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Jnr.: 15123 

Dato: 08.03.2017 
 

 

Det ble varslet oppstart av planarbeid den 10.02.2016, med innspillfrist 11.03.2016. Det er kom innspill 
fra 6 instanser.  

Et begrenset tilleggsvarsel som følge av utvidelse av planområdet ble sendt 13.02.2017, med 
innspillfrist 01.03.2017. Det kom innspill fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Østfold, og ble 
mottatt telefonsamtale fra grunneier av 34/352. 

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket i kursiv.  
 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Østfold 2016/1021 421.4 CHJ 
 

04.03.2016 

Fylkesmannen har et generelt innspill (standardbrev) og innspill til planarbeidet. Det er sistnevnte 
innspill som er gjengitt nedenfor:  

Lokalisering og boligtype. 

Det ble 26.09.14 gitt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging hvor det blant annet er angitt som mål at utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det varslede 
planområdet ligger langt fra sentrum og kollektivknutepunkt. Det kan således diskuteres om det 
er riktig prioritering å planlegge for ytterligere utbygging av Slevikområdet. Det er allerede et stort 
felt under regulering (Langgård søndre). Det er viktig at kommunen styrer boligutbyggingen slik 
at man når de nasjonale målene. Om man først skal regulere området er vi opptatt av at arealene 
utnyttes godt. Det bør også satses på å tilføre området en annen boligtype enn det som er vanlig 
i området. Det ser ut til at området domineres av eneboliger. 

Støy 

Vi er usikre på hvor stort trafikken er på Halvorsrødveien, men støyforholdene langs veien bør 
uansett vurderes i planarbeidet. Dersom planområdet er støyutsatt over anbefalte grenseverdier 
(tabell 3 i T-1442) bør avbøtende tiltak vurderes, enten ved støyskjerming eller ved styring av 
romfunksjoner i boenhetene, slik at rom med støyfølsom bruk legges til «stille side». 

Overvann 

Det må i planleggingen tas hensyn til prognosene for et framtidig klima med mer, og mer intens, 
nedbør. Det bør vurderes ulike løsninger for overvannshåndtering, og sikres at tiltak i området 
ikke gir uønskede konsekvenser nedstrøms. Lokal fordrøyning av overvann kan også brukes for å 
bidra til mer spennende utearealer. 

 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Lokalisering og boligtype. 

Fylkesmannen stiller spørsmålstegn ved den usentrale lokaliseringen av planområdet. Slevik er pekt ut 
som et «lokalsenter» i fylkesplanen. Området har en skole med overkapasitet og er preget av eneboliger. 
Planen åpner for konsentrert småhusbebyggelse, noe det finnes lite av i området. Dette vil bli lettstelte 
boliger som kan være egnet for små husholdninger. Langgård søndre legger i all hovedsak opp til 
frittliggende småhusbebyggelse.  
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Støy 

Planområdet ligger forholdsvis langt fra Halvorsrødveien, godt utenfor «gul sone» i de generelle 
støyberegningene. En ser det ikke som nødvendig å gjøre støyberegninger. Dette er beskrevet i 
planbeskrivelsen.  

Overvann 

Overvannsituasjonen vil i liten grad endres. Planen stiller krav om at overvannshåndteringen løses på en 
måte som ikke medfører ulempe for naboeiendommer eller andre områder «nedstrøms» for 
planområdet. Rent praktisk vil en del av overvannet kunne deponeres på eiendommen eller vil finne veien 
ned i sprengte grøfter for vann og avløp. 

 
Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Østfold II 2016/1021 421.4 CHJ 
 

20.02.2017 

Fylkesmannen har ingen merknader til varslet utvidelse av planområdet. Viser til innspill til 
tidligere varslet oppstart av planarbeid, i brev datert 04.03.16 

 
Fra Ref. Dato 

Østfold fylkeskommune 21808/2016 - 2016/4986 
 

08.03.2016 

Lokalisering 

Planområdet ligger på Slevik i bydel Onsøy, ca. 14 km vest for Fredrikstad sentrum. Slevik er et av 
Fredrikstads lokalsentre, situert utenfor tettbebyggelsen i fylkesplanen. Planområdet ligger 
knappe 130 m fra Slevik barneskole og 220 m til Slevik barnehage. 

Ifølge kommuneplanen skal utbygging i lokalsentrene ikke overstige 10 % av total boligbygging, 
stipulert til 350 enheter i året. Boligbygging i lokalsentrene er allikevel viktig for å opprettholde 
levende bygder, med barneskolen som det naturlige midtpunkt. 

Trafikkforhold 

Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, hensiktsmessig 
parkering og trafikksikker skolevei. Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er 
hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger. 

Adkomst til planområdet skjer via en privat vei med direkte avkjørsel til fylkesvei 409. 
Adkomstveien består av to strekninger: Fra eiendommen kjører man ut på pv. 97658 og tar 
deretter inn på pv. 71255 som er asfaltert. Det er altså ikke noe veibelegg på pv. 97658, og 
adkomstveien mangler fortau langs hele strekningen frem til planområdet. 

I tilsendt brev blir vi informert om at det ikke er planer om å gjøre tiltak i veien, men at arealet er 
tatt inn i planavgrensningen for å vise frisikt mot Halvorsrødveien (fv. 409). Det fremgår imidlertid 
av teksten at det åpnes for å kunne foreta eventuelle utbedringer av veien. 

Vi vil oppfordre til å heve standarden på adkomstveien, især strekningen pv. 97658, og vurdere 
behovet for tilrettelegging for myke trafikanter, sett i forhold til estimert økning av 
trafikkbelastning som følge av planforslaget. 

Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder.  

Østfold Fylkeskommune oppfordrer til å utforme boliger på en slik måte at brukere med 
funksjonsnedsettelser kan benytte boligene på lik linje med funksjonsfriske; at «hovedløsningen» 
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passer for alle og ikke krever tilpasninger på et senere tidspunkt, f.eks. for at man skal kunne bli 
boende dersom funksjonsevnene svekkes. 

Leke- og uteoppholdsarealer 

Vi minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning for å 
ivareta barn og unges interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis 
anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. 
Barnas talsperson skal være barnas representant i det faste utvalget for plansaker. 

Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn 
bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jf. RPR. I 
den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek 
i dag. 

Uteareal for opphold må være enten på egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan, 
og bør utgjøre minst 80 m2 per boenhet. En tilstrekkelig del av utearealet skal være egnet for lek, 
jf. § 3.5 c Leke-, ute- og oppholdsplasser i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.  

Estetikk og byggeskikk 

Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse som skal inngå i planen 
og omkringliggende bebyggelse. Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om dette i planen. 
Vi viser for øvrig til § 3.6 Estetikk med tilhørende retningslinje i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. Vi ønsker å understreke følgende avsnitt i retningslinjen: 

a) Det skal gjøres en helhetlig vurdering av alle byggetiltak. I vurderingen skal det inngå momenter 
som nær- og fjernvirkning, tilpasning kontra kontrastvirkning, volumoppbygging, materialbruk og 
farger. I byggesøknader kan det kreves at forhold til nabobebyggelse vises i tegninger, modeller 
og lignende. 

Hensyn til natur- og landskapsverdier 

Ny bebyggelse må tilpasses landskapet, ikke omvendt. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, 
og uheldig eksponering må unngås. 

Vi viser til § 3.6 Estetikk med tilhørende retningslinje i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel. Vi ønsker å understreke følgende avsnitt i retningslinjen: 

b) Det skal legges vekt på stedsanalyser og tomteanalyser der slike foreligger. (…) 

c) Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter. 

d) Byggverk skal planlegges ut fra byggetomtens topografi og beskaffenhet. Store oppfyllinger og 
utspregning/utgraving bør unngås. (…) 

Grønnstruktur 

Med grønnstruktur menes et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende, 
vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller et tettsted, jf. kap. 
9 pkt. 1 i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. 

Store deler av planområdet består av uproduktiv barskog, jf. Kilden – offentlig tilgjengelig kartdata 
på nett i regi av Norsk institutt for bioøkonomi. En utbygging av tomten vil trolig medføre 
betydelig hogst. I den forbindelse vil vi understreke at bevaring av eksisterende og eventuell 
innføring av ny vegetasjon må vurderes. 
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Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp mot 
overordnet grønnstruktur på stedet. Ved å stille krav om rekkefølgebestemmelse vil man kunne 
sikre etablering av utearealer og grønnstruktur før området tas i bruk. 

I uregulerte eksisterende byggeområder må det i forbindelse med byggeprosjekter dokumenteres 
at prosjektet/fortettingen i tilstrekkelig grad tilgodeser strøkets kvaliteter for lek, rekreasjon, 
natur og landskapsbilde, jf. kap. 9 pkt. 3 i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. 

 

Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være: 

risiko- og sårbarhetsanalyse, grunnforhold, støy, luftkvalitet, kollektivtrafikk, friluftsinteresser, 
ladestruktur for el-bil og sykkelparkering, parkeringskrav, klima og energibruk, kulturminner, 
overvannshåndtering, fjernvarme, konsekvensutredning og planfremstilling 

Forslagsstillers kommentar:  

Trafikkforhold 

Fylkeskommunen anbefaler en oppgradering av den private adkomstvegen til planområdet og påpeker 
at det ikke er noe fortau.  

Vegen er smal slik at det ikke er mulig for to biler å passere. Dersom vegen skal utvides vil det være 
nødvendig å gjøre utfyllinger, sprenge eller føre opp forstøtningsmurer, noe som vil gjøre vegen mer 
dominerende for området. Dette er ikke ønskelig.  

For å sikre tilstrekkelig trafikkavvikling er det lagt inn en ventelomme ved postkassene/innkjøring til 
området. Det er også mulig å benytte avkjøringen inn i selve feltet som ventelomme. Den gjenværende 
smale vegen blir da om lag 35 meter lang. Vegen er helt rett, smal og ender i en sving eller ut i 
fylkesvegen. Vegstandarden oppmuntrer ikke til fart og en breddeutvidelse vil neppe bedre 
trafikksikkerheten.  

Universell utforming 

Boligene vil ikke bli av en type som utløser krav om universell utforming. Noe av hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for lettstelte boliger, så hensynet til universell utforming vil stå sentralt 
ved utformingen av boliger og uteområder. Enkelte deler av planområdet ligger slik at det vil kunne være 
nødvendig med utvendige trapper dersom man ikke ønsker å gjøre større terrenginngrep. For å beholde 
valgmuligheten tas det ikke inn bestemmelser om universell utforming ut over det som framgår av 
gjeldende lovverk. 

Leke- og uteoppholdsarealer 

Barnetalspersonen er kontaktet ved oppstart av planarbeid. Området brukes ikke for lek i dag, men 
framstår som en privat hytteeiendom. Kravene i kommuneplanens arealdel vil følges.  

Estetikk og byggeskikk 

Temaet vies oppmerksomhet i planbeskrivelsen. Den eksisterende bebyggelsen i området er lite enhetlig. 
Det er derfor vanskelig og lite hensiktsmessig å forme et nytt boligprosjekt ut fra det bestående. 

Hensyn til natur- og landskapsverdier 

Det legges opp til at mest mulig av naturpreget på tomta skal bevares. Planområdet ligger ikke eksponert 
er omgitt av boligbebyggelse på alle sider. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen. 

Grønnstruktur 

Den aktuelle tomta er et byggeområde og intensjonen med planarbeidet er å fortette arealet. En del av 
vegetasjonen må da vekk. Det vil legge til rette for at vegetasjonen mot enkelte av naboene etter ønske 
blir stående. 
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Ellers har fylkeskommunen generelle innspill og påminnelser om: risiko- og sårbarhetsanalyse, 
grunnforhold, støy, luftkvalitet, kollektivtrafikk, friluftsinteresser, ladestruktur for el-bil og 
sykkelparkering, parkeringskrav, klima og energibruk, kulturminner, overvannshåndtering, fjernvarme, 
konsekvensutredning og planfremstilling.  

Disse temaene vil belyses av planbeskrivelsen.  

 

 

 
Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 16/21807-3 
 

08.03.2016 
 

Vi har som fylkeskommunens vegadministrasjon følgende innspill til planarbeidet: Utforming av kryss 
mellom fv. 409 og atkomstveg 

Krysset mellom fv. 409 Halvorsrødveien og den private atkomstvegen skal være utformet i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Eventuelt behov for utbedring av krysset for 
å ivareta disse kravene skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelse til planen. 

Byggeplan 

Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at byggeplan for tiltak som berører fylkesvegen 
skal være godkjent av Statens vegvesen før arbeidene kan settes igang. 

Frisikt i krysset 

Det må reguleres frisiktsone i krysset mellom fv. 409 og atkomstvegen i henhold til håndbokas krav. Fv. 
409 er uregulert i dag, men vil etter planen bli forkjørsregulert i løpet av året. Det kan derfor legges til 
grunn krav til frisikt for forkjørsregulerte veger med fartsgrense 30 km/t. Frisiktsona reguleres som 
hensynssone på plankartet og krav til frisikt i sonen fastsettes gjennom bestemmelse til planen. Videre 
må opparbeidelse av frisiktsonen sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Slevik barneskole ligger på motsatt side av fv. 409. Det samme gjelder gang-/sykkelvegen langs 
fylkesvegen. Myke trafikanter fra planområdet vil derfor ha behov for å krysse fv. 409 enten de skal til 
skolen, bussholdeplasser, eller andre målpunkter. Det er innført fartsgrense 30 km/t og fartshumper for 
å bedre trafikksikkerheten ved Slevik skole. Vi vurderer at planområdet ikke gir rom for boligbygging i et 
slik omfang at det vil utløse krav om ytterligere tiltak for å ivareta myke trafikanters sikkerhet ved 
kryssing av fylkesvegen. 

Forhold til overordnet plan 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg. Området ser 
imidlertid ikke ut til å inngå i foreslått boligbyggeprogram for 2015-2026. Det er derfor noe uklart 
hvordan en utbygging av planområdet forholder seg til kommuneplanens krav om at maksimalt 10 % av 
boligbyggingen skal skje innenfor definerte lokalsentre. Dette bør vurderes som del av planarbeidet og 
framgå av planbeskrivelsen. 

Formål 

Fra planområdet er det svært kort veg til nærmeste barneskole. Det er bussforbindelse til Fredrikstad 
sentrum fra fv. 117, hvorav de fleste avganger også betjener Slevik skole. Forutsatt at en utbygging av 
området ikke strider mot kravet om maksimalt 10 % boligbygging i lokalsentrene, ser vi positivt på at 
arealet tenkes benyttet til boligformål. 

Tilrettelegging for gående og syklende 
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Både nasjonalt og lokalt er det nedfelt mål om å overføre transport fra privatbil til gåing, sykling og 
kollektivtransport. Svært få vil anse at planområdet ligger i akseptabel sykkelavstand fra sentrum, men 
flere andre relevante målpunkter kan nås med sykkel fra planområdet. Vi mener derfor at tilrettelegging 
for gående og syklende må tillegges stor vekt i planarbeidet. For å oppnå mest mulig helhetlige og 
attraktive løsninger for gående og syklende må løsningene tenkes gjennom på et tidlig tidspunkt i 
planleggingen. Løsningene for gående og syklende bør utformes på en måte som gjør det enklere å velge 
å gå eller sykle enn å bruke bilen, eksempelvis ved å gjøre sykkelparkeringen lettere tilgjengelig enn 
bilparkeringen. 

Sykkelparkering 

Krav til antall sykkelparkeringsplasser bør sikres gjennom bestemmelse til planen. Det bør også sikres 
høy kvalitet på parkeringsplassene (under tak, med låsemulighet, osv.) gjennom bestemmelse. 

Kollektivbetjening 

Hvordan området betjenes med kollektivtransport må beskrives. Beskrivelsen må også omfatte tilbudet 
fra relevante holdeplasser og gangavstander fra planområdet til disse holdeplassene. 

Bilparkering 

For å bygge opp under de lokalpolitiske målene knyttet til transportutvikling, bør det i planarbeidet 
vurderes å legge til grunn et mer restriktivt kriterium for antall bilparkeringsplasser enn det som 
framkommer av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Vi ber om at det gis en begrunnelse for 
hvordan det er tenkt at fastsettelsen av antall parkeringsplasser for bil kan bidra til at målene om økt 
bruk av sykkel, gange og kollektivtransport kan nås. 

Avkjørsel og frisikt 

Vi anbefaler at avkjørsel til Halvorsrødveien 75A fra den private atkomstvegen utformes i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Avkjørselen bør lokaliseres og utformes slik at 
siktkravet i håndboka oppfylles. Frisiktsone bør reguleres som hensynssone på plankartet. Krav til frisikt 
i sonen fastlegges gjennom bestemmelse til 

planen, og opparbeidelse av frisiktsonen bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. 

Støy og lokal luftforurensing 

Klima- og miljøverndepartementets veiledere T-1442/2012 og T-1520 må legges til grunn for 
planleggingen. Eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker plagen/helserisikoen, 
og de to veilederne bør derfor ses i sammenheng. Nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 
støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse til planen. 

 
Forslagsstillers kommentar:  

Det vil reguleres frisiktsone i krysset mellom fv. 409 og atkomstvegen. Krysset vil også utbedres med en 
breddeutvidelse. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at vegvesenet skal godkjenne byggeplan for 
utvidelse av kryss. Det tas inn bestemmelse om sykkelparkering, parkeringsdekning og støy. Forholdet 
til overordnede planer framgår av planbeskrivelsen. 

 
Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen II 16/21807-7 
 

27.02.2017 
 

Vi viser til vårt innspill til planarbeidet datert 8. mars 2016, der vi blant annet ber om at frisikt i dette 
krysset ivaretas i planen. Vi har ingen nye innspill til planarbeidet nå. 
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Fra Ref. Dato 

Direktoratet for mineralforvaltning 16/00281-2 
 

10.02.2016 
 

Tiltaket berører ikke viktige mineralressurser og DMF har ingen merknader til igangsetting av arbeid 
med detaljregulering for Slevikhagen i Fredrikstad kommune. 

 
Fra Ref. Dato 

Hafslund nett 57814 23.02.2016 
 

HN har en lavspenningsledningen innenfor planområdet. Den eller de som utløser tiltak i 
strømforsyningsnettet, både nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med 
tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) 
bruksrettigheter. HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare ny bebyggelse 
skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 

 
Fra Dato 

Lisbeth og Olav Ruud, G/br 64/339 06.04.2016 

Undertegnede viser til uformell befaring og samtale med bl. a. Helge Kristiansen i esb Entreprenør a/s i 
forbindelse med tilførselsvei til nytt boligområde Slevikhagen. 

Situasjon: Tilførselsveien fra Halvorsrødveien, som nå er overtatt fra Jens Tvete, er smal og ikke 
dimensjonert for den økende trafikkmengde et nytt boligfelt innebærer. Som nabo vil vi på det 
instendigste henstille til utbyggerne om å benytte tilgangen fra nord-øst fra oversiden av feltet. I og med 
at planene som foreligger innebærer oppkjøp av vei, innser vi at det er nærliggende å anta at dette blir 
den aktuelle tilførselen. Veien er smal og det er ikke snakk om møte av biler. Det må derfor, som 
undertegnede muntlig har gjort rede for, utarbeides en tilstrekkelig stor plass i svingen, slik at den kan 
fungere som møteplass, også på vinterstid. 

Undertegnedes gårdsplass ligger tett ved, og nedenfor veien, og vi er svært bekymret for at biler skal 
komme for nærme, gli ut og i tillegg forurense hus/tomt, særlig på vinterstid. Dette medfører en 
betydelig fare for personer og materiell. 

Det må settes opp en lav støttemur rundt svingen ved innkjøringen og ca. 10 m. mot hovedveien inn 
mot vår eiendom. Den behøver ikke være høy, men må være godt forankret i grunn og må henge godt 
sammen. Løse "griser" er ikke godt nok. 

Forslagsstillers kommentar:  

Det vil legges inn møteplasser for å sørge for en sikker trafikkavvikling. Disse er lagt slik at de i minst 
mulig grad vil berøre Halvorsrødveien 63. Det vil også være aktuelt med en breddeutvidelse i svingen. 
Denne utvidelsen vil gjøres på en forsvarlig og permanent måte. «Betonggriser» er heller ikke ønskelig 
fra utbyggers ståsted.  

 
Fra Dato 

Fredrikstad kommune.  06.04.2016 

Vei, og VA- avdelingen 

1.  Overvann. Det er problemer med overvann i området. Anlegget må bygges i henhold til kommunens 
overvannsrammeplan. 

2.  Kommunale vann- og avløpsledninger. De kommunale ledningene ligger ut i hovedveien. 
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3.  Avkjørsel til planområdet. Vi ser at det skal utredes to alternativer for avkjørsel. Den vis a vis skolen 
kan være litt problematisk og uoversiktlig ved de tidspunktene hvor foreldre kjører barna til og fra 
skolen, selv om den antagelig har tilfredsstillende siktforhold etter normen. 

4.  Vi vil sette krav til en utbyggingsavtale hvis kommunen skal overta noen kommunaltekniske anlegg. 

Forvaltning Bygg og Eiendom 

«Forvaltning Bygg og Eiendom har ingen kommentarer til planinitiativet. For øvrig bør Statens vegvesen 
bli kontaktet for problemstilling til adkomst/avkjørsel, da de er hjemmelshaver til Halvorsrødveien –gnr 
506, bnr 19.» 

Renovasjonsavdelingen 

«Planarbeidet legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse i omfang av 8-12 boenheter. Det 
betinger en felles renovasjonsløsning samlet i et avfalls-hus dimensjonert til å romme samtlige 
kildesorteringsløsninger i henhold til kommunens gjeldende innsamlingsordninger for 
husholdningsavfall. 

Det varsles om to alternative muligheter for innkjøring ved hovedveien. Den nordre stikkveien kan ikke 
benyttes av våre renovasjonsbiler med mindre det blir opprettet en godkjent snuplass på tomten. Velges 
det søndre alternativet kan avfallshuset plasseres ved innkjøring til selve tomten. Den søndre stikkveien 
benyttes av våre renovasjonsbiler pr.dato. 

Renovasjonsløsning og plassering skal presenteres i en detaljert renovasjonsteknisk plan i planforslaget. 

Vedlegg: Veileder for renovasjonsteknisk planlegging.» 

Fredrikstad Brann- og redningskorps 

x Siden det er forholdsvis lang utrykningstid anbefaler brannvesenet at det monteres innvendig 
husbrannslange for manuell slokking i stedet for brannslokkingsapparat. 

x LPG- Gass/Propan i bolig – Dersom det prosjekteres bruk av LPG i leilighetene bør det monteres 
felles utvendig nedgravd tank med rørfordelingsanlegg. Eventuelt utvendig flaskeskap. Det anbefales 
ikke å oppbevare gass innvendig i rekkehusbebyggelse eller annen form for konsentrert 
småhusbebyggelse. 

x Brannvesenet anbefaler også at branncellebegrensende vegger mellom boenheter i 
rekkehusbebyggelse og annen konsentrert småhusbebyggelse utføres som 

branncellebegrensende konstruksjon med brannmotstand EI 60 som føres via loft helt opp til yttertaket. 
Dette er spesielt viktig der det velges svalgangsløsninger. 

x Dersom ny bebyggelse utløser krav til sprinkleranlegg må det sjekkes ut om vannledningsnettet 
har tilstrekkelig vannkapasitet. 

x Dersom det skal bygges flerboligbygg (blokker) med ett trapperom vil dette utløse krav om 
tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap til alle boenheter. I så fall må utomhusplan som 
beskriver brannvesenets innsatsmuligheter utarbeides. 

 

Vedlegg: «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad 
brann og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og Hvaler.» 

 

Reguleringsavdelingen 

Reguleringsavdelingen er enig i at det kan være fordel med variert boligtilbud i området. Fredrikstad 
kommune prioriterer imidlertid ikke fortetting i lokalsentrene. Ønsket tetthet må derfor vurderes utifra 
tilpasning og tomtens tålegrenser. 
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Ettersom det reguleres i et område med en ganske homogen bygningstypologi er tilpasning til det 
eksisterende et viktig tema i planarbeidet. Det bør gjøres en enkel stedsanalyse av tilstøtende 
bygningsmiljø (f.eks. høyder og materialer) og landskap. 

Det er en fordel hvis vi kan få se mulighetsskisser så tidlig som mulig i prosessen og redegjørelse på 
hvordan tilpasning til omkringliggende bebyggelse og landskap er tenkt. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Avkjørselsforholdene vurderes ulikt av statens vegvesen som veieier. Vi mener bygningsutformingen eller 
topologien i området ikke er ensartet. Dette vil belyses gjennom planbeskrivelsen og prosessen. 
Innspillene tas generelt til etterretning og utredes gjennom planbeskrivelsen. 


