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Saksnr.: 2016/19062 
Dokumentnr.: 67 
Løpenr.: 92466/2020 
Klassering: L12 
Saksbehandler: Kristian Borlaug 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 28.05.2020 48/20 
Bystyret 18.06.2020 51/20 

 
Forslag til detaljregulering for Oredalsveien 84, 84B og 86B  
nasjonal arealplanID 01061158 - Sentrum  
Forslagsstiller: Tore Fredriksen 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Oredalsveien 84, 84B og 86B, nasjonal arealplan 3004 1158, 
plankart datert 07.11.2019, sist revidert 23.04.2020 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 07.11.2019, sist revidert 28.04.2020. 

 
Fredrikstad, 18.05.2020 
 

Planutvalgets behandling 28.05.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets innstilling 28.05.2020: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Oredalsveien 84, 84B og 86B, nasjonal arealplan 3004 1158, 
plankart datert 07.11.2019, sist revidert 23.04.2020 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 07.11.2019, sist revidert 28.04.2020. 

 

Bystyrets behandling 18.06.2020: 
Votering 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 18.06.2020: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Oredalsveien 84, 84B og 86B, nasjonal arealplan 3004 1158, 
plankart datert 07.11.2019, sist revidert 23.04.2020 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 07.11.2019, sist revidert 28.04.2020. 

 
 
Fredrikstad, 26.06.2020 
Rett utskrift 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Kristian Borlaug 
Kopi til: direktør for Seksjon kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for Oredalsveien 84, 84B og 86B, nasjonal arealplan 3004 1158, 
plankart datert 07.11.2019, sist revidert 23.04.2020 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 07.11.2019, sist revidert 28.04.2020. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i Oredalen. Det legges til 
rette for rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 nye eneboliger rundt et felles 
gatetun. Planområdet ligger i et boligområde i Oredalen, ca. 2 km nord for Fredrikstad 
sentrum. Planområdet ligger nær Fredrikstadmarka og turområder, og i gang-/sykkelavstand 
til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er en bebygd boligeiendom.  
 
Planforslaget overholder gjeldende kommuneplaner, regionale strategier, og gjeldende 
reguleringsplaner.  
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 07.11.19, sist revidert 23.04.20  
3 Reguleringsbestemmelser datert 07.11.19, sist revidert 28.04.20  
4 Planbeskrivelse datert 07.11.19, sist revidert 28.04.20  
5 Illustrasjonsplan datert 23.04.20  
6 ROS-analyse datert 00.12.18  
7 ROS-analyse, stabilitet datert 05.07.19  
8 Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet datert 05.12.19, sist 

revidert 23.04.20 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
For øvrige saksdokumenter, se sak nr. 2016/19062. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i planområdet. Det legges til 
rette for rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 nye eneboliger rundt et felles 
gatetun.  
 
Forslagsstiller: Tore Fredriksen  
Plankonsulent: Griff Arkitektur AS  
 
Overordnet planstatus  
De mest relevante planer og føringer nevnt i planbeskrivelsen er:  

 Fylkesplanen Østfold mot 2050  
o Området er avsatt til nåværende tettbebyggelse. Gjeldende formål er gjengitt 

og overholdt.  
 

 Kommuneplanens arealdel 2011-2023  
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o Område er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Gjeldende formål er 
gjengitt og overholdt.  

o Krav om uteoppholdsareal er gjengitt og overholdt.  
o Krav om parkeringsplasser er gjengitt og overholdt.  

 
 Tilgrensende reguleringsplan: Detaljregulering for fortau langs Oredalsveien (plan-ID: 

30041031)  
o Tilgrensende reguleringsplan er tatt hensyn til, og planavgrensningen er lagt 

inntil gjeldende reguleringsplan for å unngå konflikt.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold  
Planområdet ligger i et boligområde i Oredalen, ca. 2 km nord for Fredrikstad sentrum. 
Planområdet ligger nær Fredrikstadmarka og turområder, og i gang-/sykkelavstand til 
sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er en bebygd boligeiendom.  
Planområdet følger hovedsakelig påviste/sikre eiendomsgrenser til Oredalsveien 84,  
84B og 86 B, bortsett fra mot øst. Her er plangrensen lagt inn mot reguleringsplan for  
fortau langs Oredalsveien, og i nordøst berører planområdet et mindre areal (ca. 1 m2)  
på naboeiendommen Oredalsveien 86 for å sikre frisikt mot fortau. Planområdets areal er 
ca. 6 300 kvm. Innenfor planområdet ligger det i dag en enebolig, en garasje, et lager og en 
låve/uthus. Uthuset nærmest veien ble godkjent revet høsten 2016.  
 
Oredalen er et boligområde som domineres av villabebyggelse i 1-2 etasjer med 
hovedsakelig saltak, samt noen boliger med valmtak. Det er også noen få flermannsboliger 
og rekkehus i området.  
 
Det er tidligere registrert tre hule eiker i planområdet. Det finnes i tillegg en stor eik i 
planområdet som ikke er registrert fra før, og som oppfyller kriterier for «hul eik», på grunn 
av omkrets større enn 200 cm. De fire eikene omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper § 3 
punkt 3, jf. naturmangfoldloven § 52.  
 
Planområdet har i dag én kjøreatkomst fra Oredalsveien. Oredalsveien er atkomstvei til 
boligene i Oredalen og til brukere av Fredrikstadmarka. Veien har ingen gjennomkjøring. 
Skiltet hastighet er 40 km/t. Trafikkmengde i Oredalsveien er ca. 2 000 ÅDT 
(årsdøgntrafikk). Det er bussholdeplasser ca. 150 meter nord og syd for planområdet, som  
betjenes av to ulike ruter ca. en gang i timen til/fra Fredrikstad sentrum.  
 
Beskrivelse av planforslaget  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i planområdet. Det legges til 
rette for rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 nye eneboliger rundt et felles 
gatetun.  
 
BFS1-7: Sju tomter reguleres for eneboligbebyggelse, eventuelt med  
sekundærleilighet, og garasje/uthus og tilhørende leke-/uteoppholdsareal.  
Areal per tomt er ca. 650 – 800 m2.  
 
SGT: Det reguleres et felles gatetun for boligene i planområdet. Her løses ny  
avkjørsel, atkomstvei og infrastruktur fram til boligtomtene. Gatetunet skal  
opparbeides med felles leke- og uteoppholdsareal, vendehammer og oppstillingsplass for 
renovasjonsdunker. I tillegg tillattes det etablering av sykkelparkering, gjesteparkering, 
grønnstruktur og mer innenfor gatetunet.  
 
Gul støysone H220: Tomt BFS7 berøres av gul støysone og det er knyttet  
bestemmelser til hensynssonen for å sikre at boligen får tilfredsstillende  
støynivå både innvendig og på uteoppholdsareal.  
 
Hensynssone naturmiljø H560 1-4: Innenfor planområdet er fire store  
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eiketrær regulert til bevaring. På plankartet er disse er merket med symbol  
«eksisterende tre som skal bevares» og hensynssone med 10 m og 15 m  
diameter for å sikre trærnes rot- og dryppsone. Det er knyttet bestemmelser til  
disse trærne og hensynene som skal tas.  
 
Konsekvenser av planforslaget  
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og øvrige overordnede planer og 
retningslinjer.   
 
Det er utarbeidet bestemmelser som sikrer at bebyggelsens plassering, høyde, skala og 
utforming skal tilpasses både landskap og omkringliggende boligbebyggelse. Ny bebyggelse 
anses derfor å ha liten innvirkning på områdets karakter.  
 
Gjennomføring av planforslaget vil medføre noe økt trafikk, men dette vurderes ikke som en 
vesentlig mengde som vil påvirke trafikkforhold/sikkerhet i Oredalsveien. 
 
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskrift.  
 
Plankonsulenten beskriver konsekvenser av forslaget i planbeskrivelsen (kap. 7), og viser til  
overordnede nasjonale og regionale føringer som vektlegger fortetting i bynære 
områder. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. Ved å  
sammenholde mulige risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet er det  
avdekket at følgende tema må vurderes og tas hensyn til i planarbeidet for å unngå  
uønskede hendelser:  
 

 Grunnforhold/-stabilitet  
o Vurdering tilsier at nybyggene ikke er innenfor aktsomhetsområde.  

 Radon 
o Sikret i TEK-krav (teknisk forskrift) som skal følges for all ny bebyggelse.  

 Sårbar flora (hule eiker)  
o Sikret i plankart og bestemmelser.  

 Trafikkstøy (fra veg)  
o Avbøtende tiltak sikret i bestemmelser.  

 Trafikkstøy (tilknyttet tiltak i planområdet)  
o Vurdering tilsier at det ikke er behov for avbøtende tiltak.  

 Ulykke i av-/påkjørsler  
o Frisiktsoner mot fortau sikres i plankart.  

 Ulykke med gående/syklende  
o Se punktet over.  

 Ulykke ved anleggsgjennomføring  
o Det er ikke identifisert særskilte forhold som bør sikres i reguleringsplan.  

 Spesielle forhold ved anleggsgjennomføring (sikring av eiketrær)  
o Sikret i plankart og bestemmelser.  

 
Alle disse forholdene er i gul kategori og er kategorisert som mindre sannsynlig og alvorlig 
(sannsynlighet/konsekvens).  
 
Forhold til naturmangfoldmangfoldloven  
De fire eikene omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper § 3 punkt 3, jf. 
naturmangfoldloven § 52. Ordningen med utvalgte naturtyper innebærer at noen naturtyper 
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får en status som viktigere enn andre naturtyper utenfor verneområdene, og at disse 
naturtypene skal forvaltes likt uavhengig av hvilken samfunnssektor som påvirker 
naturtypen. Utvalgte naturtyper er naturtyper som enten er truet i Norge, er viktig for en eller 
flere prioriterte arter, er truet internasjonalt, eller har en vesentlig andel av sin naturlige 
utbredelse i Norge.  
 
Naturmangfoldloven er gjengitt og overholdt i planforslaget. 
 
Samråd og medvirkningsprosess  
Planinitiativet av 01.12.2016 ble sendt på intern høring i kommunens virksomheter.  
Varslingsbrev av 27.01.2017 ble sent til naboer, myndigheter og berørte parter (i henhold til 
liste fra Fredrikstad kommune), og kunngjort på kommunens hjemmeside.  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 12.01.2018. Innspill ble mottatt fra 8 parter 
(se vedlegg 8). 
 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 22.01.2020 til 09.03.2020. 
Det er mottatt 15 innspill.  
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Et sammendrag av innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn, og forslagsstillers 
kommentarer ligger vedlagt.  
 
Nedenfor følger en sammendrag av de mest relevante temaene som ble påpekt ved høring 
og offentlig ettersyn, samt kommunedirektørens vurdering. 
 
Gatetun f_SGT 
Det kom innspill fra høringsinstanser som pekte ut viktigheten av at lekeplassfunksjonen må 
sikres bedre. Forslagsstiller har, ved revisjon av planforslaget, tatt innspillet til følge, og 
lekearealet er sikret med nødvendig kvalitet.  
 
Hensyn til eiketrær på planområdet 
Det kom flere innspill fra høringsinstanser som pekte ut viktigheten av å sikre eksisterende 
eiketrær innenfor planområdet på en tilstrekkelig måte. Etter innspill har det kommet en 
presisering i bestemmelse 5.3 for å sikre eksisterende trær innenfor planområdet både før, 
under og etter utbygging av planområdet. Kommunedirektøren har gjort en vurdering som 
tilsier at hensynssonene og tilhørende planbestemmelser som er framstilt i planforslaget vil 
være tilstrekkelige for å sikre trærne innenfor planområdet. Flere tiltak og bestemmelser 
vurderes ikke å være nødvendig i planstadiet. 
 
Parkeringsplasser 
Det kom flere innspill hvor det ble fremmet ønske om at minimumskrav til parkering ble 
erstattet av maksimumkrav, i tråd med forslag til ny kommuneplan. Ettersom planforslaget 
vurderes etter gjeldende kommuneplan, og forslagstiller overholder kravene i denne planen, 
er det kommunedirektørens vurdering at parkeringsbestemmelser ikke bør endres.  
 
Byggegrense for carport/garasje 
Statens vegvesen påpekte at det bør vurderes om det skal presiseres et unntak for 
byggegrense for carport/garasje mot Oredalsveien for felt BFS7, da eksisterende 
eiendomsgrense ligger i areal regulert til fortau. Forslagsstiller har tatt innspillet til følge, og 
endret bestemmelse 3.1h slik at det ikke skal oppstå utfordringer med arealet regulert til 
fortau.  
 
Støy 
Ettersom deler av planområdet ligger innenfor gul støysone kom det flere innspill hvor det 
ønsket flere avbøtende tiltak for støy. Kommunedirektøren vurderer at støy er 
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tilfredsstillende håndtert i planarbeidet. Gode inne- og utemiljø vurderes å være tilstrekkelig 
sikret i reguleringsbestemmelse 5.2, mens sikring mot støy under anleggsperioden er sikret 
gjennom reguleringsbestemmelse 2.4. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Fredrikstad har et behov for videre fortetting, og Oredalsveien 84, 84B og 86B er etter 
kommunedirektørens vurdering et egnet område. Planområdet er per dags dato i dårlig 
stand og har ingen merverdi for nærmiljøet. Området vil være godt egnet for videre 
boligutvikling. Planforslaget overholder gjeldende kommuneplaner, regionale strategier, og 
gjeldende reguleringsplaner.  
 
Planen er godt tilpasset omgivelsene, ettersom området er i all hovedsak preget av 
eneboliger. Tomtestørrelsene er også i tråd med eksisterende tomter i området. Omliggende 
boliger har i hovedsak saltak. Med endrede bestemmelser sikres det at takformen for ny 
bebyggelse også harmonerer med eksisterende bebyggelse i området. Det er 4 
verneverdige trær på området som alle er sikret i planforslaget. 
 
Endringer etter høring og offentlig ettersyn 
Endringer er gjort for bestemmelse 4.1f som gjør at 100 kvm bilfritt areal med tilhørende 
kvalitetskrav sikres i planen. Kommunedirektøren anser dette som tilstrekkelig for 
planområdet. Endringen vurderes å sikre viktige kvaliteter i planforslaget og gjør at planen 
nå i bedre grad overholder retningslinjene i gjeldende kommuneplan. 
 
Spesifisering av bestemmelse 3.1h for carport/garasje er endret for å ta høyde for usikkerhet 
i det videre planarbeidet. Dette vil, etter kommunedirektørens vurdering, redusere sjansen 
for at det oppstår problemer i framtidig byggesak.  
 
Den planlagte vendehammerens dimensjoner og plassering sikres i bestemmelser med en 
revisjon av bestemmelse 4.1h. 
 
Bestemmelse 3.1f endres for å sikre at tak på ny bebyggelse harmonerer med omliggende 
bebyggelse både i form og orientering. Dette er noe kommunedirektøren har etterspurt 
tidligere, og det er ansett som svært positivt at dette har blitt etterfulgt. 
 
Det er blitt gjort en presisering i bestemmelse 5.3 for å sikre eksisterende trær innenfor 
planområdet både før, under og etter utbygging av planområdet. Dette vil etter 
kommunedirektørens vurdering sikre trærne innenfor planområdet på en tilstrekkelig måte, 
også etter utbygging. 
 
Frisiktlinje som var tegnet til feil kjørefelt har blitt endret. Selv om dette ikke har betydning for 
planens utforming synes kommunedirektøren at det er positivt at dette har blitt rettet. 
 
Konklusjon 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
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Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes. 


