 
Det vil også sikres tilstrekkelig lek- og uteoppholdsarealer samt tilrettelegges for hensiktsmessige 
avstikkere til skogsområdet og stisystemet videre mot øst og Bingedammen.  
 
Det vil også sikres at ny adkomst også kan benyttes videre ved eventuell fremtidig utvikling lengre 
mot øst, slik at man unngår å etablere flere adkomster fra Lisleby allé.  
 
Plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel anvist som fremtidig bebyggelse og anlegg og 
friområde. Planlagte byggetiltak vil begrenses til arealet anvist som fremtidig bebyggelse og 
anleggsområde, dette arealet utgjør cirka 12 daa. Planlagte tiltak anses derfor å være i samsvar 
med gjeldende kommuneplan.  
 

 
Figur 3: Aktuelt byggeområde er innenfor arealet vist med beige farge. Plangrensen 

er vist med sort stiplet linje. 
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Fylkesplan for Østfold  
I gjeldende fylkesplan for Østfold er området vist som nåværende og fremtidig byggeområde. 
Planlagte tiltak er i samsvar med fylkesplanen.  
 

 
Figur 4: Utdrag av gjeldende fylkesplan. Beige viser areal avsatt til eksisterende 

byggeområde og stripete er fremtidige byggeområder. 

 
 
Reguleringsplaner  
Den delen av eiendommen som planlegges bebygget er uregulert, selve planområdet griper likevel 
delvis inn i tre reguleringsplaner:  

• Gang- og sykkelvei langs Lisleby allé (planID 01061107) 

• Falchåsen syn (planID 0106184) 

• Lisleby allé (planID 0106319) 
 
Det vil legges vekt på mest mulig hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaner. Det er 
et viktig premiss at dette ikke kommer i konflikt.  
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Figur 5: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området og det nye planområdet.  

 

Innspill til ny plan for området 

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til 
planarbeidet.  

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til hs@hsarealplan.no eller HS arealplan – Langøyåsen 61 
1679 Kråkerøy innen 05.06.2018.  

 
Varselet er også tilgjengelig på kommunen sine nettsider.  
 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller eventuelle spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Håvard Skaaden  
41676496 
Daglig leder, arealplanlegger 

 

 

Vedlegg:  1. Vurdering av behovet for konsekvensutredning.  
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