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1 Generelle opplysninger 

 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  640 / 74 

Plankonsulent: Arkama AS 

Adresse: Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen 

Fakturaadresse: 

e-post: ac@arkama.no 

Tlf: 48 28 00 13 

Forslagsstiller:  BRIS AS 

Nasjonal planID:  3004 1192   

Kommunens saksbehandler:  Simen Norheim 

Tlf:  +47 69305658 

e-post:  sienor@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Fredrikstad Møtedato: 05.02.2020 

Deltakere:  
Fra plankonsulent: Anders Crogård  
  
Fra kommunen: Simen Norheim, Maria Emilie Berg Henriksen, Kristian 
Knudsen Borlaug, 
 
Andre:  Ole-Henrik Baltzersen 
  
 

Referent: Anders Crogård 

Dato for godkjent referat: 05.03.2020 

 
 

mailto:ac@arkama.no
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2 Hensikten med planarbeidet 

 

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.  
 

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. 
 

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. 

 

3 Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

 

Fremdrift med hensikt til varsel om oppstart av planarbeider. 
Støyforhold – Dette ble diskutert belyst i oppstartsmøte og det er enighet om at 
støyforhold fra RV 111 forventes kunne bli håndtert på egen eiendom. Det er 
allerede oppført en støyskjerm ut mot RV 111 som et støydempende tiltak. 
 
Det er inngått at avtale med grunneier om kjøp av eiendommen og det er søkt 
og godkjent fradeling av eieindommen slik at eieksiterende bolig med tilhørende 
hageareal blir skilt ut fra den øvrige eiendommen som skal reguleres. 
Planavgrensing vil da omfatte den nye eiendommen. Det blir da regulert til  
flermansboliger (planformål – Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse 1112) for den delen som skal bygges ut. 
 
Plankonsulent, utbygger og nåværende eier av eiendommen oppfatter fremlagt 
dokumentasjon på veirett (over eiendommen 640/59) som gjeldende for 
adkomst til eiendommen som nå ønskes regulert. Ordlyden i gitt veirett gir ikke 
noen føringer for hvor mange husstand som har bruksrett til regulert Felles 
avkjørsel. Det fremkommer heller ikke noen bestemmelser rundt dette i 
reguleringsbestemmelser eller på regulert plankart i form av regulert avkjørsel til 
berørte eiendommer fra Felles avkjørsel. Forslagstiller har i denne anledning 
også anlitet juridisk bistand for å vurdere denne saken. (Se tidligere oversendte 
dokumenter som ble vedlagt planinitiativ.) 
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4 Eksisterende arealbruk 

 

Bolig, Felles Avkjørsel, LNF (ca. 160 m2 i ene hjørnet av planområdet.) 
Området berører også en hensynssone og faresone  
570- Bevarig kulturmiljø 
370 - Høyspenning 
 

5 Overordnede føringer 

5.1 Planstatus 

 

 Merknader 

x Fylkesplan for Østfold  

 Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

Ikke relevant 

 Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

Ikke relevant 

x Kommuneplanens arealdel  

x Kommuneplanens samfunnsdel  

 Kommunedelplan for kystsonen  Ikke relevant 

 Kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde 

Ikke relevant 

 Kommunedelplan for klima og energi Ikke relevant 

x Kommunedelplan for kultur  

 Kommunedelplan for landbruk Ikke relevant 

x Sykkelhovedplan for Fredrikstad  

x Trafikksikkerhetsplan  

x Overvannsrammeplan Omfang vurderes, håndteres i 
utgangspunkt påegen grunn. 

x Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

 

x Tilliggende reguleringsplaner  

 Andre planer/vedtak  

 Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

Sarpsborg kommune varsles 
også. 
Skole og oppvekst / 
Skolekapasitet Årum skole. 
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5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 

 Merknader 

x 2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 

 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

Ikke relevant 

x 2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

 

x 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

Ikke relevant 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

Ikke relevant 

 

 

6 Rapporter og veiledere 

6.1 Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement Ikke relevant 

x Lokalsamfunnsrapporter Rapport for Årum 

x Renovasjonsteknsik plan 2017  

x Utredning kvikkleire  

 

6.2 Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

7 Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

 Tiltaket krever konsekvensutredning Planarbeider er vurdert å ikke 
utløse krav til KU. 

 Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

Planer er vurdert opp mot: 
Forskrift om konkuranseutredning  

§8 (Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller 

http://www.planlegging.no/
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samfunn) med tilhørende Vedlegg 
II.  
 
Planforslaget er i samsvar med 
kommuneplanen og andre 
overordnede planer. Ca. 160 m2 
av planområdet er i 
kommuneplanens arealdel 
regulert som LNF-område. Dette 
areal medtas for å rette opp 
formålsgrenser i gjeldende 
regulerignsplan ift. 
Kommuneplanens arealdel. Dette 
forhold har blitt drøftet med 
avdeling for regulering og 
byggesaker og anses ikke å 
utløse krav til 
konsekvensutredning. Det er 
heller ikke andre forhold i 
planforslaget som innebærer krav 
til konsekvensutredning etter 
forskriftens kapittel 2, §6, §7 eller 
§8 
Samt. Kapitel 3. vurdering av om 
planer elelr tiltakt etter §8 krever 
KU. 
a) planer legger til rette for 
fortettning i et allerede etablert 
boligområder. Planen forutsetter 
ikke rivingsarbeider. 
b)det er ikke kjent/eller registert 
noen forhold mht. miljøverdier i 
eller i tilknytting til planområdet 
som krever sæelig hensyn. 
c)planarbeider vil ikke føre til 
vesentlig virkninger for reststoffer, 
utslipp erll produksjon av avfall. 
d)planarbeider vil ikke  føre til  
vesentlig virkning for bruken av 
naturresusrer. 
 
Det fremkommer ikke noen 
teamaer eller forhold innenfor eller 
i tilknytting til planområdet som 
tilsier at krav til KU utløses i 
planarbeidet. 

x Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 
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8 Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 

vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 
 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

X 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Behov for en nærlekeplass på 

minimum 100 m2 

 

X 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

 

Ledningskart kan bestilles av 

Fredrikstad kommune. 

Sykkelparkering 2 stk per 

boenhet. 

Renovasjonsplan 

x Sosial infrastruktur  

 

X 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Database NGU – Arealis og 

https://kilden.nibio.no/ 

Lokale støyforhold må avklares 

med en støyrapport 

x Universell utforming  

 

X 

Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Database NGU – Arealis og 

https://kilden.nibio.no/ 

X Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

 

 

X 

Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc 

 

Kontakt byantikvar. 

Database NGU – Arealis og 

https://kilden.nibio.no/ 

X Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

 

X Levekår og folkehelse  

 
 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

https://kilden.nibio.no/
https://kilden.nibio.no/
https://kilden.nibio.no/
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9 Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og 
bygningslovgivningen (bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte 
prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og grupper skal gis 
anledning til å delta aktivt i planprosessen. 
 
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i 
forhold til naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Anonse i avis og på nett  Oppstart 

Brev til berørte parter Brev Oppstart 

   

   

 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, 
med et konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig 
planforslag oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i 
prosessen. 
Møter avholdes etter behov. 
 
Prosessen iht PBL som følger: 
 
§ 12-8.Oppstart av reguleringsplanarbeid 

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre 
interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, 
skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan 
gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal 
skrives referat fra møtet. Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i 
oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet 
forelagt kommunestyret til vurdering. 

 
§ 12-10.Behandling av reguleringsplanforslag 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse 
og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 

 
§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 
snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med 
forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 
Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner 
ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker 
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underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 
§ 12-12.Vedtak av reguleringsplan 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for 
kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det 
framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen 
har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe 
vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret 
ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis 
retningslinjer for det videre arbeid med planen. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i 
samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i 
kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av 
kommunestyret. 
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10 Planavgrensning 

Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
 

 
 
Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av 
kommunen. 
(Planavgrensing vil bli finjustert etter at plankonsulet har mottat digitalt 
kartgrunnlag fra Fredrikstad kommune.) 
 
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret 
avgrensning. 
 
 

11 Kart 

   
Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 
 
X 

 
 
Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 
Geomatikk-avdelingen, og leveres 
på SOSI-format i henhold til 
gjeldende sosi-standard. 

Digitalt kartgrunnlag er bestilt fra 
Geomatikk-avdeling april.2019. 
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Format NTM ekvidistanse 1 m – 
DXF og SOSI. 

 
Nei 

Det er behov for tilleggsoppmålinger. Eiendommer er oppmålt i 
sammenheng med fradeling. Det 
forventes ikke behov for ytterligere 
oppmåling. 

 
X 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for 
de eiendommer det ønskes 
opplysninger om. 

 

12 Gjennomføring 

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

X Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

Nei, eksisterende 
kommunaltekniske nett er 
forutsatt tilstrekkelig 
dimmesjonert. 

X Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

Nei, dette er vurtert som 
ikke nødvendig. 

   
 

13 Oppstart av planarbeidet 

JA? Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet  
 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

X Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

X Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

X Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 

 

14 Komplett planforslag – innhold og materiell 

 
X 
 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format 

X Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 

X Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-
format. 
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X Nødvendige illustrasjoner og modeller 

X Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

X Kopi av varslingsbrev 

X Varslingsliste 

X Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

X Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

X Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

X Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

X 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

X Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
X 
 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

X 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes 
som komplett 
 

15 Framdrift 

 Plankonsulents planlagte dato for varsling: Forhåpentlig 
snart 

 
 
 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

Forhåpentlig 
snart 

 
 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med 
overordnede planer og/eller begge parter er enige om det, 
skal det avtales egen frist for behandling når komplett 
planforslag foreligger. 

 
 
 

 
 

16 Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens 
betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 

17 Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som 
forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og 
prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært 
mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter 
interne kommunale avklaringer. 
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Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan 
føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre 
krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at 
det er avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som 
uaktuell og etter en periode avslutte saken. 
 
Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 
 
 
 
  
 


