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Planinitiativ for G.nr 640 / B.nr 74 på Årum. 
 

§ 1. Krav til planinitiativet. 

 Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om 

oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.  

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for: 

a) Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av en tett/lav boligbebyggelse på 
eiendommen. Reguleringsplan skal legge til rette for en bærekraftig utbygging mht. økonomi, 
miljø og sosial struktur. Det legges til rette for moderne arkitektur hvor fokus legges på 
grensen mellom de gode fellesrom og private oppholdsarealer, tilpassing av målestokken, 
disponeringen av helhetsplanen, terrengtilpassing og omkringliggende bebyggelse.  

b) Planområdet / eiendommen har et samlet areal på ca. 3992 m2 og estimert adkomstvei har 
et areal på ca. 545 m2. Den fradelte eiendommen 640/74 har et oppgitt areal på 3447 m2. 
Planområdet ligger på Årum mellom Fredrikstad og Sarpsborg langs med RV 111. 
 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. Det er tenkt oppført konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg på eiendommen, med en høy grad av utnyttelse 
%BYA på 30-35%. Med en %BYA på 30-35% kan en forvente kunne bygge inntil ca. 1200 m2 
%BYA. 
 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder. Terrengtilpasset utbygging med tomannsboliger i inntil 2 
etasjer. (Ca. 7-8 meter over ferdig planert terreng) 
 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet. Utbygging vil være tilpasset krav i TEK 17. Det er ikke 
tenkt oppført bygninger som utløser krav til installasjon av heis. 
 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. Tiltaket vil ikke forventes ha en 
vesentlig innvirkning på nær- eller fjernomgivelser. Nødvendig analyser ift. økt trafikk i 
området vil være en del av vurderingene i planarbeidet, også vurderinger mht. 
trafikksikkerheten til myke trafikanter. Det vil bli vurdert behov for etablering av regulering 
av fortau fra planområdet ut til Moltebergveien. 
 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid. Planområdet er per i dag regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan 
«Del av Nordre Borge, areal SØ for kryss Rv.111/Moltebergvn». Planid 314. Eiendommen er i 
kommuneplanens arealdel 2011-2023 avsatt til eksisterende boligområde. 
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. RPR for barn og unge, RPR for 
samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging, Statlige retningslinjer for klima- og 
energiplanlegging, sykkelhovedplan for Fredrikstad, overvann, kommuneplan for klima og 
energi, kulturminner… 
 

i) Samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet. I 
planarbeidet vil disse forhold utredes/omhandles i en ROS-analyse. Forhold som skal utredes 



er eksempelvis, grunnforhold, luftforurensing, støy, radon, vannforsyning, kraftforsyning og 
forhold til Høyspentlinje. 
 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart. 
Naboer, Grunneiere, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, Østfold 
fylkeskommune, Fylkesmannen Østfold, NVE, Østfold Energi, Østfold Historielag, mfl…. 
 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte. Planarbeidet vil følge gjeldende regler og retningslinjer satt i PBL 
mht. varslingsplikt og tidsfrister. 
 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. Planområdet har et samlet areal på under 5 mål og er 
i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Planarbeidet vurderes til 
å ikke utlyse krav til Konsekvensutredning. 

 
Planområdet Gnr./ Bnr. 640 / 74 og er lokalisert på Årum langs RV 111 i Fredrikstad kommune. 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse. 

 

Planområde med forslag til planavgresing: 

 

 

 

 



 

 

Utsnitt reguleringsplan 314: 

 

 

Utsnitt Kommuneplanens arealdel: 

 

 



 

 

 

Flyfoto Årum med planområdet/eiendommen markert: 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anders Crogård 
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Vedlegg: 

 Advokat- Redgjørelse for vei og tomt 

 Bilag 1 
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 Konkret plan for tomt. 17.01.20 
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 Tomt Årum 


