SAMMENDRAG AV INNSPILL TIL

Dato: 24.04.2020

PLANARBEIDET
Med forslagstillers kommentarer
Plan: Detaljregulering av Storveien 5
PlanID: 0106 1191
Jnr.: 19058

Det ble varslet oppstart av planarbeid den 07.11.2019, med innspillfrist 05.12.2019. Det er
kommet innspill fra 15 instanser.
Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket i kursiv
og med rødt.
Fra
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Ref.
2019/53872

Dato
07.11.2019

Innspill
Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale
forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Her
samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig
vekt på i planleggingen. Vi viser også til Fylkesmannens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019-2020, sendt kommunene 14.11.2019. Der finnes også en oversikt med
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Fylkesmannens ansvarsområde.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Følgende temaer vurderes som spesielt viktige i det aktuelle planområdet:
Barn og unge
Det fremgår av varselet at uteareal er tenkt løst på takflater og balkonger. I gjeldende
byområdeplan og i forslag til ny arealdel er det bestemmelser og føringer om ute- og
lekeareal. Det ligger flere føringer i plan- og bygningsloven om at hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår er viktig å ivareta. Vi minner også om rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planleggingen og rundskrift T-2/08.
De rikspolitiske retningslinjene stiller krav til både planprosess og til fysisk utforming. Det er
viktig å sikre et godt beslutningsgrunnlag ved at konsekvensene for barn og unge blir belyst. Vi
ber om at kommunens «særskilte ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen», jf. plan- og bygningsloven § 3-3, involveres i planprosessen før planforslag
sendes på høring.
Når det gjelder den fysiske utformingen viser vi blant annet til punktet om at det i nærmiljøet
skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og at arealene skal gi mulighet for samhandling
mellom barn. Dersom lekearealer bare legges til takflater og balkonger blir det eksempelvis
vanskelig med samhandling med barn utenfor planområdet å treffes på disse arealene.
Planområdet vil som boligområde for et barn kunne ligge forholdsvis innesperret mellom
Storveien i vest, elva i øst og næringsarealer i nord. Vi mener derfor det bør planlegges for at
barn og unge får leke- og uteoppholdsarealer på bakkenivå. Utearealer utelukkende på
takflater kan være i strid med ovennevnte føringer.
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Forslagsstillers kommentar:
Etter innspillsperioden ble prosjektet omarbeidet, slik at det ble lagt inn uteoppholdsareal på
bakkeplan (p-kjeller med jordlag) med adkomst fra Elverksveien. Dette vil være til fri
avbenyttelse for barn og unge, også i andre deler av nærmiljøet. Lekeplassen vil ligge skjermet
til i bakgården, og adskilt fra næringsarealer og veiareal med bebyggelse og nivåforskjeller.
Disse hensynene anses dermed som ivaretatt.
Overvannshåndtering
Som følge av et endret klima må det forventes hyppigere og mer intens nedbør. Det anbefales
et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet på under 3 timer og utfordringene
med overvann ventes å bli større enn i dag. Vi ber om at det blir vurdert tiltak for å håndtere
overvann som en del av planarbeidet, og det benyttes naturbaserte løsninger, jf. statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Overvannsløsninger kan
med fordel planlegges slik at det også skaper spennende utearealer og bidrar til godt bomiljø.
Selv om det er kort vei til elva, og ikke nødvendigvis overvannsproblemer på tomten er det
viktig med mange bidrag for å redusere samfunnets sårbarhet for overvann i framtiden.
Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere om de
nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp.
Forslagsstillers kommentar:
Uteoppholdsareal i bakgård ligger i stor grad på jordlag, og alle takflater skal benyttes til
takterrasser med beplantning, noe som vil bidra til å fordrøye vann på eiendommen lokalt. Som
en del av rammesøknad skal en detaljert overvannsplan foreligge. Disse forholdene utredes
videre i planbeskrivelsen.
Fra
Østfold fylkeskommune

Ref.
241469/2019-2019/11614

Dato
28.11.2019

Fylkesplan
Planarbeidet må forholde seg til den gjeldende fylkesplanen, Østfold mot 2050. Denne er
tilgjengelig på Østfold fylkeskommunes hjemmesider.
Kommuneplan
Planområdet er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan, og i
forslag til ny kommuneplan.
Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å legge vekt på disse problemstillingene:
Leke- og uteoppholdsareal
Vi viser til temaveilederen Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) og
temasider om barn og planlegging på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.
Disse framhever viktigheten av planlegging for gode og aktivitetsfremmende oppvekstmiljøer.
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Det opplyses at uteoppholdsarealer skal løses på balkonger og takflater. Vi er usikre på om denne
løsningen vil sikre gode nok leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge. Rikspolitiske
retningslinjer for barn ogplanlegging understreker at det i nærområdet skal finnes arealer
hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Oppvekst i byen er også et eget
fokusområde i kommunedelplanen for byområdet som framhever at gode leke- og
Planområdet og omkringliggende arealer er i stor grad bygget ned med forretningsbygg,
parkeringsplasser og veianlegg. Det vil derfor være en svært viktig utfordring for det videre
planarbeidet å sikre gode leke- og uteplasser.
Gjeldende kommunedelplan for byområdet stiller krav om minst 50 kvm uteoppholdsareal per
boenhet, der en tilstrekkelig del av arealet skal være egnet for lek. Per 25 boenheter kreves 100
kvm nærlekeplass. For anlegg med mer enn 25 boenheter kreves det også kvartalslekeplass på
1,5 dekar. Lekearealene skal fortrinnsvis på bakkeplan, enten på egen tomt eller på fellesareal. I
nytt forslag til kommuneplanens arealdel vil kommunen stille strengere krav til uteareal.
Forslaget krever minst 15 m2 fellesareal per bolig, hvorav 10 m2 skal ligge på terreng eller dekke
med jordlag. Forslagsstiller må vurdere forholdet til ny kommuneplan og hvordan eventuelle
nye krav skal kunne ivaretas. Vi mener at det er uheldig å kun legge opp til uteareal på tak når
kommunen i ny plan tar sikte på å skjerpe kravene til uteareal på terreng.
Hvis uteområder anlegges på tilstøtende eiendommer, må dette vises i planen. Det bør
innarbeides rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig med
tiltaket. Sol- og skyggeforhold på utearealer må illustreres i planforslaget.
Vi minner for øvrig 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.
Vi er i utgangspunktet skeptiske til at leke- og uteoppholdsareal skal løses utelukkende på tak og
balkong. ØFK kan komme til å fremme innsigelse dersom plasseringen og utformingen av leke- og
uteoppholdsarealene ikke tar tilstrekkelig hensyn til barn og unges behov.
Forslagsstillers kommentar:
Etter innspillsperioden ble prosjektet omarbeidet, slik at det ble lagt inn uteoppholdsareal på
bakkeplan (p-kjeller med jordlag) med adkomst fra Elverksveien. Dette vil være til fri
avbenyttelse for barn og unge, også fra andre deler av nærmiljøet. Lekeplassen vil ligge skjermet
til i bakgården, og adskilt fra næringsarealer og veiareal med bebyggelse og nivåforskjeller. Selv
om prosjektet forholder seg til byområdeplanen for 2009-2023 og ikke ny KPA, er mange av de
skjerpede kravene til uteoppholdsareal forsøkt ivaretatt i prosjektet. Disse hensynene anses
dermed som ivaretatt, og vi håper med dette å unngå innsigelse.
Støy og luftkvalitet
Vi forutsetter at planarbeidet legger til grunn veilederne T-1442 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, og T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.
Nærhet til forretninger, vei og jernbane tilsier at området er utsatt for både støy og luftforurensning.
Det bør foretas støyberegninger og målinger av luftkvaliteten på området som vedlegges
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plandokumentene. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må
sikres gjennom bestemmelser til planen. Utearealer må oppfylle grenseverdiene i T-1442 og alle
boligene skal ha en stille side.
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:
Flom og overvann
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone flomfare. Risikoen for flom må utredes og det
må vurderes tiltak for å sikre bygninger og anlegg. Det forventes mer intens nedbør i
framtida, og overvannshåndtering og flomsikringstiltak på eiendommen må utformes med tanke
på dette.
Forslagsstillers kommentar:
Uteoppholdsareal i bakgård ligger i stor grad på jordlag, og alle takflater skal benyttes til
takterrasser med beplantning, noe som vil bidra til å fordrøye vann på eiendommen lokalt. Som
en del av rammesøknad skal en detaljert overvannsplan foreligge. Disse forholdene utredes
videre i planbeskrivelsen.
Grønnstruktur
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp
mot overordnet grønnstruktur på stedet. Et overordnet byutviklingsgrep i kommunedelplanen er å
sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva og å styrke sammenhenger mellom grøntområder.
Vegetasjon og grønnstruktur kan også være en viktig del av overvannshåndteringen på
eiendommen.
Planområdet omfattes av hensynssone H550 Elva som har til hensikt å styrke elva som felles byrom
gjennom å sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva. Planarbeidet bør derfor se på muligheten
for å etablere en grønn kobling mellom planområdet og elva.
En utomhusplan vil kunne illustrere hvordan bl.a. grønnstruktur, fellesområder og lekearealer er
ivaretatt i planen og hvilken utforming disse er tiltenkt. Avhengig av detaljeringsgrad bør
utomhusplanen vise terrenginngrep, beplantning, lekeplasser, møblering av fellesarealer,
oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler, interne stier og gang-/ sykkelvei, samt avkjørsler
til offentlig vei.
Forslagsstillers kommentar:
Det er lagt vekt på å skape nye forbindelser gjennom det nye kvartalet i felt BFT4 opp mot
eksisterende grøntdrag innenfor kvartalet (GBB1). Det aktuelle byggeområdet og den aktuelle
eiendommen er likevel av begrenset omfang, og å skape en direkte grønn kobling til elva via
dette synes vanskelig. Likevel dreier det seg altså her om å bygge om en markparkering til
bymessig bebyggelse med uteoppholdsareal på jordlag i bakgård, så grønnstrukturen innenfor
kvartalet vil forsterkes som følge av det ønskede tiltaket.

Parkering
Krav til parkering for bil bør ses i sammenheng med kollektivbetjeningen og tilgjengeligheten til fots
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og med sykkel. Areal som er avsatt til parkering på en eiendom skal medregnes i grad av utnytting, jf.
TEK17 § 5-7.(...) Utformingen av parkeringsareal må vurderes med tanke på mulig vedtak av ny
kommuneplan. (...)
Forslagsstillers kommentar:
De nye parkeringsbestemmelsene i den nye kommuneplanen er lagt til grunn for planarbeidet.
Parkeringskravene er dermed mer offensive enn det gjeldende byområdeplan legger opp til.
Trafikkforhold
Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst. Det må også
gjøres rede for hvordan adkomst for levering til butikkene skal løses. Planen bør vise hvordan gangog sykkeltrafikk skal løses, og utrede hvordan området kan betjenes med kollektivtrafikk.
Forslagsstillers kommentar:
Dette redegjøres for i planbeskrivelsen.
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. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Dette redegjøres for i planbeskrivelsen. Dette er et bynært transformasjonsområde, og
omkringliggende bebyggelse preges av å i stor grad være bruksbygninger med lav utnyttelse.
Universell utforming
Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og
uteområder. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Dette er hensyntatt og redegjøres for i planbeskrivelsen.
Klima og energibruk
Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav for bygg. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Dette redegjøres for i planbeskrivelsen
Risiko- og sårbarhet
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for utbygging
skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet (...).
Forslagsstillers kommentar:
Dette redegjøres for i planbeskrivelsen
Medvirkning
Det må legges til rette for at enkeltpersoner og grupper får anledning til å delta aktivt i
planarbeidet. (...)
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Forslagsstillers kommentar:
Medvirkning er ivaretatt gjennom innspillsperiode og kommende høringsperiode.
Planfremstilling
Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Kommunal- og
moderniseringsdepartementets veiledningsmateriell. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Fra
Statens vegvesen

Ref.
19/322556-2

Dato
02.12.2019

I dette brevet uttaler vi oss som vegadministrasjon for fylkesveg 117 Storveien og som fagorgan
med sektoransvar.
Innspill som vegadministrasjon på fylkesveg 117
Trafikkanalyse
Det bør gjennomføres en trafikkanalyse for å utrede trafikale konsekvenser med tanke på
dimensjonering og valg av løsninger. Analysen bør omfatte vurdering av trafikksikkerhet og
trafikkavvikling i kryss og avkjørsler. Trafikkanalysen gir også grunnlag for vurdering av
framtidige støyforhold.
Forslagsstillers kommentar:
Dette redegjøres for i planbeskrivelsen
Kryss og avkjørsler
Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. Disse tegnes inn og målsettes i kryss
og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal,
reguleres som hensynssone. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for
eksempel vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5m over primærvegens kjørebanenivå.
(...)
Det bør også tegnes inn frisiktsoner i kryss mellom anlegg for gående og syklende (...).
Forslagsstillers kommentar:
Dette skal være hensyntatt i plankartet.
Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan
Det må tas inn en bestemmelse som sier at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle
tiltak på og langs fylkesveg 177 Storveien før gjennomføring (...).
Forslagsstillers kommentar:
Det planlegges ingen tiltak i eller langs Storveien.
Byggegrenser
Reguleringsplanen må angi byggegrense mot fylkesveg 117. Grensen vises på kartet, men bør
også inngå i bestemmelsene til planen. Byggegrense skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten,
6
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vedlikeholdet og driften av vegen, arealbehov ved utbedring av vegen, og miljøet langs vegen.
(...)
Forslagsstillers kommentar:
Dette er hensyntatt i plankartet.
Innspill som fagorgan med sektoransvar
Arealutnyttelse
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal
det i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder,
lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt. Utbyggingsmønster og transportsystem bær fremme
et kompakt tettsted, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer.
Planområdets beliggenhet og nærhet til sentrum gjør at vi oppfordrer til høy utnyttelse av
arealene.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Trafikksikkerhet
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige
situasjoner. Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens
håndbøker. Løsninger bør planlegges slik at store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal tiltenkt
lekeplasser bør ikke plasseres i tilknytning til manøvreringsarealer for renovasjonskjøretøy eller
parkeringsarealer som baserer seg på ryggende kjøretøy.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning. Lekeplassen i felt BFT4 ligger skjermet til i bakgård, vekk fra
manøvreringsarealer m.m.
Tilrettelegging for gående og syklende
Med henvisning til nasjonale og lokalpolitiske mål om at flere skal velge kollektiv, sykkel og
gange som transportmiddel, mener vi at det må prioriteres å tilrettelegge for fotgjengere og
syklister. Dette gjøres blant annet i form av gode adkomstløsninger, og interne,
gjennomgående snarveger. Det er også nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte
adkomster for gående og syklende for hele planområdet. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Kollektivbetjening
Planbeskrivelsen bør redegjøre for hvordan kollektivtransport betjener området. (...)
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Forslagsstillers kommentar:
Dette beskrives i planbeskrivelsen.
Parkeringsdekning for bil
Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. (...) Det bør
tas inn en planbestemmelse som stiller et maksimumskrav til antall parkeringsplasser for bil.
Det bør også tilrettelegges for lading av elbil.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning. Det er lagt inn makskrav for parkering.
Sykkelparkering
Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad med sykkelavstand til mange funksjoner. Det bør
settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør formuleres på en
slik måte at det er etterprøvbart. Bestemmelsene bør også stille krav til kvaliteten på
sykkelparkeringen. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning. Det er lagt inn minimumskrav for sykkelparkering.
Støy
Planområdet er støyutsatt fra fylkesveg 117 Storveien. Trafikkstøy må utredes tidlig i
planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Nødvendige avbøtende tiltak
innarbeides i plan og bestemmelser, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og veileder M-128/2014, jf. Også forslag til
arealdel 2019-2031, bestemmelse §21.2 c) om krav til kvalitet på uteoppholdsareal og
bestemmelse 30 om støy og støv.
Som et minimum bør det tas inn bestemmelse som sier at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i
Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen».
Alternativt kan tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil
grenseverdiene være entydig definert selv om retningslinjen senere revideres.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning. Dette drøftes i planbeskrivelsen.
Luft
Arealplanlegging har stor betydning for luftkvalitet og hvor mange mennesker som berøres av
luftforurensning. (...) Luftforurensning bør utredes i en luftfaglig rapport i henhold til Klima- og
miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.
Luftforurensningens betydning for planen må vurderes, inkludert avbøtende tiltak og mulig
plangrep slik at forurensningen spesielt på uteoppholdsareal og innendørs blir lavest mulig.
Avbøtende tiltak må innarbeides i planforslaget og bestemmelsene.
Vi viser også til forslag til arealplan 2019-2031, bestemmelse 21.2 c) om krav til kvalitet på
uteoppholdsareal og bestemmelse 30 om støy og støv.
Forslagsstillers kommentar:
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Tas til etterretning. Dette drøftes i planbeskrivelsen.
Universell utforming
(...) Planarbeidet må redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel
skal transportsystemet være unoverselt utformet.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning. Dette drøftes i planbeskrivelsen.
Fra
Hafslund nett

Ref.
93857

Dato
12.11.2019

1 Elektriske anlegg i planområdet – anlegg etablert etter områdekonsesjon
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg
som det er nødvendig for nettselskapet å å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adomst til nettselskapet sine anlegg.
1.1 Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. Kablene ligger ute i Storveien i selve
veglegemet.
1.2 Behov for ny nettstasjon
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dett er avhengig av effektbehovet til planområdet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan
bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca 5,5mx6,5m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende
brennbare utstikk knyttet til bygget. (...)
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber selskapet om at følgende
presiseres i planbestemmelsene:
-Nettstasjoner tillates oppført inntil 1m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5m
byggegrense rundt nettastasjoner
-Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum
16kvm, og ingen vegg må være kortre enn 4meter. Rommet må være i første etasje, og det
stilles særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon, m.v.
Forslagsstillers kommentar:
Det er avsatt plass til trafo i parkeringskjeller i nybygget i felt BFT4. Rommet har direkte adkomst
utenfra og oppfyller forøvrig kravene listet over..
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1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, nåde flytting, byanlegg og forsterkning,
må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle
kostnader til erhverv av nye stedsevaringe (evigvarende) bruksrettigheter. (...)
2 Kart
2.1 Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. (...)
2.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres
i planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. (...)
2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse
skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. (...)
Forslagsstillers kommentar:
Tar innspill til etterretning.
Fra
Kystverket

Ref.
2019/4034-3

Dato
04.12.2019

Vi viser til brev av 7. november 2019 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for
Storveien 5 i Fredrikstad kommune. Det går frem av mottatt informasjon at hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Planområdet inneholder deler av Seutelva. Kystverket Sørøst forventer at planarbeidet
redegjør for eventuelle konsekvenser for sikkerheten og fremkommeligheten for sjøfarende og
andre brukere av elva.
Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Det planlegges ingen tiltak i sjø, og vi kan ikke
se at planforslaget vil ha konsekvenser for sikkerhet og fremkommelighet for sjøfarende og
andre brukere av elva.
Fra
NVE

Ref.

Dato

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at
disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
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Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flomerosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter
tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad
av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og
krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne
økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet
som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av
tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.
Forslagsstillers kommentar: Med hensyn til overvann vil situasjonen her bedres gjennom
tiltaket på BFT4. I dette tilfellet dreier det seg om en asfaltert markparkering, der alle
horisontale overflater vil gjøres til parkeringsdekke med jordlag og takterrasser med
beplantning, som vil fordrøye overvannet lokalt før det slippes ut i avløpsnettet.
Det er lagt inn bestemmelser om at en detaljert overvannshåndteringsplan må være klar
ved rammesøknad, sammen med en detaljert utomhusplan.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene
er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon
etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres
tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:
• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.
•

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i
planen, slik at en unngår innsigelse.

•

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke
flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør
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utredes og innarbeides i planen.
•

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.

•

www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.

•

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.
(...)
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til etterretning
Fra
Mattilsynet

Ref.
2019/246321

Dato
05.12.2019

•

Vår uttalelse er gitt for å sikre at ansvarlige i tidlig planfase utvikler området og tar inn
gode løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med mulighet for at nye
abonnenter skal koble seg til.

•

Vi etterspør en VA-plan før utbyggingen starter. For å sikre tilstrekkelig mengder med
drikkevann, forutsetter vi at kapasiteten i kommunens hovednett er tilstrekkelig og om
nødvendig, økes slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og
kommunen forøvrig.

•

Deler av planområdet er innenfor faresone flomfare. Uavhengig om
drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller
kommunal(hovedledning) er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til
drikkevann blir ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på ledningsnett. Trykkløse
tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking av forurenset vann fra omgivelsene.
Det er viktig å etablere rutiner for dette og ha tett dialog med ansvarlig etat for
drikkevannsforsyningen i kommunen.

•

Mattilsynet er ikke kjent med om det er drikkevannskilder i eller i nærheten av
planområdet. Dere må undersøke om det er drikkevannskilder i nærheten som kan bli
påvirket av de nye planene, jf drikkevannsforskriften § 4 som sier følgende «Det er
forbudt å forurense drikkevann.

Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning.
Fra
Ref.
Dato
Autopartner v/ Kenneth Haraldsen
18.11.2019
Hei.
Vi er eier av 45/5 og 45/260 og forutsetter at utnyttelse og fremkommelighet ikke blir
redusert for våre tomter i arbeidet med den nye reguleringsplanen.
For øvrig er vi positive til planen og ønsker lykke til med arbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
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Tar innspill til etterretning. Utnyttelse og fremkommelighet vil ikke reduseres for disse
eiendommene.
Fra
Ref.
Floa terrasse borettslag v/ styreleder
Ragnar A. Slensvik

Dato
27.11.2019

Vi viser til besøk på Deres kontor onsdag 20.ds og har følgende kommentarer til det
forestående planarbeidet.
Utgangspunktet for Floa Terrasse Borettslag (FTB) er at ingen bebyggelse igangsettes
overhode. Subsidiært at bebyggelsen kommer lenger fra FTB’s tomtegrense enn 4 meter,
helst 8 meter, og at bygningen blir max 2 etasjer høy nærmest FTB og max 4 etasjer mot
Storveien. Vi føler at en stor bygning på 4-5 etasjer så nære oss vil føre til at FTB blir plassert i
en «kasse» mellom en 11 etasjers bygning på Seut Brygge og en stor bygning i Storveien 5
med tilsvarende dårlig solforhold på morgen/formiddag og ettermiddag/kveld.
Vi finner det også underlig at man bruker argumentet om fortetting i bystrøk om et område
som ligger 3-4 kilometer fra byens sentrum og som er på en plan som ikke er godkjent og som
ikke inneholder bl.a. Bydalen, Trosvik og Christianslund.
Inntil vi ser planer som viser mer av den planlagte utbyggingen er det vanskelig å forholde seg
til det tilsendte materialet, da vi forsto at alt vil bli forandret i forhold til dette.
Forslagsstillers kommentar:
Bebyggelsen tenkes plassert bak 4-metersgrensen jmf. Plan-og bygningsloven. Bygningens
utforming prøver å hensynta borettslagets solforhold i størst mulig grad. Solstudier som belyser
solforholdene vil følge planforslaget. Bygget er trukket noe tilbake fra Floa terrasse, for å
imøtegå Floa terrasses gesims. Det vil også arbeides med å gi bygget en god fasadeutforming
mot Floa terrasse. Dette sikres gjennom bestemmelsene.
Når det gjelder fortetting her, forholder vi oss til kommuneplanens arealdel. Planområdet og
tilstøtende områder langs Storveiens østside er innenfor byområdet i kommuneplanens
arealdel. Det er ønskelig med fortetting og en bymessig utvikling i området.
Det tilsendte materialet var en kort skriftlig beskrivelse av det kommende prosjektet, samt en
redegjørelse av reguleringsplanprosessen, samt et kartutsnitt som viser planavgrensningen.
Dette ble tilsendt i oppstartsfasen av reguleringsarbeidet, før det foreligger et prosjekt å vise.
Alt vil ikke forandres fra dette, men prosjektet vil videreutvikles og konkretiseres gjennom
planprosessen.

Fra
Storveien 5a v/ advokat Peter T. Hansen

Ref.
10712

Dato
05.12.2019

Undertegnede bistår Storveien 5A Eiendom AS, som har anmodet meg om å besvare ditt brev
av 07.11.d.å.
Storveien 5A Eiendom AS er hjemmelshaver til gnr. 45, bnr. 162, 201, og 200. Sistnevnte
eiendom er naboeiendom mot det aktuelle byggeområdet. Innledningsvis opplyses at min
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klient ikke kan se å ha mottatt noen tegninger som viser det planlagte nybygget, og dets
plassering på de to byggetomtene. Jeg ber meg vennligst underrettet så snart disse tegningene
er tilgjengelige. Storveien 5a Eiendom AS leier sine lokaler ut til Fredrikstad Bil AS, og det er fra
begge disse selskapers side av interesse at flere konkrete forhold ivaretas:
1 - Adkomst.
Fredrikstad Bil AS' verksted er beliggende på baksiden av min klients eiendom, og direkte
mot gnr. 45, bnr. 266. Verkstedet betjener daglig et betydelig antall kunder, og det er av helt
avgjørende betydning at god adkomst til og fra verkstedområdet blir ivaretatt. Dagens
adkomst til verkstedet finner sted fra Elverksveien, og over gnr. 45 bnr. 266.
Det bes opplyst om det planlagte byggeprosjektet tar høyde for at denne innkjørsel kan
beholdes, om enn i en annen trasé.
Et annet forhold er at den felles nabo eiendommen gnr. 45, bnr. 37 tidvis også benytter
samme
adkomst til vareleveringer til sin bedrift. En trangere passasje vil i gitte situasjoner kunne
være egnet til å skape problemer med inn- og utkjøring til verkstedet.
Det er i denne sammenheng av interesse å få vite hvordan denne problemstilling er vurdert,
og
hvor nær inntil grensen det nye bygget er planlagt, og om det i grenseområdet vil bli anlagt
asfaltert plass og med mulighet for passasje for biler etc.
Forslagsstillers kommentar:
Disse forholdene er forsøkt hensyntatt, se plankart. Det er forslagsstillers mål at Fredrikstad bil
AS skal kunne drifte tilnærmet som før også etter utbygging av Helgesen og Kristiansen AS sin
eiendom.
2 - Grunnforholdene.
Det er også av interesse å få vite hvorvidt det er foretatt grunnundersøkelser og
konsekvensutredninger
for så vidt gjelder dette tema.
Det forutsettes fra denne side at tiltakshaver påser at den planlagte byggingen ikke påfører
naboeiendommene skader eller andre ulemper, hverken i form av setningsskader eller skader
under anleggsperioden.
Forslagsstillers kommentar:
Det skal gjøres ytterligere geotekniske undersøkelser innenfor byggeområdet på felt BFT4.
3 - Under anleggsperioden.
Det forutsettes også at den drift som utføres av leietaker Fredrikstad Bil AS ikke utsettes for
byggevirksomhet eller problematikk som hindrer verkstedet å utføre sine oppgaver.
Det bes opplyst hvorvidt stilasjer og anleggsmaskiner mv. utelukkende vil bli montert på egen
grunn, eller om det er lagt opp til midlertidig bruk også av nabo eiendommen.
På vegne av Storveien 5A Eiendom AS imøteses dine kommentarer, herunder med evt.
dokumentasjon.
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Forslagsstillers kommentar:
Disse forholdene skal ivaretas på annet vis enn å benytte areal på naboeeiendommer, med
mindre det foreligger avtaler om dette med naboer.
Fra
Ref.
Ørebekkstranda borettslag v/ Lisa Skaret

Dato
06.12.2019

Vi ønsker å påpeke følgende som negativt for vårt borrettslag:
•

Større trafikkbelastning på en allerede sterk belastet gate.

Forslagsstillers kommentar:
Det legges opp til at en stor del av trafikkøkningen skal kunne tas via sykkel og gange. Med 25
enheter, vil trafikkøkningen være begrenset. Det vil være mange små enheter i nybygget, og
sannsynligvis vil mange av disse ikke disponere egen bil.
•

Innkjøring til vår parkeringskjeller hvor også det er søppelrom. Renovasjonsbiler har
problemer med å ta seg fram til kjelleren grunnet parkerte biler. Spesielt gjelder dette
under vinteren med snø som legges på sider av gate og ned til gangvei på elv.
Utbygger må sikre slik at ikke forholdene for å komme inn til vårparkeringskjeller blir
forringet.

Forslagsstillers kommentar:
Innkjørsel til Ørebekkstranda borettslags parkeringskjeller berøres ikke av planforslaget og blir
som i dag.
•

Mangel på fortau. Dette fører til farlige situasjoner for beboere som mange er av høy
alder, samt for barn. Dette må legges inn og sikres i forbindelse med utbyggingen.

Forslagsstillers kommentar:
Det er lagt inn fortau langs nybygget på felt BFT4.
•

Handicapparkering og gjesteparkering mangler i området. Tilgang til dette er ønskelig
Dette er ett krav dere kan sette til trafikkmyndigheter.

Forslagsstillers kommentar:
Det er lagt inn noen parkeringsplasser langs eksisterende bebyggelse i BFT3. Forøvrig vil all
parkering tilknyttet nybygget i BFT4 foregå i parkeringskjeller.
•

Mangel på grøntområder. Det er svært lite grøntområde i dette området (som engang
er blitt valgt til Norges styggeste kryss) Grøntområde på tak øker ikke grøntområdene
for alle, kun for de som skal bo i de nye leilighetene. Dette er bekreftet av kommunen.
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Forslagsstillers kommentar:
I dag framstår BFT4 som en parkeringsplass. Etter utbygging vil denne erstattes av en bakgård
med møteplasser og nærlekeplass. Prosjektet er endret fra prosjektet som ble framstilt i
planinitiativet, slik at bakgården vil ligge på nivå med Elverksveien. Det vil være enkelt å gå inn
i denne og benytte seg av det grøntarealet i bakgården, også for beboere i området som ikke
bor innenfor BFT4.
Fra
Ref.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 2019/3305 ARAJ
beredskap

Dato
07.11.2019

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas til etterretning.
Fra
Fiskeridirektoratet

Ref.
19/17025

Dato
12.11.2019

Fiskeridirektoratets regionskontorer skal etter plan- og bygningsloven medvirke til planer som
berører kommunenes sjøområder eller som for øvrig kan berøre fiskeri- og havbruksinteresser.
Så vidt vi kan se er det ikke aktuelt med tiltak i sjø, eller som for øvrig kan påvirke marine
ressurser, marint miljø, fiskerier eller akvakultur. Fiskeridirektoratet region Sør kan derfor ikke
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se at dette planarbeidet vil medføre konsekvenser for de interesser direktoratet er satt til å
ivareta i planleggingen, og vi har derfor ingen innspill til planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Fra
BANE NOR

Ref.
2019/16462-2

Dato
20.11.2019

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
Fra
Direktoratet for mineralforvaltning

Ref.
19/03644-2

Dato
22.11.2019

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til
varslet om oppstart.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.
IED, 24.04.2020
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