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Ovennevnte reguleringsforslag har lagt ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 25.01.19 til 
11.03.19. Det er kommet høringsuttalelser fra 13 instanser. 

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket med rød skrift  

 

Fra Ref. Dato 

Fylkeskommunen 49693/2019 - 2016/13348 11.03.2019 

Planstatus  

Det er redegjort for at konsekvensutredning er utredet på kommuneplannivå (felt B214A og B214B) 
men dette vil ikke omfatte et LNF- område på 350 m² ved vendehammeren. Kommunen bør vurdere 
om materialet er tilstrekkelig til å vurdere konsekvensene også for LNF- område før planen godkjennes. 

Forslagsstillers kommentarer: Kommuneplanens arealdel og avgrensningen av LNF-områder er ikke 
utarbeidet med en presisjon som er ment å benyttes så bokstavelig som her gjøres. Det er fortsatt 
papirkart som er juridisk bindende - ikke elektroniske. I «den juridiske målestokken» vil da strektykkelsen 
dekke mange kvadratmeter. I realiteten vil det totale LNF-arealet økes ved godkjennelse av denne 
planen ved at arealene nærmes marka reguleres med dette formålet. 

Varsel om oppstart og tidligere endring av kommuneplanens arealdel  

Vi ga innspill ved varsel om oppstart den 28.11.2016, der vi også viste til endring av kommuneplanen 
angående endring av markagrense, jf. regionalt planmøte den 12.04.2016.   

Kulturminne  

Fylkeskonservatoren viser til at det er oversendt en søknad til Riksantikvaren for tillatelse til inngrep i to 
fredete arkeologiske lokaliteter.   

På vegne av tiltakshaver er søknad om tillatelse til inngrep utarbeidet av Fylkeskonservatoren, og vi ber 
om at det avventes uttalelse fra Riksantikvaren. Vi minner om at planen ikke kan egengodkjennes før 
Riksantikvarens uttalelse foreligger, i tillegg til Fylkeskonservatorens endelige uttalelse.  

Forslagsstillers kommentarer: Svar fra Riksantikvaren er nå mottatt. Det skal gjøres en utgraving før 
kulturminnet frigjøres. 

Kommentarer til planen  

Både forslagstiller og kommunens saksfremlegg belyser plansaken på en god måte. Vi har enkelte 
kommentarer som vi ber vurderes.   

Barn og unge – lekeareal samt terrengbearbeiding  

Bestemmelsene sikrer minimum 80 m² tilfredsstillende felles eller privat uteopphold for lek pr. boenhet 
innenfor BKS1-6, men plankartet viser omkring 47 m² felles lekeareal til boligene dersom det bygges 48 
boenheter, men mindre dersom det tillates bi-leiligheter på inntil 50 m² innenfor deler av planområdet.   

Forslagsstillers kommentarer: Om det bygges 48 boenheter vil hver boenhet få tilgang til rundt regnet 
49,7 kvm felles lekeplass, ikke 47 kvm. Liten forskjell, men sammenlagt utgjør dette et lekeareal på 130 
kvm. I tillegg skal det anlegges private uteoppholdsarealer i hager og på terrasser. Kravet i 
reguleringsbestemmelsene er 80 kvm felles eller privat uteopphold og lek, noe som er mulig å 
opparbeide innenfor rammene av planen. Vi kan ikke se bort fra det private uteoppholdsarealet, som 
er betydelig på mange av eiendommene. Det er derfor ikke snakk om noe «men» her. At andelen felles 
lek vil reduseres ved oppføring av hybler stemmer, men dette gjelder også eneboligene med store hager 
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som kan dekke kravet til uteopphold på egen grunn. Barnefamiliene vil neppe bo på hybler, og det er 
nok også i praksis få eneboliger som vil føre opp en utleiedel.  

I bestemmelsenes § 4.4.c) tillates utført nødvendige terrengarbeider som skjæringer og fyllinger i 
forbindelse med veiarbeid innenfor planområdet. Etter vår vurdering kunne med fordel disse 
sidearealene til veien vært vist i planen for å sikre at det gjenstår tilstrekkelig lekeareal og at det ikke 
må foretas store terrenginngrep ved område avsatt med hensynssone.   

Forslagsstillers kommentarer: Vegene i området er forprosjektert med skjæringer og fyllinger. 
Nødvendig skråningsutslag er i all hovedsak vist som «annen veggrunn» i planen. Som det framgår av 
plankartet omfatter dette forholdsvis store arealer, som da ikke vil tas av lekearealene. I revidert plan 
er det for sikkerhets skyld tatt med noe mer annen veggrunn ved BLK5-6. Det er mulig å redusere 
behovet for skråningsutslag betydelig ved å bygge støttemurer. Dette er aktuelt ved opparbeidelse av 
BKS 3-5 og BLK4. Det er derfor ikke vist noe skråningsutslag her. 

Enkelte av lekearealene, spesielt f_BLK1 blir liggende ved veiene i området, og selv med bestemmelser 
som sikrer gjerde, tett hekk e.l. mellom lekeplass og veiformål, bør det vurderes om det er tilstrekkelig 
trafikksikkert og samtidig egnet for lek, uten støy, støv og dekk-sprut fra veiene.  

Forslagsstillers kommentarer: Det vil være en høydeforskjell mellom lekeplass og veg, der det trolig 
opparbeides forstøtningsmur med gjerde. Lekeplassene BLK1-3 er ikke utformet i detalj, men må formes 
sammen med boligarealene på grunn av det bratte terrenget. Skiller mellom trafikk og lek vil være en 
del av den naturlige opparbeidelsen, og er et krav etter reguleringsbestemmelsenes 5.6, d).  

I illustrasjonene, figur 22, er det vist snitt gjennom bebyggelsen og landskapet. Vi savner at snittet tar 
hensyn til det regulerte lekearealet f_BLK4. Vi ber om at høy kvalitet på lekearealene, og at de ikke blir 
liggende i «skvis» og må ta terrengbearbeiding for de tilgrensende arealer.  

Forslagsstillers kommentarer: Hvordan disse arealene skal opparbeides er ikke prosjektert i detalj, men 
det vil være nødvendig å gjøre en del terrenginngrep i forbindelse med både opparbeiding av veg, 
lekeplass og boliger. Her vil det være aktuelt å bygge opp trapper som adkomst fra bolig til lekeplass. 
Opparbeidelse av lekearealene må sees i sammenheng med opparbeidelse av tomtearealet. Bratt areal 
(som et skråningsutslag) inngår uansett ikke i MUA. 

Det er ikke vist fortau eller gang- og sykkelstier innenfor planområdet, men det er vist «annen veggrunn 
– grøntareal langs veiene. Vi vil anbefale at det sees på løsninger for å sikre trygg adkomst langs veiene. 
Det er vist grøntareal og stier som fungerer både som snarveier og leder ut til friluftsområdene, men 
disse vil ikke være tilstrekkelig til å fungere som sikker skolevei. Stiene bør sikres i 
rekkefølgebestemmelsene.  

Østfold fylkeskommune ber derfor etter en helhetlig vurdering at lekeplassene innenfor planområdet 
utvides noe, at de har sikker tilgjengelig for gående og syklende.    

Forslagsstillers kommentarer: Med et begrenset trafikkgrunnlag legges det opp til blandet trafikk i 
området. På grunn av høydeforskjellene vil det være aktuelt å legge inn trapper enkelte steder i stiene. 
De skisserte grøntkorridorene vil fungere som snarveier for gående – ikke syklende.  

Øvrige forhold  

Vi vil anbefale at det legges inn maksbegrensninger på parkering, selv om området i stor grad vil være 
avhengig av egen bil. Selv om færre parkeringsplasser kan føre til villparkering, vil det også kunne føre 
til at antall biler holdes nede og flere samkjører.   

Forslagsstillers kommentarer: Planforslaget har forholdt seg til prinsippet i kommuneplanens arealdel. 
Selv om det er ønskelig med samkjøring vil dette området bli bilbasert. Man må derfor ha mulighet for 
å opparbeide flere parkeringsplasser ved behov. 

Oppsummering  
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Vi har ingen flere kommentarer til planen. Vi minner om at planen ikke kan egengodkjennes før 
Riksantikvarens uttalelse foreligger, i tillegg til Fylkeskonservatorens endelige uttalelse.  Vi ber deretter 
om kopi av godkjent plan.   

Fra Ref. Dato 

Fylkeskommunen II 49693/2019 - 2016/13348 16.04.2019 

Riksantikvaren uttaler i brev av 12.04.2019 at reguleringsplanen kan godkjennes, under 
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av det berørte kulturminnet - id 
229055 - før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart.  

Kokegropen - id 238557 – kan fjernes uten vilkår om videre arkeologisk utgravning.  

Det forutsettes at reguleringsbestemmelsene vedrørende den arkeologiske utgravningen 
justeres noe. Plankartet må også endres. Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens 
bestemmelser, og kan dermed erstatte teksten under punkt 10 (bestemmelsesområde):  

”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av den 
berørte automatisk fredete steinalderlokaliteten id 229055, som er markert som 
bestemmelsesområde #1 i plankartet.  

Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av den 
automatisk fredete kokegropen id 238557, som er markert som bestemmelsesområde #2 i 
plankartet.  

Det skal tas kontakt med Østfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføreslik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."  

Forslagsstillers kommentarer: Pkt. 10 er endret ihht. merknad. 

I plankartet må kokegropen - id 238557 - merkes som bestemmelsesområde og gis nr. #2.   

Forslagsstillers kommentarer: id 238557 er tatt inn med eget bestemmelsesområde. 

Vi bemerker også at første avsnitt under punkt 3 d) (rekkefølgebestemmelser) må endres noe. 
«Tiltak som er tilknyttet veien SV3» bør erstattes med «tiltak i medhold av planen». Vilkårene 
om den arkeologiske undersøkelsen er knyttet til planen som helhet, ikke kun til opparbeiding 
av veien, jf. vilkårene fra Riksantikvaren.  

Forslagsstillers kommentarer: Formuleringen ble satt inn for å skille arealet i sør og i nord. 
Rekkefølgebestemmelsen er nå endret, men det er spesifisert at «Rekkefølgebestemmelsen omfatter 
ikke tiltak i tilknytning til BKS1-2, BLK 1-3 og SV2». 

For ytterligere informasjon omkring tillatelsen til inngrep og den planlagte arkeologiske 
undersøkelsen i området viser vi til vedlagte uttalelser fra Kulturhistorisk museum og 
Riksantikvaren.  

 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen 2019/10645 05.03.2019 

Det ble september 2018 vedtatt statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Disse skal kommunene legge til grunn for sin planlegging. Vi vil særlig fremheve punkt 
4.3 om bruk av klimaprofil og høye klimaframskrivninger. Det fremgår også at naturbaserte 
overvannsløsninger bør velges, og at det skal begrunnes om naturbaserte løsninger er valgt bort. 
Planforslaget bør gjennomgås for å sikre at retningslinjene er tilstrekkelig fulgt opp.  
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Det fremgår av planbeskrivelsen (punkt 8.11) at det allerede er prosjektert en overvannsløsning som 
kommunen er kjent med. At vurdering av overvann er plassert under «tilkobling til vann- og avløpsnett» 
kan tyde på at naturbaserte løsninger planlegges valgt bort, noe som i så fall skal begrunnes.  

Forslagsstillers kommentarer: Overvannshåndteringen framgår av kapittel 6.13.2, ikke 8.11.  

Vi mener håndtering av overvann er et plantema, og det bør ikke overlates til den enkelte byggesøknad 
å finne løsninger. I områder som dette hvor det skal tillates eneboliger, blir det særlig utfordrende om 
hver boligbygger skal finne egne løsninger.   

Forslagsstillers kommentarer: Mulige løsninger for avrenning er løst gjennom planprosessen. Den 
nordligste delen av planområdet vil tilkobles eksisterende anlegg i øst, mens overvann fra det sydligste 
område føres til bekk i nord. I tillegg vil det være mulig å legge til rette for fordrøyning av nedbøren før 
den slippes på avløpsanlegget.  

I Klimaprofilen for Østfold fremgår det blant annet at episoder med mye nedbør vil komme hyppigere, 
og med økt nedbørintensitet. Inntil videre foreslås det et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med 
kortere varighet enn 3 timer. Endringene i kraftig nedbør medfører at utfordringene med overvann blir 
større enn i dag, og at det må tas hensyn til dette i planlegging av overvannshåndtering.  

På et område med dyrka mark (LNF1-2) foreslås det å tillate «framføring av teknisk infrastruktur til 
bebyggelsen innenfor planområdet». Det bør presiseres i bestemmelsen at dette er teknisk infrastruktur 
som legges under bakken, og at anlegget skal legges slik at det ikke hindrer videre landbruksdrift av 
arealet.  

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden innarbeides i planforslaget. Det tas inn bestemmelser vedr. 
framføring av teknisk infrastruktur i LNF-område. 

Planen stiller krav til at overvann skal ledes bort i eget avløp eller fordrøyes. Videre kreves det at 
bortledingen av vannet ikke skal medføre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. Kravene er 
altså knyttet til fordrøyning og bortleding av vann.  

I revidert plan vises det i større grad til infiltrasjon av overvann ved at tomtene skal tilrettelegges for 
naturbasert håndtering av overvann. I praksis vil dette være å sørge for mest mulig vegetasjon og en 
størst mulig andel permeable dekker der vannet kan infiltreres naturlig i bakken. Det kan også være 
aktuelt å legge inn regnbed eller infiltrasjonsbasseng (søledammer…) som sørger for naturlig 
oppmagasinering og infiltrasjon av overflateavrenning. Med slike løsninger kan f. eks. vann fra takrenner 
ledes ut på mark.  

Innenfor planområdet skal det bygges veger, en del frittliggende eneboliger samt konsentrert 
småhusbebyggelse. For den konsentrerte småhusbebyggelsen, som utføres av samme utbygger, kan 
overflateavrenningen samordnes og kontrolleres gjennom fordrøyningsløsninger før overvannet slippes 
på nettet eller infiltreres. For eneboligtomtene vil ansvaret overlates til hver enkelt byggherre, med fare 
for at infiltrasjon av overvann ikke løses på en tilfredsstillende måte. Det er derfor nødvendig å etablere 
et nett for overvannshåndtering for å unngå at det oppstår problemer for bebyggelsen nedstrøms. 

 

Fra Ref. Dato 

Bane nor 201901392-2 28.01.2019 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.   

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 
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Fra Ref. Dato 

NVE 201605800-4 24.01.2019 

 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til 
kommunene  

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke 
se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.  

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

 

Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 16/165139-6 08.03.2019 

Innspill som vegadministrasjon på fylkesveg:  

Frisikt i kryss mellom fylkesveg 358 og Ringstadbakken.  

Ved varsel om oppstart av planarbeidet uttalte Statens vegvesen skepsis til å øke trafikken i krysset 
mellom Ringstadbakken og fylkesveg 358 Elindveien uten nødvendig siktutbedring vestover på 
fylkesvegen. Frisikt i krysset på 6 x 60 meter er imidlertid sikret i rekkefølgebestemmelse 3 e) og skal 
derfor være ivaretatt i henhold til våre innspill.    

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

Innspill som fagorgan med sektoransvar:   

Bilparkering  

Vi mener bestemmelse 5.2 a) om bilparkering heller bør ha en maksimumsgrense for antall 
parkeringsplasser per boenhet enn en minimumsgrense. Det er positivt at bestemmelsene sikrer at det 
forberedes tilkoblingsmulighet for lading av ladbare kjøretøy i carport/garasje.  

Forslagsstillers kommentarer: Bestemmelsene tar utgangspunkt fra kommuneplanens arealdel som er 
juridisk bindende for arealbruken. Ringstadåsen vil bli bilbasert, samtidig som deler av feltet vil få en 
kompakt utførelse. Om parkeringskapasiteten er for liten, vil men kunne oppleve problemer med 
«villparkering».  

Tilrettelegging for gående og syklende  

I henhold til bestemmelse 5.2 c) skal det anlegges minst 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 
bruksareal. Sykkelparkeringsplassene skal anlegges i nærhet til inngangsparti, være under tak og gi 
mulighet til å låse fast sykkelen. Vi mener dette er en god bestemmelse om sykkelparkering hvor 
opparbeidelse skal sikres gjennom godkjent utomhusplan ifm. igangsettingstillatelse. Dersom 
sykkelparkering skal inngå i sportsboder bør bodene få et større areal enn anbefalte minimumskrav.  
Forslagsstillers kommentarer: Det er et godt poeng, som kan tas inn i bestemmelsene (§5.2, c).  

Det er positivt at det legges opp til snarveger for gående/syklende og forbindelser ut til 
rekreasjonsområdene i marka. I henhold til planbestemmelse 7.1 a) skal det i tilstrekkelig grad 
opparbeides stiadkomst med duk og grus mot skolen og marka. Vi mener arealene som er satt av til 
turveg i plankartet med fordel kan sikres opparbeidet gjennom en rekkefølgebestemmelse.  
Forslagsstillers kommentarer: Dette innarbeides i bestemmelsene. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Fra Ref. Dato 

Fiskeridirektoratet 16/14199 

 

11.02.2019 

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at dette planforslaget kan medføre konsekvenser for de 
interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og vi har derfor ingen innspill til planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

 

Fra Ref. Dato 

Kystverket  2019/396-3 

 

15.02.2019 

Kystverket kan ikke se at dette planforslaget kan medføre konsekvenser for de interesser og har derfor 
ingen innspill til planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

 

Fra Ref. Dato 

Barnetalsperson i Fredrikstad kommune Vår ref. 14 147 
 

03.11.2016 

Først vil jeg si at det er meget positivt at området utvides i tråd med eksisterende byggefelt med 
konsentrert og frittliggende eneboliger. Det er fint at det settes av god plass til adkomst og 
grønnstruktur. Det er også viktig at reguleringsområdet inneholder gode utelekeområder slik lovverket 
sier. Det er ikke tilstrekkelig at barn og unge kan bruke skolens uteareal. 

Medvirkning i planprosessen er viktig. Det vises til plan og bygningslovens paragraf 1-1, 3-1 og 5-1. 

Videre opplyses det om at Fredrikstad kommune har et eget undgomsråd. Elevrådet ved skolen, samf 
Lokalsamfunnsutvalget kan være mulige medvirkningspartnere med tanke på barn og unges 
interesser. Ser frem imot å se videre utvikling av områder. 

Forslagsstillers kommentarer: Planforslaget legger til rette for tilstrekkelig MUA, grønnstruktur og 
naturlige adkomster til grønnstrukturen.  

 

Fra Ref. Dato 

Norgesnett 16/13402 
 

11.03.2019 

Det ser ut til at planområdet er likt som i forrige høringsrunde. Basert på deres oppsummering av våre 
tidligere kommentarer ser det ikke ut til at vi har ytterligere kommentarer. Tidligere kommentarer vil 
fremdeles gjelde for nåværende utbyggingsplaner. 

Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

 

Fra Ref. Dato 

Mattilsynet 2019/22924 20.02.2019 

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i 
drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Vi fører tilsyn og kan fatte vedtak etter Forskrift om 
vannforsynings- og drikkevann (drikkevannsforskriften) av 01.01.2017. Videre skal vi bidra, alene eller i 
samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i henhold til kriterier og krav i 
vannforskriften. Formålet med planen er å utvikle en handelspark på området.  
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Forslagsstillers kommentarer: Det skal ikke bli handelspark, men boligområde. 

Mattilsynets planfaglige råd 

• Vår uttalelse er gitt for å sikre at ansvarlige i tidlig planfase utvikler området og tar inn gode 
løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med mulighet for at nye abonnenter skal koble seg til. 

• Området har i dag ikke tilknytning til offentlig vann og avløp. Det legges derfor opp til i planen 
å etablere ett nytt anlegg som skal tilknyttes til eksisterende offentlig nett. På grunn av høydeforskjellen 
vil det bli etablert en trykkøkningsstasjon. 

• Det bør utarbeides en VA-plan før utbyggingen starter. For å sikre tilstrekkelig mengder med 
drikkevann, forutsetter vi at kapasiteten i kommunens hovednett er tilstrekkelig og om nødvendig, økes 
slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og kommunen forøvrig. Mattilsynet 
understreker at kommunen basert på en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) bør se på det totale 
vannbehov i kommunen i beregningen av kapasitet og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å 
sikre tilstrekkelige mengder med drikkevann også fremover i tid. 

• Uavhengig om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning) er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved 
gravearbeider og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking 
av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette og ha tett dialog med 
ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen. 

• Mattilsynet er ikke kjent med om det er drikkevannskilder i eller i nærheten av planområdet. 
Dere må undersøke om det er drikkevannskilder i nærheten som kan bli påvirket av de nye planene, jf 
drikkevannsforskriften § 4 som sier følgende «Det er forbudt å forurense drikkevann». 

Mattilsynet vil vurdere ytterligere uttalelser senere i planprosessen.  

- Forslagsstillers kommentarer: Merknaden tas til orientering. 

 

Fra  Dato 

Vivian Abrahamsen  11.03.2019 

Når vi leste igjennom så blir det en del nye boliger på øvre plan. Derav mye mer biltrafikk. Ikke bare til 

eiendommen når den er ferdigstilt, men også kraftig økning under bygging og klargjøring av tomtene. 

Det som er mest bekymringsfullt er barna som da skal dele sitt uteområde med tunge lastebiler som 

kjører til og fra det nye området. Barna leker mye her ute og de går til skolen uten at vi har fortau og 

kommer til å bli ekstra utsatt for farlig arbeids trafikk. Det vi også mener er at veien ikke er bred nok 

og det utgjør en ekstra fare da det blir enda mer trafikk forbi og utenfor eiendommene. 

Det er rett og slett ikke forsvarlig å la stor anleggs-trafikk bruke de eksisterende veiene. Håper dere vil 

tenke ut en ny adkomst til det øvre plan. Så vi ikke trenger å tenke på den følelsen at vi utsetter våre 

barn for fare. Vi må værne om det beste som finnes nemlig barna våre! 

Ikke la tungtransport ødelegge daglig livet og friheten de har i dag har ved at vi må følge de rundt i 

nabolaget. 

Forslagsstillers kommentarer: Arealet er avsatt som byggeområde i kommuneplanens arealdel, og er 
ment for utbygging. Etter endt utbygging vil trafikkbelastningen i området fremdeles være ganske 
beskjeden. Trafikken blir, som Abrahamsen påpeker, kanskje mest merkbar under anleggsperioden. 
Det er vanskelig å unngå anleggstrafikk, og vanskelig å etablere adkomst fra et annet hold enn 
gjennom eksisterende boligfelt.  
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Fra Ref. Dato 

Intern høring i kommunen   

Forslag til detaljregulering for Ringstadåsen 2 ble behandling i kommunens interne høringsgruppe og 

under følger innspillene fra gruppa.  

Barnetalsperson  

• Viser til innspillene fra forrige behandling.  

Bærekraftig samfunnsutvikling  

• Utbygging i dette området (lokalsentrene) skal ifølge boligpolitiskplan i 

Fredrikstad kommune, begrenses til å være vedlikeholdsutbygging som er 

nødvendig for å opprettholde levende bygd og et akseptabelt servicenivå. 

Utbyggingen er avsatt, i kommunedelplan for bolig – boligbyggeprogrammet 

2015-2026, til 45 boenheter.  

• Utbyggingsgraden må begrenses til å utgjøre maksimalt 45 enheter, noe som også 

vil gi større rom for viktige kvaliteter som:  

o Uteoppholdsareal  

o Solforhold  

Forslagsstillers kommentarer: Arealdelens krav til uteoppholdsarealer (80 kvm 

MUA) tilfredsstilles. Boligbyggeprogrammet er ikke juridisk bindende. Flere av 

innspillene som er mottatt i forbindelse med planarbeidet peker også på at det bør 

legges til rette for en tett utnyttelse av arealet. Boligtypene det her legges opp til, 

vil bidra til å skape en variasjon av boligtilbudet i området, som i dag er preget av 

frittliggende eneboliger. 

• Det bør sikres minimum 2 sykkelparkeringer til hver boenhet, uavhengig av kvm. 

Forslagsstillers kommentarer: Det stilles krav om 2 plasser pr. 100 kvm. Det legges 

ikke opp til boenheter under 50 kvm. Det blir i praksis da to eller flere sykler pr. 

boenhet. Paragrafen omformuleres slik: «Det skal anlegges minimum 2 

sykkelplasser pr. boenhet.  

• Med tanke på trafikksikkerhet bør det vurderes å supplere med et fellesanlegg for 

parkeringsplasser, da det ellers anses å bli stor risiko for villparkering i området.  

Forslagsstillers kommentarer: Det legges opp til at gjesteparkering vil kunne skje 

foran carport. Ved spesielle anledninger (konfirmasjoner osv.) vil det kunne være 

mulig å parkere ved skolen.  

• Det må sikres trygge sti-, gang- og sykkelforbindelser til skolen og gode gang- og 

stiforbindelser til marka. Dette må sikres i bestemmelsene.   

Forslagsstillers kommentarer: Det er i revidert plan lagt inn 

rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse stiene, jf. § 3, bokstav 

h). 

Idrett  

• Det er lagt opp til seks små lekeplasser, beregnet for små barn. Disse ligger også i 

bratt terreng. Dette er dårlig bruk av arealet og gir lite tilbud til større barn og 

ungdommer.  

Forslagsstillers kommentarer: Kommuneplanens arealdel stiller krav om små 

lekeplasser med kort avstand til boligene de skal betjene, noe planen legger til 

rette for. Større barn vil kunne møtes på skolen for å leke. Skolen ligger under 500 

m fra planområdet.  
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• Styrke og samles ved Nylende skole for eksempel ved å oppgradere uteområdet 

ved skolen gjennom en utbyggingsavtale med kommunen. Dette vil være i tråd 

med det som kommer i kommunedelplanen aktive liv i Fredrikstad.  

Forslagsstillers kommentarer: Det er ikke inngått utbyggingsavtale med skolen 

vedr. oppgradering av skolens uteområder. Dette er et kommunalt ansvar. 

• Stinettet vil bli berørt. De må ta hensyn ta de veiene og de naturlige stiene som 

ligger der.  

Forslagsstillers kommentarer: Stiforbindelsene videreføres gjennom planen. 

Miljø og landbruk  

• Naturmangfold: Det er registrert en skogteig med lågurtskog innenfor det 

varslede planområdet. Det er positivt at det foreslås etablering av hensynssone 

(H560) som bevarer denne lokaliteten i stor grad. Det er også gitt bestemmelser 

for skjøtsel av lågurtskogen som vil sørge for ytterligere ivaretakelse. Ved 

opparbeidelse av frisikt i Ringstadbakken, må det vurderes om de registrerte 

eiketrærne trenger beskyttelse i form av gjerder, madrasser e. l. for å unngå 

skade fra tunge kjøretøy.  

Forslagsstillers kommentarer: Frisiktsonen ligger utenfor planområdet, og vil 

behandles som en egen sak. Trærne ligger heller ikke i frisiktsonen. En opprydding 

av vegetasjonen i området vil medføre at eikene vil stå friere, noe som er positivt 

for lokaliteten. 

 
 

 

• Støy – Grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016 tabell 3 er gjort gjeldene for 
planen gjennom reguleringsbestemmelsene i punkt 4.3 a). Kun et lite areal øst i 
det varslede planområdet ligger i gul støysone hvor det ikke planlegges tiltak og 
dette området er tatt ut av planen. Planområder regnes ikke som støyutsatt og 
det er derfor ikke behov for å gjøre unntak fra grenseverdiene for støy slik 
bestemmelse 4.3b) legger opp til. Bestemmelse 4.3b) må tas ut. Det er positivt at 
planen regulerer støybelastning i gjennomføringsfasen (4.3 c).  

Forslagsstillers kommentarer: Tas til etterretning 

• Jordvern: Forslaget til detaljregulering medfører nedbygging av 8,4 dekar fulldyrka 

jord. Sentrale og lokale føringer i forhold til jordvern er blitt sterkere siden den 

gang arealet ble avsatt som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Den 

berørte landbrukseiendommen 711/1 har ifølge gårdskart fra Norsk institutt for 

bioøkonomi områder som er definert som dyrkbar jord. Det bør derfor stilles krav 

om at matjord fra utbyggingsområdet benyttes til oppdyrking av arealer i 

nærheten. En plan for utnyttelse av matjorda bør utarbeides i samråd med 
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kommunens landbruksforvaltning, og foreligge før utbygging av området 

iverksettes. Nå dyrka arealer skal bygges ut bør det bygges mer konsentrert enn 

hva hovedsakelig frittliggende eneboliger vil gi.  

Forslagsstillers kommentarer: Området er gitt en tett utnyttelse. Det meste av 

arealet er ikke dyrkbart. Rekkefølgekravene § 3, bokstav g) sikrer at matjord skal 

sikres ved omdisponering til byggeområde. 

• Overvannshåndtering: Der overvann skal slippes ut i bekk, må det være klart at 

bekken har kapasitet nok til å ta unna vannet til det kommer til stor nok resipient. 

Ved utbygging og på nylig etablerte byggefelt blir ofte utvasking av partikler til 

bekken stor. Det må settes klare retningslinjer for vedlikehold/graving av bekk ved 

behov.  

Forslagsstillers kommentarer: Planen stiller krav om at overvann i størst mulig grad 

skal infiltreres og fordrøyes på egen grunn. Under fordrøyningen vil en del 

sedimenter felles ut, og flomtoppene reduseres. 

Vei   

• Kommunens Veinorm og belysningnorm skal benyttes.  

• Utfordringer med stigningsgrad og veisystemet. Det har vært møter mellom TD og 

forslagsstiller. Kravet til maks stigning er 8 %.   

• Fyllingsfot/skjæring må reguleres inn, alternativt må løsning beskrives.  

Forslagsstillers kommentarer: Plankartet viser disse arealene som annen 

veggrunn. Se også kommentar nedenfor. 

• Sjekk reguleringsbredder i punkt 3.2 i Veinormen. Det står følgende: 

«Reguleringsgrensen sette i disse tilfeller 1 m utenfor topp skjæring/bunn fylling.»  

Forslagsstillers kommentarer: Det er behov for til dels omfattende terrengarbeider 

i planområdet for å opprettholde kommunale krav til stigningsforhold. Veiene er 

prosjektert med fyllinger som strekker seg et stykke inn i de aktuelle 

byggeområdene. Det er ikke rasjonelt å legge disse arealene ut som «annen 

veggrunn», da også byggeområdene må utfylles/skjæres for å komme i nivå med 

vegen. Bygning må sees i sammenheng med veg. Det er derfor ikke lagt ut store 

utfyllingssoner i byggeområdene. Utenfor byggeområdene vises fyllinger og 

skjæringer som annen veggrunn. I revidert plan er det lagt inn mer areal for 

«annen veggrunn», enkelte steder 1 meter utenfor prosjektert fylling/skjæring, 

andre steder med smalere soner. Her vil det bli nødvendig å føre opp 

forstøtningsmur.  

VA  

• Det er utfordringer med overvann da nedstrøms overvannssystem har liten 

kapasitet for det øvre feltet. Løsning må utredes og godkjennes. Det vises til 

kommunens overvannsrammeplan.  

Forslagsstillers kommentarer: Planen legger opp til infiltrasjon/fordrøyning av 

mest mulig overvann. Overvannsløsning prosjekteres i tråd med dette. 

Overvannsløsningen er utarbeidet i samarbeid med kommunen. 

• Det øvre området ligger så høyt at det er behov for trykkforsterker. Plassering av 

denne stasjonen bør fremkomme i planen eventuelt beskrives.  

Forslagsstillers kommentarer: Trykkøkningsstasjonen vil framgå av prosjektert VA-

anlegg. I revidert planforslag er det tatt inn bestemmelser (§4.2, bokstav b) om at 

trykkøkningsstasjon kan plasseres i planområdet så lenge den ikke kommer i 

konflikt med kulturminner.  

• Det vises for øvrig til kommunens VA-norm.  

Felles VA og Vei  
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• Det kreves utbyggingsavtale for de kommunaltekniske anlegg kommunen 

overtar til drift og vedlikehold.  

Forslagsstillers kommentarer: Ok. 

Brann og redning  

• Slukkevann – Det er lagt opp til 20 l per sekund, som bør holde når det er snakk 

om eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.  

• Til en del av feltet (28. leiligheter) er det kun en kjøreadkomst. Dette er sårbart, jf. 

hendelse 43 i risikoanalysen. 

Kommentarer: på grunn av terrenget i området, vil det være vanskelig å etablere 

flere veier.  

Renovasjon  

• Renovasjon ønsker at utbygger tar kontakt for å komme med litt mer detaljert 

informasjon hva de tenker de skal ha av avfallsbeholdere der det skal være 

avfallshus. Dette er for å sikre at man dimensjonerer mest mulig riktig. Ba om 

samme tilbakemelding i høringsgruppe møte som var i juni.  

Kommentarer: Etter kontakt med renovasjon er kravet til størrelse på beholdere 

redusert noe.  

Park  

• Eksisterende stier må blir opprettholdt. Dette gjelder også i byggeperioden. 

Kommentarer: Eksisterende stier vil i størst mulig grad bevares, men vil enkelte 

steder legges om. Det vil ikke være mulig å opprettholde alle stier under hele 

byggeperioden. 

• For å tilby barn gode lekeområder anbefaler vi å følge opp bestemmelser i den 

nye kommuneplanens arealdel. Det vil si blant annet at lekeplasser skal samles i 

større lekeplasser (minimum 250m² max 100 m fra bolig). Lekeplasser skal 

møbleres med flere apparater som stimulerer til ulike aktivitetsfunksjoner hos 

barna. Lekeplasser/ apparater må tilpasses ulike aldersgrupper.  

Kommentarer: Den nye planen er ikke vedtatt, og planforslaget forholder seg til 

den eksisterende. Det er for sent å endre dette nå. Lekeplassene som er lagt inn i 

planen varierer mellom 145 – 1204 kvm. Tre av plassene er over 250 kvm.  

• Viktig at utearealer inkl. lekearealer tilfredsstiller kravene til kvalitet og at arealer 

som ikke tilfredsstiller kravene ikke regnes med.  

Kommentarer: Dette er definert i bestemmelsenes § 5.3, bokstav b). 

• Eksisterende vegetasjon bør beholdes i størst mulig grad. Dette med tanke om 

både naturmangfold, estetikk og fordi området er vindutsatt.  

Kommentarer: En del av byggeområdet er i dag uten vegetasjon. De øverste og 

mest vindutsatte delene bygges ikke ut. Det som er igjen av vegetasjon her (etter 

tidligere hogst) vil bestå. Det er satt av hensynssone for å bevare deler av 

vegetasjonen.  

 


