
 

Side 1 av 12 
 

Saksnr.: 2016/13402 
Dokumentnr.: 86 
Løpenr.: 102813/2019 
Klassering: 711/1 
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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 19.09.2019 77/19 
Bystyret 17.10.2019 129/19 

 

Forslag til detaljregulering for Ringstadåsen II  
arealplanID 0106 1150 – Rolvsøy  
Forslagsstiller: Eikelunden eiendom AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ringstadåsen II, arealplanID 0106 1150, plankart datert 09.11.18, sist 
revidert 22.07.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 
22.07.19. 
 
Fredrikstad, 10.09.2019 
 

Planutvalgets behandling 19.09.2019: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 19.09.2019: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ringstadåsen II, arealplanID 0106 1150, plankart datert 09.11.18, sist 
revidert 22.07.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 
22.07.19. 
 
 

Bystyrets behandling 17.10.2019: 

52 av 53 medlemmer tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 17.10.2019: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ringstadåsen II, arealplanID 0106 1150, plankart datert 09.11.18, sist 
revidert 22.07.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 
22.07.19. 
 
 
 
Fredrikstad, 25.10.2019 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
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møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Edvard Duvsete, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ringstadåsen II, arealplanID 0106 1150, plankart datert 09.11.18, sist 
revidert 22.07.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 
22.07.19. 
 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne 
av forslagsstiller Eikelunden eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
utbygging av boliger i form av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Planområdet ligger på Nylende ca. 10 km nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet er på 
ca. 45 daa, det er ubebygd og omgitt av nåværende boligbebyggelse og LNF-område.  
 
Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til arealformål for framtidig 
boligbebyggelse boligfelt B214A og B214B. Planforslaget avviker fra kommuneplanens 
arealdel på tre punker; krav til parkering, antall boenheter og bruk av nåværende LNF-
område til veiformål.  
 
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
framlagte forslaget godkjennes.  
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19  
3 Reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19  
4 Planbeskrivelse datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19  
5 Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer datert 03.05.19  
6 Vedlegg 1 Renovajonsteknisk plan datert 03.05.18  
7 Situasjonsplan (ikke juridisk bindende) datert 26.10.2018  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2016/13402. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av konsentrert og 
frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne 
av forslagsstiller Eikelunden eiendom AS. 
 
Overordnet planstatus 
Fylkesplanen for Østfold - Østfold mot 2050 
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Nylende er her definert som «lokalsenter (i omlandet)», som bør ha følgende funksjoner: 
Barnehage og barneskole, lekeområde, forsamlingslokale, idrettsplass, og kollektivtilbud. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 
Planområdets aktuelle byggefelter (B214A og B214B) er avsatt til «framtidig 
boligbebyggelse». 

 
Om B214A i kommuneplanen: 
«Dette er et nytt byggeområde i Nylende krets. Området er beliggende inn til eks. 
bebyggelse i Ringstadåsen og bør sees som en utvidelse av dette området. Det er ledig 
skolekapasitet og arealet ligger nært inn til skolen. Området er i dag uregulert LNFR med 
hovedsakelig skog og utmark med noe dyrket mark på̊ vestsiden av eksisterende 
bebyggelse. Ved framtidig regulering skal det etableres god adkomst til marka. Samlet areal 
utgjør ca.30 daa.» 
 
Om B214B i kommuneplanen: 
”Dette er et nytt byggeområde i Nylende krets. Utgjøres av et mindre uproduktivt areal langs 
innfartsveien til Ringstadåsen. Arealet utgjør ca.5 daa og kan være aktuelt for tilrettelagte 
boliger. Området er ikke regulert.” 
 
Kommunedelplan for bolig–boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune 
Som målbeskrivelse nevnes målene om fortetting i de ulike områdene, i lokalsentrene ikke 
mer enn 10% som vedlikeholdende utbygging i lokalsentrene.  
Feltene B214A og B214B inngår som framtidig utbyggingsområde i Kommunedelplan for 
bolig–boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune. Der estimeres det til sammen 45 nye 
boliger på feltene Ringstadåsen B214A og B214B, utbygget i perioden 2017-2022. 
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel på tre punker: krav til parkering, antall 
boenheter og bruk av nåværende LNF-område til veiformål.  

1. Kravet til biloppstillingsplasser per boenhet er foreslått lavere for boenhetene med 
bruksareal under 80 m² enn det kommuneplanens bestemmelser tilsier.  

2. Planens illustrasjonsplan åpner opp for 59 boenheter. Arealdelens 
boligbyggeprogram skisserer 45 boenheter. Boligbyggeprogrammet er ikke juridisk 
bindende for arealbruken.  

3. Sør i området legges det opp til at mindre deler av området avsatt til LNF i arealdelen 
blir berørt av veistrukturen. Som følge av dette er også arronderingen av BKS3 
endret slik at deler av arealet vil ligge innenfor LNF-arealet. Til gjengjeld er en større 
del av arealet som er avsatt til byggeområde i arealdelen regulert som 
grønnstruktur–naturområde i detaljreguleringen. 

 
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Planområdet på Nylende dekker ca. 45 daa og ligger i en nordøstvendt helling med utsikt 
over Visterflo. Planområdet ligger om lag 10 km nord for Fredrikstad sentrum (13 km i 
kjøreavstand) og 2,6 km sørøst for Sollikrysset og E6. Sykehuset Kalnes ligger 8 km unna (i 
kjøreavstand) og Sarpsborg 12,7 km (i kjøreavstand). Nærmeste dagligvarehandel finnes på 
Rolvsøy og Greåker omtrent 7 km unna. 
 
Planområdets søndre del (B214A) består delvis av fast fjell som stedvis er dekket med lyng 
og gran- og furuskog. Midt i planområdet langs den øverste veien på Ringstadåsen finnes et 
område med dyrka mark.  
 
Planområdets nordre del, nord for Ringstadbakken og Nylende skole (felt B214B) består av 
skog med lav bonitet. I planområdets søndre del finnes flere stier fra eksisterende 
bebyggelse mot bronsegravene på toppen av Ringstadåsen og videre ut i Fredrikstadmarka.  
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Eksisterende bebyggelse på Ringstadåsen er oppført som 34 frittliggende eneboliger med 
romslige hager. Området bærer preg av at det er bratt. Den eksisterende 
bygningstypologien, av frittliggende småhusbebyggelse med saltak, er enhetlig men med 
ulik detaljering. De fleste boligene er oppført i halvannen etasje. Der det er brattest, er 
boligene bygd med underetasje. Mye av bebyggelsen har anlagt store fyllinger langs veien. 
Den eksisterende veien på Ringstadåsen er brattere enn kommunal veinorm på 8%; mellom 
11,5-12%. 
 
Det er fra tidligere registrert kulturminner i form av f. eks. gravrøyser i området rundt Visterflo 
som viser at det har bodd folk i området i lang tid. I forbindelse med planarbeidet er det 
derfor utført grundigere arkeologiske registreringer gjennom sjakting, prøvestikk og bl. a. 
datering av funn som ble gjort. Det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner i den 
øvre delen av planområdet. 
 
Deler (7,8 daa) av byggeområdet B214A er på dyrka mark med grunnforhold tynn  
hav-strandavsetning, og deler av området er på bart fjell med stedvis tynt dekke. Jordet på 
dette feltet er en aleneliggende teig mellom skog og boligbebyggelsen i Ringstadåsen. 
 
En liten del av byggeområdet B214B består av dyrka mark. Det planlegges ikke bebyggelse 
her, men ca. 0,6 daa dyrka mark innenfor byggeområdet vil måtte benyttes til å løse 
adkomstforhold, da det er nødvendig med noe oppfylling. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Hovedgrepet i planen er å tilrettelegge for tre hoveddelområder med ulike boligtyper. 
Plankonsulenten forklarer at leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse vil introdusere nye 
boligtyper til Nylende, og dermed gi lokalsamfunnet fleksibilitet gjennom et nytt boligtilbud. 
Samtidig legges det opp til utbygging av en gruppe frittliggende eneboliger til de 
eksisterende på Ringstadåsen. 
 
Byggeområde B214B i kommuneplanens arealdel bebygges med leiligheter i småhus. Her 
settes området rundt eksisterende bekkedrag av til grønnstruktur og lek. Leilighetsbyggene 
vil ligge med utsikt over Visterflo. Byggeområde B214A deles i to, med konsentrert 
småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger i ulike felt. Mellom disse to delfeltene legges 
grønnstruktur og lekearealer i et større område i overgangen mot markagrensa. Dette 
grøntområdet omkranser kulturminner fra steinalderen; en steinalderboplass og en gravrøys, 
og vil fungere som inngangsport til Rolvsøymarka. 
 
Det er avsatt seks delfelt der det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-6). Innenfor 
formålet tillates etablering av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som 
lekeplass, uteoppholdsarealer, internveier, gjesteparkering, renovasjon osv. 
Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer de ytre rammene for høyde og plassering 
av bygninger. 
 
I den øvre og søndre delen av feltet er landskapet så bratt at det vil være vanskelig å 
opparbeide konsentrert bebyggelse uten å foreta omfattende terrenginngrep. Dette området 
er derfor avsatt til frittliggende eneboliger (BFS1-4), som vil måtte tilpasses for hver enkelt 
byggetomt. Det er gitt bestemmelser om terrengtilpassing. 
 
Innenfor BFS 1-4 tillates det oppført 11 eneboliger, hvor det tillates bi-leilighet på inntil       
50 m2. Innenfor BKS1-2 er det skissert om lag 20 boenheter oppført i fem firemannsboliger. 
Innenfor BKS 3-6 er det skissert 17 enheter med rekkehus og kjedete eneboliger. Det er 
utarbeidet en illustrasjonsplan (vedlegg 7) som viser en mulig arealutnyttelse. Detaljene i 
illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende for arealbruken, men har til hensikt å 
eksemplifisere en sannsynlig og ønsket arealutnyttelse. 
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Det er avsatt fire felt med grønnstruktur innenfor planområdet. Det er ikke planlagt noen 
form for opparbeiding innenfor disse områdene, og de vil framstå som naturområder.  
Deler av GN3 og GN4 er lagt i området der det i dag går en sti. Stien (GT2) skal videreføres 
før utbygging, og binde sammen stisystemene i området. Grønnstrukturen omkranser også 
steinalderboplassen som er markert med hensynssone i kartet.  
 
I planarbeidet er det innregulert seks lekeplasser i området. Lekeområdene er felles for alle 
beboere innenfor planområdet, og vil være lett tilgjengelig fra boligene. Lekeplassene er 
også knyttet mot grønnstrukturen og stisystemene, og vil kunne fungere som snarvei for 
gående. Som overalt ellers i området, er også lekearealene i utgangspunktet bratte. Det vil 
derfor være nødvendig med en tilrettelegging i nivåer innenfor arealene som er avsatt til lek. 
På grunn av terrenget vil det være vanskelig å opparbeide en universelt utformet adkomst til 
lekeplassene fra hver av boligene. 
 
Den øverste delen av planområdet vil tilknyttes Ringstadbakken med to nye adkomstveier 
(SV3 og SV4) som fører direkte fram til tomtene. Adkomstveiene er regulert i fem meters 
bredde, og ender i en vendehammer. Deler av veien vil få et stigningsforhold på opp mot 
8%. Med denne dimensjoneringen vil adkomstveiene tilfredsstille kommunale krav og være 
brukbare for renovasjon, brøyting og utrykningskjøretøy. Det legges opp til vendehammer 
framfor snuplass i enden av vegene. Dette avviker fra kommunal standard. Avviket 
begrunnes med at en vendehammer vil være mindre arealkrevende og mer skånsomt for 
terrenget.  
 
BKS1-2 vil få adkomst til skolen via turveien G1, og gangforbindelser innenfor eksisterende 
boligområde. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskrift.  
 
Planen åpner for en utbygging med om lag 59 boenheter, mens kommunens 
boligbyggeprogram skisserer 45 boenheter. Boligbyggeprogrammet er ikke juridisk bindende 
for arealbruken. 
 
Det legges opp til at mindre deler av området avsatt som LNF i arealdelen blir berørt av 
veistrukturen. Som følge av dette er også arronderingen av BKS3 endret slik at deler av 
arealet vil ligge innenfor LNF-arealet. Til gjengjeld er en større del av arealet avsatt som 
byggeområde i arealdelen regulert som grønnstruktur–naturområde i detaljreguleringen. I 
sum er derfor byggeområdet i detaljreguleringen redusert i forhold til arealet avsatt i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Parkeringskravet for boenheter under 80 m² BRA er redusert fra arealdelens krav til 1,5 til 1 
p-plass pr. boenhet. (Reduksjonen innebærer i praksis at de minste boenhetene innenfor 
BKS1-2 vil få mindre krav til parkering og mer plass for uteopphold.)  
 
En bivirkning av lavere parkeringsdekning kan være at mangel på parkering vil kunne føre til 
«villparkering». I praksis vil man i de aktuelle boligene ved sporadisk behov kunne parkere i 
kjørearealet foran carport. Ingen permanent løsning dersom man har to biler, men godt 
egnet for besøk. Ved spesielle anledninger, med mange gjester, vil det også være mulig å 
parkere ved skolen, rett øst for BKS1-2. 
 
Skolekapasiteten i området er svært stor sett opp mot elevtallet. En elevtallsøkning vil 
rasjonalisere driften av skolen, og på lenger sikt sikre grunnlaget for videre drift av skolen. 
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Nylende ligger lite sentralt i forhold til Fredrikstad sentrum, og en utbygging her er til en viss 
grad i konflikt med sentrale målsettinger om en effektiv areal- og transportutvikling og 
nullvekstmålet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse avdekket fem forhold som havner i grønn 
sone, fire forhold som havner i gul sone og et forhold som havner i rød sone. 
Dette gjelder vindutsatt, støy og støv fra trafikk, ulykke i av-/påkjørsler, ulykke med 
gående/syklende og ulykke ved anleggsgjennomføring (grønn sone) og radongass, sårbar 
flora, rekreasjonsområder og vær/føre begrenser tilgjengelighet til området (gul sone) og 
fornminner fredet (rød sone).  
 
Nedenfor er noen av de avdekkede forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen: 
 
Planområdet ligger i skrånende terreng og er forholdsvis vindutsatt i 
Fredrikstadsammenheng. Ved utforming av uteoppholdsarealer og eventuelle støyskjermer 
bør forholdet til vind tas i betraktning slik at støyskjermene bidrar til et bedre mikroklima 
framfor å skape turbulens. 
 
Økt trafikk gir noe økt risiko for ulykker. 
 
En moderat mulighet for sprengningsuhell i forbindelse med sprengningsarbeidet. 
 
Det er potensiell fare for radonpåvirkning i området. Tiltak mot eventuell stråling vil bli gjort i 
byggefasen. Tiltakene vil være enkle og av byggeteknisk art for å hindre inntrenging fra 
undergrunn og omfyllingsmasser. Behandling av radon er sikret gjennom TEK17. 
 
Det er registrert en skogteig med lågurtskog innenfor det varslede planområdet. Flytting av 
matjord skal skje i henhold til anerkjente metoder. Det er gitt bestemmelser for skjøtsel av 
lågurtskogen. 
 
Planområdet er delvis lagt til et eksisterende grøntområde. Stier gjennom landskapet viser at 
området utgjør en del av et større rekreasjonsområde. Inngrepene som gjøres i forbindelse 
med boligbygging er irreversible, men gjøres i tråd med overordnede planer. Det planlegges 
å tilrettelegge for at stier kan ledes gjennom det nye utbyggingsområdet på B214A og 
deretter møte eksisterende stier videre inn i marka, slik at tilgangen til marka for 
eksisterende og ny bebyggelse blir tilnærmet lik eksisterende situasjon. 
 
Det er i planforslaget vist én kjøreadkomst til byggeområde B214A. Denne ene adkomsten 
skal betjene om lag 28 husstander. På grunn av terrenget er det vanskelig å legge til rette 
for en provisorisk omkjøring ved reparasjon av vei eller om det opptrer en akutt hindring i 
veien. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger noen av de innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer. Der annet ikke er spesielt angitt, er 
rådmannen enig i plankonsulentens kommentar. Vedlagt følger sammendrag av alle 
innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med plankonsulentens kommentarer. 
 
1. Bane Nor 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader. 
 
2. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
NVE gir ingen konkret uttalelse i denne saken. 
 
3. Fiskeridirektoratet 
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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. 
 
4. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Rådene har ingen bemerkninger til det framlagte forslaget til detaljregulering utover å påpeke 
viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet.  
 
5. Kystverket, 
Kystverket Sørøst kan ikke se at planforslaget vil ha betydning for våre interesser. Vi har av 
den grunn ingen merknader til offentlig ettersyn av planen. 
 
6. Mattilsynet  
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 framover i tid. 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
Merknaden tas til orientering. 
 
7. Fredrikstad kommune, intern høringsgruppe  
Bærekraftig samfunnsutvikling 
Utbygging i dette området (lokalsentrene) skal ifølge boligpolitisk plan i Fredrikstad 
kommune, begrenses til å være vedlikeholdsutbygging som er nødvendig for å opprettholde 
levende bygd og et akseptabelt servicenivå. Det er skissert 45 boenheter i kommunedelplan 
for bolig – boligbyggeprogrammet 2015-2026.  

 
Utbyggingsgraden må begrenses til å utgjøre maksimalt 45 enheter, noe som også vil gi 
større rom for viktige kvaliteter som:  
o Uteoppholdsareal  
o Solforhold 

 
Det må sikres trygge sti-, gang- og sykkelforbindelser til skolen og gode gang- og 
stiforbindelser til marka. Dette må sikres i bestemmelsene.  
 
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.  
 
Park 
Eksisterende stier må blir opprettholdt. Dette gjelder også i byggeperioden.  
 
Forslagsstillers kommentar 
Bærekraftig samfunnsutvikling 
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 
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legges opp til, vil bidra til å skape en variasjon av boligtilbudet i området, som i dag er preget 
av frittliggende eneboliger. 
 
Det er i revidert plan lagt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse 
stiene, jf. § 3, bokstav h). 
 
VA 
Planen legger opp til infiltrasjon/fordrøyning av mest mulig overvann. Overvannsløsning 
prosjekteres i tråd med dette. Overvannsløsningen er utarbeidet i samarbeid med 
kommunen. 
 
Park 
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.  
 
8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Det ble i september 2018 vedtatt statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning. Disse skal kommunene legge til grunn for sin planlegging. Vi vil særlig 
framheve punkt 4.3 om bruk av klimaprofil og høye klimaframskrivninger. Det framgår 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.  
 
Det framgår 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. 
 
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:  
Overvannshåndteringen framgår av kapittel 6.13.2, ikke 8.11. 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 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 for eksempel vann fra takrenner ledes ut på 
mark. 
 
Rådmannens kommentarer:  
Fredrikstad kommunes VA-avdeling har godkjent overvannsløsningen. 
 
9. Statens vegvesen  
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. 
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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:  
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 man kunne oppleve problemer med 
«villparkering». 
 
Dette innarbeides i bestemmelsene. 
 
10. Norgesnett  
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. 
 
Rådmannens kommentarer: 
Norgesnett viser til varsel om oppstart, ikke forrige høringsrunde. Denne planen har kun 
vært på 1.gangs høring og offentlig ettersyn.  
 
11. Østfold fylkeskommune 
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.  

 
Barn og unge – lekeareal  
Bestemmelsene sikrer minimum 80 m² tilfredsstillende felles eller privat uteopphold for lek 
per 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. 
 
Terrengbearbeiding 
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. 
 
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:  
Kulturminne 
Svar fra Riksantikvaren er nå mottatt. Det skal gjøres en utgraving før kulturminnet frigjøres. 

 
Barn og unge – lekeareal 
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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 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. 
 
Terrengbearbeiding 
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. 
 
Øvrige forhold 
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. 
 
12. Vivian Abrahamsen 
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 verne om det beste som finnes nemlig barna 
våre!  
 
Ikke la tungtransport ødelegge daglig livet og friheten de har i dag 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. 
 
13. Riksantikvaren  
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.  
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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 gjennomføre slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes." 
 
Forslagsstillers kommentarer:  
Punkt 10 er endret i henhold til merknad. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planforslaget legger opp til boligfortetting i gang-/sykkelavstand til marka og turområder. Det 
opprettholdes turvei gjennom planområdet som benyttes som skolevei og adkomst til marka. 
Fortetting i slike områder vil kunne være positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort med 
tanke på eksisterende planer, og beskrivelsen av konsekvensene vurderes å være gode. 
 
Planforslaget legger til rette for utbygging med relativt høy utnyttelse (59 boenheter, mens 
boligbyggeprogrammet legger opp til 45) i et område som ikke er sentrumsnært. 
Reguleringen anses å være i tråd med overordnede planer og formål. Det er imidlertid tre 
avvik fra kommuneplanens arealdel: Parkeringsdekning for boenheter under 80 kvm, antall 
boenheter og avvik fra formål i arealdelen. Eksisterende situasjon er godt beskrevet i 
planbeskrivelsen og planforslaget legger opp til en relativt høy utnyttelse samtidig som det 
gir området tilskudd med et variert botilbud. De ulike formålene som er regulert innenfor 
planområdet er gjort rede for i planbeskrivelsen.  
 
Rådmannen er positiv til at området blir bygget ut og at det planlegges en variasjon av 
boformer i planområdet. Det vurderes også positivt med høydebestemmelser, slik at 
byggene ikke blir så «ruvende» i landskapet. Planforslaget vurderes til å sikre 
terrengtilpasning, akseptabel fjernvirkning og gode og varierte boforhold, forutsatt at 
lekeplassene blir av god kvalitet. 
 
Rådmannen ser det som positivt at stiene sikres i rekkefølgebestemmelsene. Med tanke på 
områdets krevende terreng blir det viktig å sikre en trygg sti som kan fungere som skolevei 
for beboerne, da det ikke er regulert fortau på veiene i planområdet.  
 
Avvik fra kommunens bestemmelser om redusert parkering er beskrevet og redegjort for i 
planbeskrivelsen. Avviket skyldes, ifølge plankonsulenten, at for å oppnå tilstrekkelig med 
uteoppholdsarealer, så må forslagstiller minske areal benyttet til parkeringsformål, i tillegg til 
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at de bidrar til å nå målene om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport. I et område 
som Nylende, hvor bilavhengigheten er ganske høy for å komme seg rundt, så mener 
rådmannen at dette ikke vil føre til økt bruk av sykkel, gange eller kollektivtransport. Med 
tanke på avstandene til Fredrikstad sentrum, Sarpsborg sentrum og andre tyngre 
arbeidsplassområder, så blir man nødt til å benytte seg av bil for å komme seg til og fra 
området. Likevel vurderer rådmannen det som et godt kompromiss med reduksjon av 
bilparkering, mot at uteoppholdsarealene sikres.  
 
Naturmangfoldloven 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 
 
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av truede dyr eller planter, 
viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske 
interesser. I henhold til §10, skal en samlet belastning, som for eksempel stykkevis 
nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. 
 
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.  
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


