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Forslag til detaljregulering for Slevikhagen planID 01061145 - Onsøy                          
Høring og offentlig ettersyn                                                                                  
Forslagsstiller: Halvorsrødveien 75A AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.

Forslag til detaljregulering for Slevikhagen planID 01061145 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10.

Fredrikstad, 28.03.2017

Planutvalgets behandling 06.04.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 06.04.2017:
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.

Forslag til detaljregulering for Slevikhagen planID 01061145 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10.

Fredrikstad, 10.04.2017
Rett utskrift:

----------------------------------------
Irene Lundstrøm
møtesekretær

Utskrift til saksbehandler Marit Torp Hansen
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering.
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Forslag til detaljregulering for Slevikhagen planID 01061145 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av SG arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Halvorsrødveien 
75A AS. 

Planområdet ligger på Slevik, ca. 13 km vest for Fredrikstad sentrum, og er bebygd med en 
hytte som har stått ubrukt en del år. Planområdet utgjør ca. 5,1 daa, og er omgitt av 
eksisterende boligbebyggelse.

Plangrensen er med unntak av regulert veiformål definert ut fra eiendomsgrensene til 
eiendommen som planforslaget omfatter. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i form av konsentrert 
småhusbebyggelse.

Planområdet ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
arealformål nåværende bebyggelse og anlegg.

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til berørte grunneiere/naboer og berørte 
myndigheter i brev av 8.2.2016.

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Fredriksstad Blad og på kommunens 
nettsider 10.2.2016.

Som følge av utvidelse av planområdet, ble det 13.2.2017, gjennomført en begrenset 
varsling til naboer og myndigheter som er vurdert til å være berørt av utvidelsen.

Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 13.2.2017.
3. Reguleringsbestemmelser datert 12.1.2017, revidert 13.2.2017.
4. Planbeskrivelse datert 13.2.2017, revidert 8.3.2017.
5. Renovasjonsteknisk plan, datert 4.10.2016.
6. Sammendrag av innspill til planarbeidet datert 8.3.2017.
7. Mulighetsskisse datert 21.11.2016. (Ikke juridisk bindende).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/18932.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger i form av konsentrert 
småhusbebyggelse.

Planforslaget er utarbeidet av SG arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Halvorsrødveien 
75A AS. 

Overordnet planstatus
Regionale føringer og kommunale planer.
Fylkesplan for Østfold mot 2050.
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En av målsettingene i fylkesplanen er å legge til rette for fortetting av sentrumsnære arealer 
fremfor å ta i bruk mindre sentrale områder. Samtidig er det et ønske om å styrke lokalsentre 
rundt omkring i fylket ved å tillate boligbygging og annen utvikling. Slevik er i fylkesplanen 
utpekt som et lokalsenter der det er ønskelig med vekst.

Plankonsulenten opplyser at arealet ligger i dag uutnyttet og tett opp mot etablert 
infrastruktur, som for eksempel en skole med god kapasitet.

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesse i planleggingen (1995).
Plankonsulenten opplyser at relevant for planforslaget er det ønske om at det skal finnes 
trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan utfolde seg og skapet sitt eget lekemiljø. 
Forholdene ligger godt til rette for å etablere skjermede felles lekearealer, private lekearealer 
for små barn.  Samtidig ligger planområdet i nærheten av både store utmarksområder egnet 
for frilek, samt skoleområdet som er egnet for mer organisert lek og som sosial møteplass.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014). 
Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljøvennlige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen.

Plankonsulenten opplyser at planområdet ligger ca. 13 km fra Fredrikstad sentrum. I et 
transportperspektiv er ikke dette optimalt, men samtidig er det ønskelig med en styrking av 
Slevik som tettsted. Tiltaket innebærer en fortetting av en sentral del av Slevik som i dag er 
dårlig utnyttet. Plankonsulenten anser at tiltaket er slik sett arealeffektivt, noe som er i tråd 
med intensjonen i planretningslinjen.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) / 
Kommunal klima og energiplan 2013-2017.
Hovedmålet med planretningslinjen og den kommunale planen klima og energiplan 2013-
2017, er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Retningslinjene har til hensikt å 
redusere utslippet av klimagasser gjennom tiltak som blant annet fremmer 
energieffektivisering i bygg, klimavennlig transport og redusere andelen fossile 
energibærere.

Plankonsulenten opplyser at det skal etableres konvensjonell småhusbebyggelse innen 
planområdet. Utbyggingen vil trolig skje i henhold til framtidige og skjerpede energikrav etter 
ny teknisk forskrift som trolig vedtas i 2017.

Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune 2011-2023.
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2011-2023, avsatt til arealformål nåværende 
bebyggelse og anlegg. De omkringliggende områdene er i gjeldende kommuneplan vist med 
arealformål landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Nord for planområdet er et 
område avsatt til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting (OA427). Sørvest for 
planområdet vises det i kommuneplanen et fremtidig byggeområde B440. For område B440 
foreligger det nå en godkjent reguleringsplan Langgård søndre. Detaljreguleringen for 
Langgård søndre åpner hovedsakelig for frittliggende småhusbebyggelse med innslag av 
konsentrert småhusbebyggelse.

Plankonsulenten opplyser at planområdet ikke inngår i kommunens utbyggingsprogram for 
boliger 2015-2026, da det dreier seg om et fortettingsområde.

Gjeldende reguleringssituasjon.
Det varslede planområdet er uregulert og grenser ikke mot noen eksisterende 
reguleringsplaner. Mye av arealbruken som omgir planområdet er ikke regulert, og forvaltes 
dermed gjennom kommuneplanens arealdel. Det opplyses at med unntak av 
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detaljreguleringsplan for Langgård søndre, er de vedtatte planene som finnes i området 
ferdig utbygd og har dermed liten betydning for planarbeidet.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Beliggenhet og begrensning av planområdet.
Planområdet utgjør ca. 5,1 dekar og ligger i en sydvestvendt slak helling, ca. 13 km vest for 
Fredrikstad sentrum. 

Planområdet er omgitt av eksisterende boligbebyggelse, og plangrensen er med unntak av 
veiformålet definert ut fra eiendomsgrensene.

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk.
Planområdet er i dag bebygget med en hytte. Det opplyses at hytta er av enkel standard og 
har stått ubrukt en del år. 

Området ligger åpent og er ikke avsperret mot naboeiendommene med gjerder eller 
lignende.

Planområdet består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og furuskog. Vegetasjonen 
er mest fyldig mot eiendommene i nordøst.

Stedets karakter.
Planområdet er omgitt av eksisterende boligbebyggelse. Den omkringliggende bebyggelsen 
er i all hovedsak oppført med frittliggende eneboliger med romslige hager. Bebyggelsen er 
oppført til ulike tider, hovedsakelig fra 1960-tallet og fram til i dag. Plankonsulenten opplyser 
at det er få fellesnevnere i det arkitektoniske uttrykket til bebyggelsen som omgir 
planområdet. Den eksisterende boligbebyggelsen er vist i planbeskrivelsen, og fremkommer 
med varierende etasjetall, fargevalg og takformer. 

Det opplyses at rett sørvest for planområdet er det nylig oppført kjedete eneboliger, noe som 
representerer et nytt element i området. De nevnte boligene er ikke lagt inn på plankartet, 
men det vil bes om at dette tas inn før planforslaget legges frem for sluttbehandling.

Landskap.
Planområdet ligger i en vest sørvestvendt helling som skrår oppover fra 24 meter over havet 
til et platå som ligger ca. 28-29 meter over havet. Områdene i sørøst og i nord ligger noe 
høyere, mens områdene nord for planområdet ligger i om lag samme høyde.

Topografien og vegetasjonen er åpen med gode solforhold, deriblant ettermiddagssol. 

Planområdet ligger ca. 1,2 km fra Slevikkilen, der det kan komme vind inn fra sørvest. 
Forlandet tar imidlertid av for vinden, slik at området ikke blir vindutsatt. Det opplyses at 
vegetasjonen i området ikke er preget av vind.

Kulturminner.
Det opplyses at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet som har 
behov for særlig vern.

Naturverdier.
Det opplyses at det ikke er registrert naturverdier innenfor planområdet eller i 
influensområdet. Miljødirektoratets naturbase http://kart.naturbase.no og 
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx er benyttet som kilde. Det er gjort supplerende 
befaring i området for å avdekke om det for eksempel finnes hule eiker. Plankonsulenten 
opplyser at naturtypen med furu og fast fjell er svært vanlig i regionen og ligger dessuten 
inneklemt blant eksisterende bebyggelse.

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
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Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder.
Det opplyses at nærområdet byr på gode muligheter for rekreasjon og uteopphold. I 
umiddelbar nærhet av planområdet finnes turveier, kyst- og skogsområder som er lette å 
bevege seg rundt i. Ved skolen finnes muligheter for fotball og basketball mm. Det finnes 
også en fotballbane ca. 650 meter fra planområdet.

Landbruk.
Det opplyses at grunnforholdene er fast fjell med usammenhengende løsmassedekke og 
regnes som impediment uegnet for jord- og skogproduksjon. Det er få landbruksinteresser i 
planområdet. Den planlagte arealutnyttelsen er også i tråd med overordnede planer.

Kjøreadkomst.
Planområdet har i dag, og vil fortsatt ha adkomst til fylkesvei 409 Halvorsrødveien via privat 
atkomstvei. 

Det opplyses at fylkesveien har funksjonell dimensjoneringsklasse 5, eller samlevei Sa2, 
med en trafikkbelastning på 1577 kjøretøy i døgnet (ÅDT).

Fartsgrensen er 30 km/t på stedet. Det er lagt fartshumper i fylkesveien forbi skolen.

Det opplyses at adkomsten til planområdet er etter forholdene oversiktlig. 

Veisystem.
Det opplyses at veien inn til planområdet er i dag tilknyttet 16 bolig- og hytteenheter.
 
Eksisterende vei har fram til det planlagte byggeområdet en bredde på ca. 3 meter. Dette er 
for smalt når to biler møtes. Veien tilfredsstiller ikke kommunal standard. Plankonsulenten 
opplyser at det ikke er lagt opp til at veien skal overtas av kommunen.
  
Den aktuelle veistrekningen er opparbeidet med asfalt, og er ca. 50 meter lang, helt rett og 
uten nevneverdig stigning. Omtrent halvveis er det avkjøring til en av eiendommene langs 
nordøstsiden av veien. Veien er oversiktlig, men oppmuntrer ikke til høy hastighet. 
Plankonsulenten opplyser at ved møtesituasjoner vil biler se hverandre og kunne stanse og 
vente, enten i krysset ved fylkesveien eller ved innkjøringen til det planlagte byggeområdet 
der det vil opparbeides en vente- og snuplass. Til nød er det mulig å svinge til siden ved 
avkjøringen halvveis langs veien.

Trafikkmengde.
Det opplyses at trafikkmengden er i dag ca. 56 biler i døgnet (ÅDT). Ved en utbygging av 8 
nye boenheter vil ÅDT øke til 84. Plankonsulenten anser dette som en beskjeden 
trafikkmengde. 

Det opplyses at veien anses å ha tilstrekkelig kapasitet for trafikkavvikling. Det er ingen 
trafikksikkerhetsmessige hensyn som gjør det nødvendig å utvide veibredden. Det er heller 
ikke ønskelig å utvide veien annet enn for å etablere en ventelomme ved postkassene ved 
fylkesvei 409, der det er nok bredde.

Det opplyses at fylkesvei 409 Halvorsrødveien har en ÅDT på 1577 ved planområdet (2015).

Ulykkessituasjon.
Det opplyses at det er innrapportert en trafikkulykke med personskade i nærheten av 
planområdet i perioden 1999 til 2016. Det dreier seg om en syv år gammel gutt som kom 
ridende til hest ut i veien fra skolen og som ble lettere skadet i sammenstøt med en bil.
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Gang- og sykkelvei.
Fra planområdet er det med sykkel en avstand på ca. 11,5 km til sentrum, eller eventuelt 8 
km til fergeforbindelsen som går fra Gressvik. 

Det er etablert gang- og sykkelvei sørøst for Halvorsrødveien fram til Gamle Slevikvei. 
Herfra mangler det en videre forbindelse mot det øvrige gangveinettet. Gamle Slevikvei 
binder gang- og sykkelveiforbindelsen sammen med fortsettelsen langs Vikaneveien. 
Det er etablert sammenhengende gang- og sykkelvei langs Vikaneveien fra Gamle Slevikvei 
mot Gressvik hvor det både er fergeforbindelse og ungdomsskole. I Gressvik sentrum går 
gang- og sykkelveien over i et bredt fortau. 

Det opplyses at med unntak av den manglende gang- og sykkelveiforbindelsen inngår 
traseen i Rute 7, Vikaneruta i sykkelhovedplanen for Fredrikstad 2009.

Sykkelhovedplan for Fredrikstad er for tiden under rullering. Rute 7, Vikaneruta er fortsatt 
med i planen.

Kollektivtransport.
Det opplyses at bussrute 302 har 19 avganger i døgnet mot Fredrikstad sentrum eller mot 
Vikane/Hankø. 

Det er kollektivholdeplass langs Vikaneveien ved krysset mot Halvorsrødveien, ca. 800 
meter fra planområdet. 

Bussavgangene mot sentrum er fram til klokken 12.00 lagt til skolen, ca. 300 meter fra 
planområdet, der bussen snur. Etter klokken 12.00 er avgangene fra sentrum lagt til skolen. 
Busstilgjengeligheten er med dette tilpasset arbeidspendling og skolebuss i retning Gressvik 
og Fredrikstad sentrum. 

Byferga kjører mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste og Gressvik. Det 
opplyses at sykkelavstand til fergen er ca. 8 km, noe som gjør det gunstig å kombinere for 
eksempel sykkel og gratis ferge.

Barns interesser.
Det opplyses at planområdet ligger like ved Slevik skole der det i tillegg til organiserte 
kveldsaktiviteter finnes tilgjengelige lekearealer. Litt lenger nede i veien, ved den tidligere 
dagligvarebutikken, er det fotballbane i et område som er regulert til offentlig friområde.
Plankonsulenten opplyser at øvrige deler av nærområdet kan by på både kyst og 
skogsområder som bidrar til gode bokvaliteter for alle aldersgrupper.
 
Det vil opparbeides lekearealer i planområdet for de aller minste barna.

Sosial infrastruktur.
Det opplyses at i området finnes det flere funksjoner og sosiale møtearenaer som 
barnehage, fotballbane og barneskole. Mer sentrale funksjoner finnes i Fredrikstad sentrum.

Handel.
Det opplyses at nærmeste dagligvareforretning er for tiden i Vikane (ca. 4,7 km fra 
planområdet) eller Ålekilene (ca. 6,5 km fra planområdet). Inntil nylig eksisterte det en 
dagligvareforretning langs Vikaneveien (ca. 2,4 km fra planområdet), samt i 
Halvorsrødveien, ca. 450 m fra planområdet. Nærbutikken i Halvorsrødveien ble avviklet da 
innehaveren gikk av med pensjon, og forretningen i Vikaneveien ble flyttet til Ålekilene fordi 
lokalene var umoderne. Alternativt finnes det handlemuligheter i Gressvik sentrum, ca. 8 km 
fra planområdet.



Side 7 av 13

Plankonsulenten viser til at ved etablering av nye boliger i området, vil grunnlaget for en 
nyåpning av lokalbutikken være styrket. 

Skolekapasitet og barnehagedekning.
Det opplyses at både barnehage og barneskole er lokalisert i nærheten av planområdet i en 
avstand på ca. 300 meter. Avstand til ungdomsskole på Gressvik er ca. 8 km.

Slevik skole er nylig rehabilitert og har god skolekapasitet med plass til 300 elever. 
Elevprognosene som framkommer av barnehage- og skolebruksplan 2015-2025 viser at 
elevtallet vil ligge rundt 150 elever i årene som kommer. Dette er en nedgang sammenlignet 
med tidligere år.  Det opplyses at prognosene ikke omfatter det planlagte tiltaket.

Slevik barnehage har for tiden plass til 31 barn i alderen 1-5 år. Det er ikke andre 
barnehager i nærområdet, men det er i reguleringsplan for Enga Slevik planID 0106493 
avsatt areal for barnehage. 

Plankonsulenten opplyser at det er en rekke barnehager i området rundt Gressvik, ca. 4-8 
km fra planområdet.

Universell tilgjengelighet.
Terrenget i planområdet er noe skrånende. Det opplyses at det trolig vil være mulig å forme 
tomtene og uteområdene etter prinsippene om universell utforming, men adkomsten til 
planområdet vil bli noe brattere enn normene tilsier.

Plankonsulenten opplyser at planforslaget åpner for etablering av konsentrert 
småhusbebyggelse i to etasjer. Etter teknisk forskrift § 8-2 stilles det ikke krav til universell 
utforming av felles utearealer i tilknytning til denne boligtypen.

Vann og avløp.
Det opplyses at planområdet vil bli tilknyttet offentlige vann- og avløpsledninger via 
eksisterende anlegg med tilknytningspunkt ved Halvorsrødveien 73. Det vil bli nødvendig å 
sprenge trase for nytt avløpsanlegg.

Det opplyses at overvann fra området vil i all hovedsak fordrøyes og infiltreres lokalt som i 
dag. Siden mye av området allerede består av fjell, vil ikke avrenningssituasjonen endres 
vesentlig ved en gjennomføring av tiltaket. Plankonsulenten opplyser at planforslaget stiller 
krav om at overvannshåndtering skal løses på en måte som ikke medfører ulempe for 
naboeiendommer eller andre områder nedstrøms for planområdet.

Energiforsyning.
Hafslund Nett AS drifter strømnettet i området i dag. 

Det må vurderes om det er nødvendig å etablere en transformatorstasjon i tillegg til nytt 
ledningsnett inne i planområdet. Plankonsulenten opplyser at det er plass til 
transformatorstasjon ved innkjøringen til feltet. Denne kan med den sentrale beliggenheten 
betjene ny bebyggelse samt eksisterende boliger i området. 

Det opplyses at alle nye kabler i planområdet skal legges som jordkabel. 

Området ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

Grunnforhold. 
Det opplyses at hele området består av fast fjell med et tynt spredt løsmassedekke. Arealet 
er svakt skrånende, og det er ikke fare for steinsprang eller utglidninger. Nord for 
planområdet er det avsatt tykkere lag av løsmasser som er grobunn for litt kraftigere 
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vegetasjon. Plankonsulenten opplyser at arealet som er lagt ut som byggeområde består av 
fast fjell og gir en svært stabil byggegrunn.

Det opplyses at fjellet i området er av uranholdig granitt og vil dermed kunne avgi radon. 
Plankonsulenten opplyser at det derfor er viktig at det blir gjort avbøtende tiltak utover vanlig 
radonsperre.

Støyforhold.
Plankonsulenten viser til at Fredrikstad kommune har gjort målinger/beregninger av enkelte 
støykilder tilgjengelige gjennom sin nettside. I Slevikområdet er det beregnet støy fra 
Halvorsrødveien. Beregningene er gjort med utgangspunkt i trafikktall fra 2011, og viser 
støyforholdene i fire meters høyde over bakken. Beregningene tar i liten grad hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Ved en detaljberegning vil kartet se annerledes ut.
Plankonsulenten opplyser at beregningene viser at planområdet ikke ligger støyutsatt. Siden 
planområdet i stor grad er skjermet av annen bebyggelse, vil trolig en detaljberegning 
fortsatt vise at arealet ligger utenfor gul støysone.

Luftkvalitet.
Plankonsulenten viser til at luftkvaliteten for deler av Fredrikstad overvåkes kontinuerlig i St. 
Croix-krysset. Med bakgrunn i målinger, topografi og lokalklimatiske forhold har Fredrikstad 
kommune utarbeidet luftsonekart (2012) som viser beregnede konsentrasjoner av svevestøv 
(PM10) og nitrogendioksid (NO2). Luftsonekartet viser en klar sammenheng mellom trafikk 
og konsentrasjon av svevestøv NO2. Vindretning og topografi spiller også inn.
Plankonsulenten viser til at planområdet ligger langt fra dominerende forurensningskilder, og 
at planområdet ligger nær sjøen der den fremherskende vindretning kommer fra sør-sørvest. 
Det antas ut fra beliggenheten til planområdet i forhold til kildeområdet for de største 
utslippene, at luftkvaliteten innen planområdet vil være svært god og at det ikke er behov for 
nærmere utredninger.

Levekår og folkehelse.
Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere.
Plankonsulenten opplyser at i denne reguleringsplanen kan levekårene for eksempel settes 
inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2014 rangert levekårene i 
ulike soner basert på 12 levekårsparametere: 1 Barneandel, 2 Innvandrere, 3 Flyttinger, 4 
Lav utdanning, 5 Høy utdanning, 6 Nettoinntekt, 7 Personer i lavinntekshusholdninger, 8 
Registrert arbeidsledighet, 9 Sosialhjelpsmottakere, 10 Arbeidsavklaringspenger, 11 Unge 
uførepensjonister, 12 Andel aleneboende. 
Rangeringskalaen går fra 1-40, der laveste tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i 
kommunen som helhet varierer fra 7,3 til 38,3. I denne sammenhengen havner den aktuelle 
levekårssonen Sørbygda på 13,58, eller tiende plass. Plankonsulenten viser til at 
levekårssonen ikke skiller seg spesielt ut på noen måte, men gir en generelt god skåring 
innen verdiene som fremgår av statistikken. 

Det opplyses at hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av selveide frittliggende 
eneboliger med et beskjedent innslag av konsentrert småhusbebyggelse. Det er ikke 
registrert blokkbebyggelse i området.

Beskrivelse av planforslaget
Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg:
    Boligbebyggelse (B)   252 m²
    Konsentrert småhusbebyggelse (BK) 3325 m²
    Renovasjonsanlegg (R)     50 m²
    Lekeplass (L)   225 m²
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2. Samferdsels og teknisk infrastruktur:
    Veg (V1-2)   611 m²
    Kjøreveg (KV)   331 m²
    Annen veggrunn – grøntareal (AVG 1-4)   283 m²

PBL § 12-6 Hensynsoner:
Sikringssone.
Frisiktsoner H140 (inngår i annet reguleringsformål).

Planområdet utgjør totalt ca. 5,1 daa.  

Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.

Planforslaget åpner for tilrettelegging av konsentrert småhusbebyggelse. Plankonsulenten 
opplyser at dette tiltaket, sammen med tilstøtende eiendom i sør, utgjør et nytt innslag i 
boligtilbudet på Slevik.

Det opplyses i planbeskrivelsen at boligene er foreslått å anlegges som kjedete boliger over 
to plan med carport. Størrelse ca. 140 m² BRA. I tillegg opplyses det, at det legges opp til 
uteoppholdsareal på takterrasser, både på boliger og carport, i tillegg til areal rundt huset.

Planbestemmelsene sier at det kan oppføres inntil 8 boenheter i planområdet.

Det er utarbeidet en mulighetsskisse til planforslaget som viser ønsket arealutnyttelse, men 
denne er ikke juridisk bindende. 

Planbestemmelsene har krav om utomhusplan ved søknad om igangsettingstillatelse. 
I utomhusplanen skal det vises avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer, 
framtidige eiendomsgrenser, framtidige og omsøkte bygg/tiltak skal markeres, terrengforhold 
med eksisterende koter og prosjekterte koter, nødvendige punkthøyder, snitt, kjøre- og 
gangarealer, eventuelle gjesteparkeringer samt parkering for sykkel dersom disse ikke 
legges til carport, plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i henhold til renovasjonsteknisk 
plan for Slevikhagen datert 4.10.2016. Utomhusplan skal godkjennes av kommunen.

Det opplyses at planforslaget følger kommuneplanens krav om uteoppholdsareal. 
Planbestemmelsene har krav om at det skal opparbeides minst 80 m² tilfredsstillende felles 
eller privat uteareal for opphold og lek pr. boenhet.

Lekeområde L skal være felles for beboerne i området. Plankonsulenten opplyser at dette 
området vil kunne bli et samlingspunkt for beboerne. 

Det opplyses at lekeplassen er lokalisert til et av de flateste områdene i planområdet og vil 
grense mot boligarealene på to sider. Lekeplassen vil kunne tilføre området som helhet en 
lett tilgjengelig leke- og møteplass.

I plankartet er det vist en vendehammer ved lekeplassen. Det opplyses i planbeskrivelsen at 
i praksis vil nok vendehammeren bli lite brukt som snuplass for biler. 
I planbestemmelsene er det krav at lekeplassen skal avskjermes fra trafikkareal med for 
eksempel gjerde eller hekk.

Planområdet har adkomst fra Halvorsrødveien via regulert vei V1. 
Det opplyses at forslagsstiller har inngått avtale med eier av 64/2, om kjøp av areal som 
omfatter vei V1. Dette arealet vil skjøtes over ved fradeling av tomtene i planområdet.
Den nevnte adkomstveien er forutsatt som et felleseie for boenhetene i planområdet. 
Veirett til eksisterende boliger vil bli videreført. 
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Plankonsulenten opplyser at det vil være naturlig at videre drift og vedlikehold av veien etter 
endt utbygging organiseres som et veilag.

Det opplyses at vei V1 vil betjene ca. 25 boenheter. 
Det legges opp til at det skal være blandet trafikk av motorkjøretøy, gående og syklende.
Fra Halvorsrødveien fram til byggeområdet BK er vei V1 regulert etter den faktiske 
situasjonen med 2,5 meters veibredde og tilsvarende sideareal for snøopplag mm. på 
sørvestsiden. Plankonsulenten opplyser at det er mulig å utvide veien, men dette er ikke 
nødvendig eller ønskelig. Veien er smal, men oversiktlig. Veien vil kunne avvikle en økt 
trafikkmengde ved at det legges inn møteplass i overgangen til vei V2 og innkjøringen til 
byggeområdet, samt at det legges inn en ventelomme ved postkassene/krysset mot 
fylkesveien. Plankonsulenten opplyser at trafikkmengden vil være begrenset. Det vil bare 
være plass til en bil om gangen i veibanen.  Avkjøringslomme ved krysset, samt avkjørsel til 
64/140 og vei V2, ligger med få meters avstand. Det vil være mulig for biler å passere for 
eksempel sykler selv om veien er smal. Plankonsulenten anser vei V1 som trafikksikker for 
gående og syklende.

Ved planområdet er fartsgrensen 30 km/t i Halvorsrødveien fv. 409. Det er etablert 
fartsdempere. Det er ikke fotgjengerovergang i nærheten av planområdet og det er ikke 
anlagt fortau langs Halvorsrødveien.  Det opplyses at selve krysset er oversiktlig, og at det 
vil være enkelt å krysse over veien til gangveien på motsatt side av Halvorsrødveien. Det 
ligger en midtrabatt som består av gress mellom Halvorsrødveien og gangveien. 
Plankonsulenten anser det som uproblematisk å krysse her. Det er allerede dannet en sti 
over området, og om ønskelig kan det etableres en tilrettelagt kryssing her.

Plankonsulenten opplyser at deler av fylkesvei 409 (KV) er tatt inn i planforslaget for å vise 
sammenhengene og kryssutformingen. Det er ikke behov for å gjøre inngrep i fylkesveien 
eller i sidearealene.

I plankartet er adkomst til eksisterende boliger og framtidig avkjørsel til eiendom 64/352, vist 
med avkjøringspil.

Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser til planforslaget som krever at hovedadkomst, 
teknisk infrastruktur og lekeplass skal være etablert før det gis brukstillatelse til boliger i 
byggeområde BK.

Plankonsulenten opplyser at det er utarbeidet renovasjonsteknisk plan i samarbeid med 
kommunens renovasjonsavdeling. 

Konsekvenser av planforslaget
Der er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskriften.

Landskap.
Det opplyses at planområdet i dag er delvis dekket av skog eller består av fast fjell. 
Plankonsulenten opplyser at bebyggelsen som planlegges er forholdsvis lav og vil ikke 
endre fjernvirkningen. Området vil imidlertid fortone seg annerledes for tilstøtende 
naboeiendommer.

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk.
Det opplyses at planområdet framstår i dag som et potensielt grøntareal. Det er ikke satt opp 
stengsler som for eksempel hindrer barn i å leke i området. Det kan imidlertid ikke ses spor 
av lek. Det opplyses at det er mange andre kvaliteter i omegn som er bedre egnet for 
rekreasjon. Barn bruker skolen og egne hager for nærlek.  
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Plankonsulenten anser at en realisering av planen ikke vil fortrenge noen viktige 
rekreasjonsområder.

Barns interesser.
Det opplyses at tiltaket ikke vil fortrenge viktige lekeområder for barn, men forskyve et 
område for potensiell frilek.

Trafikkforhold.
Det opplyses at tiltaket vil bidra med en trafikkvekst på ca. 30-35 ÅDT. Det eksisterende 
veinettet innenfor planområdet vil kunne ta unna trafikken. Trafikkbelastningen som en 
utvidelse med 8-10 boenheter vil generere, anses som beskjeden. Plankonsulenten anser 
ikke behov for utbedring av adkomstvei eller forholdene i krysset, annet enn at det legges 
inn en møteplass.

Sosial infrastruktur.
Det opplyses at skolekapasiteten i området har en overdekning som bør fylles. 
Plankonsulenten anser at elevtallsøkningen tiltaket vil bidra med, vil virke positivt for skolen.

Interessemotsetninger.
Plankonsulenten opplyser at innspill til planprosessen avdekker ingen store 
interessemotsetninger. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan. 

Det opplyses at fylkesmannen trekker fram at Slevik ligger langt fra Fredrikstad sentrum, og 
at hovedvekten av boligveksten i kommunen bør legges til mer sentrale områder. 
Fylkesmannen mener en utbygging på Langgård vil tilføre Slevik et stort antall boliger. Til 
dette påpeker plankonsulenten, at i fylkesplanen trekkes Slevik fram som et nærsenter der 
det kan tillates «vedlikeholdsbygging». Det dreier seg i dette tilfellet om et lite antall boliger, 
og en annen type boliger enn hoveddelen av reguleringsplanen for Langgård legger opp til.

Avveining av virkninger.
Plankonsulenten anser at en gjennomføring av planen vil tilføre Slevik en boligform som 
mangler i området i dag, og en seltralt beliggende del av Slevik vil bebygges med boliger. 

Overvannshåndtering.
Om overvannshåndtering opplyser plankonsulenten, at det vil være aktuelt med nedgravd 
fordrøyning av overvann.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse.
ROS-analysen vise at det er en aktuell hendelse (gul sone) som medfører en vurdering av 
om det skal settes inn tiltak. Dette gjelder fare for radongass.

Radongass: Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser generelt 
forhøyede urankonsentrasjoner i denne delen av Fredrikstad, noe som gir et økt potensial 
fordi at grunnen kan avgi radongass. Fordi grunnen innen planområdet inneholder fjell i 
dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i boligene. Radongass vil oftest være 
et problem i etasje mot grunn, og særlig der det er undertrykk som følge av en 
skorsteinseffekt.
Tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes dersom nivået 
overstiger 200 Bq/m³ ved målinger.

Samråd og medvirkningsprosess
Planarbeidet er varslet på vanlig måte med annonse i lokalavisen, på kommunens nettsider 
og med brev til berørte parter og offentlige instanser med interesse i planarbeidet.

Varsling i Fredriksstad Blad og på kommunens nettsider var 10.2.2016.
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Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til berørte grunneiere/naboer og berørte 
myndigheter i brev av 8.2.2016.

I tillegg har det den 13.2.2017, som følge av utvidelse av planområdet, vært gjennomført en 
begrenset varsling til naboer og myndigheter som er vurdert til å være berørt av utvidelsen.

Varslingsuttalelsene er gjengitt og kommentert i vedlegg til planbeskrivelsen.

Det ble gjort egne medvirkningsopplegg for barn i forbindelse med en stedsanalyse for 
Slevik som ble gjennomført i 1998 i forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad 
kommune. Som en del av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som 
lekeområder, snarveier, utrygge veier og områder ble kartlagt. Det ble ikke registrert barns 
aktivitet innen planområdet. 
Plankonsulenten opplyser at det ikke er grunn til å tro at forholdene har forandret seg mye 
siden 1998. Området er befart, og det finnes få spor av barnelek i området. Området 
framstår som en forholdsvis åpen, men privat eiendom omgitt av eneboliger. Da barns 
medvirkning i lokalsamfunnsprosjektet anses av plankonsulenten som dekkende for barns 
situasjon i området, er det ikke gjort særskilte tiltak for å bidra til medvirkning fra barn og 
unge ved detaljreguleringen. Plankonsulenten opplyser at kommunens barnetalsperson er 
gitt anledning til å uttale seg til planinitiativet. Plankonsulenten vurderer lovens intensjon om 
medvirkning som godt ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Planområdet har brukbare kommunikasjoner mot Fredrikstad sentrum. Det er barnehage og 
skole i nærheten av planområdet. Slevik skole er nylig rehabilitert og har god kapasitet. I 
planforslaget legges det opp til boligfortetting i form av konsentrert småhusbebyggelse. Slik 
bebyggelse vil kunne være egnet både for enslige og barnefamilier. Området har gode 
fritids- og turmuligheter. For levekår/folkehelse vil det kunne være positivt med en fortetting i 
dette området.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Beskrivelse av planforslaget
Rådmannen vurderer planforslaget som å være godt gjennomarbeidet.

Konsekvenser av planforslaget
Etter rådmannens vurdering vil utbyggingen føre til fortetting i et område som i dag framstår 
som grønt, men dette området er allerede privatisert, da eiendommen er bebygd med en 
fritidsbolig.

Etter rådmannens vurdering vil en utbygging av eiendommen medføre en kortsiktig økning 
av støynivået i området. Men rådmannen kan ikke se at utbyggingen av dette området vil 
være mer spesiell når det gjelder midlertidig økning av støynivå, sammenlignet med andre 
utbyggingsområder.

For å unngå uheldige og farlige situasjoner, vil det etter rådmannens vurdering være svært 
viktig at regulert lekeplass L blir sikret med en god og sikker skjerming mot areal regulert til 
veiformål/vendehammer.
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Rådmannen anser at eksisterende boliger i området vil være ivaretatt med veirett. Det er i 
planforslaget lagt opp til at veirett til eksisterende boliger skal videreføres.

Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. Rådmannen anser det totale risikobildet til å være ivaretatt.

Det er for øvrig ikke kjent viktige samfunnsmessige forhold som blir vesentlig berørt av
utbyggingen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Naturnangfoldloven § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold.
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget.
Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin 
naturbase. Det er ikke registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper 
eller kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. Området representerer 
en vanlig naturtype. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å utelukke skade på 
viktige biologiske interesser.
§ 9. Føre-var-prinsippet.
Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent.
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Planområdet er omkranset av boligbebyggelse og nyttes i dag som fritidsbolig. Utbyggingen 
skjer som en transformasjon og fortetting i et sentralt beliggende boligområde.
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Det vurderes ikke som aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak.
§12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Tiltaket er i størst mulig grad forsøkt tilpasset de stedlige forholdene ved at mest mulig av 
svaberglandskapet skal bevares. Framføring av VA og elektrisitet vil i all hovedsak gjøres i 
forbindelse med veiframføring. Inngrep vil bli begrenset til det som er nødvendig for 
gjennomføring.

Rådmannen anser at forholdet til naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i 
plandokumentene.

Samråd og medvirkningsprosess
Plankonsulenten mottok 6 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. 
Ved varsel om utvidelse av plangrense innkom det 2 innspill. 
Varslingsuttalelsene vurderes godt referert og kommentert i planbeskrivelsen.

Konklusjon
Rådmannen 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. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


