
Til naboer, grunneiere, berørte parter og myndigheter   Fredrikstad, 27.01.2017  
 
 
 
 
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR OREDALSVEIEN 84, 84B OG 86B 
 
GNR./BNR.: 210/946, 1276,1513 og 1541, samt del av 210/272, 210/894 og 209/451    
PLAN-ID: 01061158 
 
 
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Oredalsveien 84, 84 B og 86 B.  
 
Naboer, grunneiere, berørte parter og myndigheter varsles med dette direkte.  
Planoppstart kunngjøres også i Fredriksstad Blad og på kommunes hjemmeside. 
 
Forslagsstiller er Tore Fredriksen.  
Plankonsulent er Griff Arkitektur AS. 
 
Hensikten med planarbeidet:   
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av ca. 25 boenheter med 
tilhørende leke-, uteoppholds- og parkeringsareal. Fredrikstad kommunes utbyggingsprogram for 
boliger 2015-2026 åpner for ca. 25 boenheter i planområdet, men endelig antall, type bebyggelse, 
utforming og plassering skal avklares i planarbeidet. God tomteutnyttelse og tilpasning til bygde og 
naturgitte omgivelser skal vektlegges. 
 
Planområde: 

 
Illustrasjon: Planområdet (markert med rødt punkt) ligger i Oredalen i Fredrikstad.  
 



 
Illustrasjon: Plangrense ved varsel om oppstart.  
 
Planområdet er på ca. 6,5 mål og omfatter hovedsakelig forslagsstillers eiendom Oredalsveien 84, 
84B og 86B.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det nå varsles et større planområde enn det som vil bli regulert.  
 
I varslet planområde inngår deler av naboeiendommene 210/272 (Oredalsveien 82B), 210/894 
(Oredalsveien 86) og 209/451 (kommunal vei). Disse er tatt med for å sikre mulig nødvendig areal til 
frisikt ved avkjørsel til planområdet. Planområdet vil bli redusert til kun å omfatte nødvendig areal etter 
at plassering av avkjørsel er fastsatt.  
 
Flere av eiendomsgrensene er vist som usikre (stiplet) i kommunens kartgrunnlag. Det er nylig 
gjennomført en grensepåvisning. Så snart kommunens kartgrunnlag er oppdatert vil 
planavgrensningen bli justert slik at den følger de påviste eiendomsgrensene.  
 
Planstatus: 
Planområdet er avsatt til formål nåværende bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. 
Hovedsykkeltrasé er avsatt i Oredalsveien. Det er registrert tre store eiker i planområdet i DNs 
naturbase. Planområdet er uregulert, men grenser mot reguleringsplan for fortau langs Oredalsveien 
(Plan-ID: 01061031). Avkjørsel til planområdet vil delvis overlappe og endre en del av fortausplanen. 
 
Konsekvensutredning (KU):  
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-12-19-1726), og det er i 
samråd med planmyndighet Fredrikstad kommune vurdert at det ikke er krav om KU:  

- Planområdet er på under 15 dekar, og forskriftens §2 d) kommer ikke til anvendelse.  
- Planen vil ikke inneholde tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I og § 2 f) kommer ikke til 

anvendelse.  



- Planen vil forholde seg til føringer i kommuneplanens arealdel og § 3 b) kommer ikke til 
anvendelse.  

- Planen vil ikke inneholde tiltak nevnt i forskriftens vedlegg II og § 3c) kommer ikke til 
anvendelse. 

 
Selv om det ikke er krav om formell konsekvensutredning etter forskriften skal virkninger og 
konsekvenser av planen redegjøres for i plandokumentene.  
 
Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet: 
Spørsmål kan rettes til plankonsulent Griff Arkitektur as v/ Kjersti Grotle, tlf. 698 77 698. 
 
Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til Griff Arkitektur as, Gamle Beddingvei 28, 1671 
Kråkerøy, eller til kjersti@griffarkitektur.no innen 24.02.2017. 
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