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Forslag til detaljregulering for Rostadneset Sør  
Nasjonal arealplanID 3004 1183 - Rolvsøy  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Perspektiv Eiendomsutvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Rostadneset sør, nasjonal arealplanID 3004 1183, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Fredrikstad, 02.06.2020 
 
Planutvalgets behandling 11.06.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 10 stemmer (Ap 4, R 1, H 2, Frp 2, MDG 1) mot  
1 stemme (Sp 1). 
 

Planutvalgets vedtak 11.06.2020: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Rostadneset sør, nasjonal arealplanID 3004 1183, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
 
Fredrikstad, 12.06.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Edvard Duvsete 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 

 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 



Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Rostadneset sør, nasjonal arealplanID 3004 1183, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av deler av Rostadneset sør med 
boligbebyggelse i tråd med overordnede føringer fra kommuneplanens arealdel. Det legges 
til rette for å etablere tomannsboliger med tilhørende felles lekeplass. 
 
Planområdet ligger ved Rostadneset i nordre del av Rolvsøy i Fredrikstad kommune. 
Planområdet ligger mellom Fredrikstadmarka på vestsiden og Visterflo på østsiden, og er 
omtrent 12 dekar stort. 
 
Planforslaget overholder føringer i kommuneplanen, 
 
Kommunedirektøren har ingen merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Det må tas høyde for at en generell opprydding og komplettering av planforslaget vil måtte 
gjøres i etterkant av høringen. Det gjøres også oppmerksom på at planforslaget ikke vil bli 
behandlet i kommunens internhøringsgruppe før høring.   
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 12.05.20  
3 Reguleringsbestemmelser datert 12.05.20  
4 Planbeskrivelse datert 12.05.20  
5 Illustrasjonsplan datert 30.04.20  
6 ROS-analyse datert 12.05.20  
7 Grunnforhold datarapport datert 07.11.18  
8 ROS-analyse av områdestabilitet datert 12.11.18  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2019/8012. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av deler av Rostadneset sør med 
boligbebyggelse i tråd med overordnede føringer fra kommuneplanens arealdel. Det legges 
til rette for å etablere tomannsboliger med tilhørende felles lekeplass. 
 
Forslagstiller er Perspektiv Eiendomsutvikling AS og plankonsulent er Multiconsult Norge 
AS. Perspektiv Eiendomsutvikling AS har en kjøpekontrakt med grunneiere 718/18, 716/1 og 
716/45 i planområdet, og vil overta ved vedtatt reguleringsplan.  
 
Overordnet planstatus 
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt som fremtidig byggeområde for bolig 
(B213 Rostadneset). Tilstøtende arealer i vest, nord og øst er avsatt til eksisterende 
bebyggelse og anlegg, mens tilgrensende areal i sør er avsatt til LNFR‐område med 
hensynssone kulturlandskap.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 



Planområdet ligger ved Rostadneset i nordre del av Rolvsøy i Fredrikstad kommune. 
Planområdet ligger mellom Fredrikstadmarka på vestsiden og Visterflo på østsiden, og er 
omtrent 12 dekar. Planområdet består i hovedsak av en jordteig, bestående av tidligere 
dyrka mark, mellom Bråtenveien i vest og nord. Et areal på omtrent 8 dekar innenfor 
planområdet er registrert som jord av svært høy jordkvalitet ifølge Miljøstatus. Lenger nord 
og mot øst er det boligbebyggelse, og i sør er det en åpen bekk med varierende vannføring. 
Boligbebyggelsen består hovedsakelig av eneboliger på en eller to etasjer. De fleste husene 
er utført i tre, har saltak og er hovedsakelig røstet nord‐sør som følge av det skrånende 
landskapet mot øst.  
 
Forslagsstiller har en avtale med grunneier om å etablere adkomst til området. Bråtenveien 
går langs planområdet i nord, og like nordvest for planområdet ligger krysset mellom 
Rostadnesveien og Bråtenveien. Rostadnesveien og Bråtenveien er kommunale veier som 
benyttes som adkomstvei for nærliggende boligbebyggelse. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av tomannsboliger med tilhørende 
felles uteoppholdsareal. Tomannsboligene planlegges med to etasjer. Det planlegges 
etablering av ca. 2025 m2 bebyggelse, fordelt på ni tomannsboliger med tilhørende 
parkeringsareal. I tillegg planlegges det å rive eksisterende garasje nordvest i planområdet, 
og bygge ny garasje lenger sør på ca. 30 m2. Perspektiv Eiendomsutvikling AS har en avtale 
med eieren av garasjen. 
 
Det legges opp til felles lekeplass sentralt i området på ca. 650 m2, i tillegg til private hager 
ved boligene. Til sammen vil dette utgjøre omtrent 320 m2 uteoppholdsareal i snitt per bolig. 
Det legges også opp til mulig oppholdsareal oppå carportene tilknyttet den enkelte 
boenheten. 
 
Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-2) 
Det er avsatt to felt til frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 og BFS2. Innenfor felt BFS1 
legges det til rette for etablering av tomannsboliger. Byggegrense er satt med fire meters 
avstand fra tilstøtende eiendommer og grøntareal i sør, med unntak av der det planlegges 
plassering av ny garasje. Her er byggegrensen satt to meter fra eiendomsgrensen på det 
smaleste. Illustrasjonsplanen viser en utnyttelse av felt BFS1 på 29%‐BYA. Feltet reguleres 
derfor til maksimalt tillatt %‐BYA=35% i bestemmelsene, for å ha noe fleksibilitet til videre 
detaljering av bebyggelsen. Gesimshøyde og mønehøyde er satt til 7,5 meter. Parkering 
tilhørende boenhetene og sykkelparkering inngår i bolig-formålet. 
 
Felt BFS2 omfatter en eksisterende boligtomt. I planforslaget videreføres eksisterende 
bebyggelse. Grad av utnytting og maksimal tiltatt høyde settes lik som for felt BFS1. 
Eiendommene er tatt med i reguleringsplanen fordi de ellers vil utgjøre et uregulert område 
mellom reguleringsplan for Rostadneset i nord og denne reguleringsplanen. 
 
Trafikk 
Adkomstveien og intern veg innenfor planområdet reguleres til felles kjørevei (f_SKV1). 
Veien er privat, og felles for eiendommene innenfor planområdet som benytter seg av denne 
som adkomstvei. Adkomstveien planlegges med en bredde på 4,5 meter, med tilhørende 
vegskulder på 0,5 meter. Dette inkluderes i bredden på 5,5 meter som er regulert i 
plankartet. 
 
f_SKV2 omfatter en liten del av Bråtenveien. Dette er en privat felles adkomstvei for 
boligene langs søndre del av Bråtenveien. Arealet er tatt med i reguleringsplanen for å 
unngå et «hull» mellom reguleringsplan for Rostadneset i nord og dette planforslaget. 
 
Grønnstruktur 



Bekkedraget med tilhørende vegetasjon i sør reguleres til blå/grønnstruktur. Bekken skal 
holdes åpen og kantvegetasjon skal bevares innenfor feltet. Dette er begrunnet i at området 
er viktig både visuelt, for overvannshåndtering og for naturmangfoldet i nærområdet. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget er i tråd med rammer og føringer gitt i plankart, samt i bestemmelser og 
retningslinjer for ny bebyggelse i kommuneplanen for Fredrikstad. Planområdet er avsatt 
som fremtidig utbyggingsområde for bolig (B213 Rostadneset) i gjeldende kommuneplan.  
 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser for 
automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner, da det innenfor eller i nærhet 
av planområdet ikke er registrert slike. 
 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre negative konsekvenser 
for grønnstruktur og rekreasjon. Det er ikke kjent informasjon som tilsier at området benyttes 
til rekreasjonsformål eller lek i dagens situasjon. Etablering av felles lekeplass innenfor 
planområdet kan imidlertid føre til positive konsekvenser for rekreasjon og grønnstruktur. 
 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes å medføre positive konsekvenser for 
barns interesser da det legges opp til etablering av felles lekeplass innenfor planområdet. 
Det er ikke tilrettelagt for lek eller opphold innenfor planområdet i eksisterende situasjon. 
 
Gjennomføring av planforslaget vil medbringe noen negative konsekvenser. Noen av 
dagens naboer kan miste noe av utsikten utover Visterflo. I tillegg vil dagens sol og skygge 
situasjon endres, hvilket gjør at nabotomtene kan bli berørt av dette. En annen negativ 
konsekvens er nedbyggingen av dyrket mark.  
 
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 hvilke temaer som må vurderes og tas hensyn til i planarbeidet for å unngå  
uønskede hendelser. Rapporten er vedlagt (Vedlegg 6).  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 10 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. 
Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
For å få planforslaget utlagt på høring før ny kommuneplan trer i kraft, er det vurdert at intern 
høring kan utsettes til etter høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er derfor ikke 
behandlet etter kommunens vanlige rutiner om intern høring.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant 
 
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 skiller seg noe fra byggeskikken for øvrig i området. Mange av de eksisterende 
boligene er 1,5 etasjes eneboliger med saltak, men det er også noen eneboliger med 



sokkeletasje og valmet tak. Kommunedirektøren vurderer likevel at det ligger til rette for 
utvikling av tomten til tomanns-boliger. Planområdet ligger i utkanten av bebyggelsen på 
Rostadneset og vil kunne oppfattes som en separat del av et større område. Dermed tåler 
området i større grad en annen form og bebyggelsesstruktur enn omkringliggende 
bebyggelse. Det er i midlertid viktig at bebyggelsen innenfor hele planområdet får lik 
utforming. Det er også viktig at bebyggelsens høyde ikke vesentlig avviker fra resten av 
området.  
 
Planforslaget innebærer en fortetting i et allerede bebygd boligområde. Planforslaget 
vurderes til å sikre terrengtilpasning, akseptabel fjernvirkning og gode boforhold. Planlagte 
tiltak vurderes i all hovedsak å være i samsvar med overordnete planer. Det vil likevel være 
behov for å se på utformingen av enkelte bestemmelser.   
 
Kommunedirektøren synes også at det er positivt at det er regulert et areal på 1,5 dekar til 
blågrønn struktur for å bevare bekk med tilhørende vegetasjon i sør.  
 
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 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


