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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 22.08.2019 72/19 

 

Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A  
arealplanID 0106 1152 – Rolvsøy 
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Svaneveien Eiendom AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A, arealplanID 0106 1152, sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Fredrikstad, 13.08.2019 
 

Planutvalgets behandling 22.08.2019: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 22.08.2019: 

Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A, arealplanID 0106 1152, sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Fredrikstad, 26.08.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Edvard Duvsete 

kommunaldirektør Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
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Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A, arealplanID 0106 1152, sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Sammendrag 
HS arealplan AS og G|plan AS fremmer forslag til ny reguleringsplan for Svaneveien 35A. 
Detaljreguleringen legger opp til en omdisponering av eiendommen fra næringsbebyggelse 
til boligbebyggelse. Det planlegges etablert 8 leiligheter. Omdisponeringen av arealet 
vurderes å være tilpasset den dominerende arealbruken i nærområdet, som er 
boligbebyggelse.  
 
Planforslagets adkomstvei avviker fra kommunens veinorm, ved at veiens bredde ikke 
tilfredsstiller kommunens krav. Dette løses ved at forslagsstiller erverver veien. 
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på 
grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1. Oversiktskart  
2. Plankart datert 02.10.17, sist revidert 14.06.19 
3. Reguleringsbestemmelser datert 10.09.17, sist revidert 14.06.19 
4. Planbeskrivelse datert 02.10.17, sist revidert 14.06.19 
5. Rapport arkeologisk registering, datert 17.08.17 
6. Notat geotekniske vurderinger, datert 19.01.17 
7. Vurdering av overvannshåndtering, datert 19.04.18 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2016/11005. 

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Forslagstiller ønsker å regulere området for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkering og lek-/uteoppholdsareal. Ny bebyggelse skal erstatte eksisterende 
næringsbebyggelse. Tanken med planarbeidet er å effektivisere arealbruk og samtidig ta 
hensyn til lekemiljø, byggeskikk og naboskap.  
 
Forslagstiller er Svaneveien Eiendom AS. Plankonsulenter er HS arealplan AS og G|plan 
AS. 
 
Overordnet planstatus 
Fylkesplan for Østfold mot 2050 anviser området som nåværende byggeområde og innenfor 
langsiktig grense for framtidig tettstedsavgrensning. I kommuneplanens arealdel (2011) er 
planområdet avsatt som nåværende bebyggelse og anlegg. Planområdet er uregulert og 
grenser ikke til noen tilliggende reguleringsplaner. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger i et etablert boligområde ved Evje/Hauge på Rolvsøy. Like nordvest for 
planområdet ligger jernbanesporet og videre vestover ligger handelsområdet langs 
Dikeveien/Østfoldhallene. Omtrent 150 meter i luftlinje sørover for planområdet finnes et 
etablert næringsområde med ulike typer arealkrevende virksomheter, industri, lager med 
mer.  
 
Planområdet omfatter selve hovedeiendommen Svaneveien 35A, gnr/bnr 736/72, og veien 
Svaneveien bestående av 736/36 og 736/228. I tillegg berøres deler av gnr/bnr 736/65 og 
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736/64 (hhv 0,1 m2 og 0,3 m2). En del av Svaneveien er tatt med for å sikre nødvendige 
avkjøringsforhold til og fra planområdet med riktig veidimensjonering og frisiktsoner. 
 
Svaneveien 35A består i dag av en lagerbygning med tilhørende uteareal, i hovedsak 
asfalterte flater benyttet til lagring/parkering og gress. Sør for planområdet er et mindre jorde 
på omtrent 7,7 daa, ellers er planområdet omgitt av eneboligbebyggelse. Cirka 150 meter fra 
byggeområdet mot øst ligger Rolvsøy idrettsanlegg. Her finnes to store gressbaner beregnet 
for fotball, men kan også benyttes til andre aktiviteter. 
 
Nærområdet består i hovedsak av boligbebyggelse bygd på 50-80 tallet, men med innslag 
av enkelte eldre (antageligvis) arbeiderboliger. Boligene har romslige hager med 
buskvegetasjon/hekker og innslag av trær.  
 
Langs FV109 er det hyppige bussavganger mot både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. 
Blant annet kan det nevnes Glommaringen som går med 10-15 minutters mellomrom i 
rushtid. Avstanden til nærmeste kollektivholdeplass langs FV109 er cirka 650 meter i 
gangavstand fra planområdet.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger opp til en sanering av et tidligere lager for å frigjøre areal til ny 
boligbebyggelse. Forslagstiller ønsker en høy utnyttelse og arealeffektivitet, og det er lagt 
opp til 8 enheter innenfor planområdet. Bebyggelsen foreslås å være to firemannsboliger 
med et felles lekeareal/uteoppholdsareal og parkeringsanlegg. Bebyggelsens fasade skal ha 
tydelige sprang for å beholde strøkets småskalapreg og gjenkjennelige småhusbebyggelse. 
Det er lagt opp til en fleksibilitet i reguleringsbestemmelsene ved valg av takform. Det åpnes 
for flate tak, pulttak, saltak eller kombinasjoner.  
 
Parkeringen legges på bakkeplan. Underjordisk parkering er vurdert, men er avvist som et 
reelt alternativ siden det ikke er økonomisk forsvarlig.  
 
På tomten vil det etableres egen nærlekeplass beregnet for små barn. Regulert lekeplass er 
112 m2 og har en sentral plassering mellom firemannsboligene. Lekeplassen vil også kunne 
fungere som en sosial møteplass for voksne. 
 
I dette prosjektet vil de fremtidige boligene variere noe i størrelse, sannsynligvis mellom 70-
90 m2. Dette innebærer at enkelte av boligene egentlig skulle hatt 2 parkeringsplasser i 
henhold til kommuneplanens norm. Med bakgrunn i planområdets plassering vurderer 
forslagsstiller det som tilstrekkelig at hver boenhet tildeles 1,5 parkeringsplass inkludert 
gjesteparkering.  
 
De nye boligene vil ha samme adkomst som eiendommen har i dag. Asfaltbredden på SKV2 
(fra SKV1) er cirka 3 meter, men den totale regulerte veibredden inklusive skuldre vil være 4 
meter. Veien foreslås ikke endret, foruten en mindre oppgradering av veikrysset, og 
restarealene mellom veien og tilstøtende naboeiendommer. Dette vil i praksis være 
grøft/sideareal til veien, slik det er i dag. Planforslagets adkomstvei avviker fra kommunens 
veinorm, ved at veiens bredde ikke tilfredsstiller kommunens krav. Dette løses ved at 
forslagsstiller erverver veien. 
 
Det planlegges ett felles renovasjonsanlegg for alle boligene. Det foreslås å etablere et 
inngjerdet avfallsanlegg. Renovasjonsanlegget har en sentral plassering, både med tanke 
på renovasjonsbilen og beboerne. Det er foreslått regulert vendehammer som er 
dimensjonert etter Fredrikstad kommunes veinorm. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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Plankonsulenten beskriver konsekvenser av forslaget i planbeskrivelsen (kap. 7), og viser til 
overordnede nasjonale og regionale føringer som vektlegger fortetting i bynære områder. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
En forenklet risiko- og sårbarhets-analyse (ROS) omfatter naturbasert og menneskeskapt 
risiko/sårbarhet. Behov for tiltak gjelder håndtering av støy og støv, radon og kulturmiljø. 
Tiltak som ikke omfattes av gjeldende regelverk, er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Fredrikstad blad den 28.11.2016. 
Høringsinstanser og naboer ble varslet i brev den 28.11.2016. Frist for å komme med 
merknader ble satt til 06.01.2017. Ved merknadsfristen til varsel om oppstart av planarbeid 
var det mottatt totalt 9 merknader, disse er referert og kommentert i kap. 9 i 
planbeskrivelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Tiltakshaver vil også erverve adkomstveien på gnr/bnr 736/36 av kommunen. Dette 
innebærer både at kommunen får betalt for veiarealet og de fraskriver seg alt 
vedlikeholdsansvar. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Vurderes tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at det ligger til rette for utvikling av tomten til flermanns-boliger. 
Planforslaget innebærer en fortetting i et allerede bebygd boligområde. Planområdet ligger 
gunstig til med tanke på kollektiv transport og sentralt i forhold til servicetilbud, skoler og 
barnehager. Det er gode kollektivforbindelser samt sykkel- og gangvei til både Fredrikstad 
sentrum og Sarpsborg. Planlagte tiltak vurderes i all hovedsak å være i samsvar med 
overordnete planer. 
 
Rådmannen ser det som positivt at planforslaget legger opp til transformasjon av et lite 
næringsområde, med tanke på at næringsområdet ligger inneklemt mellom boliger i et 
etablert boligområde. Endringene vurderes samlet å være en forbedring for naboene da 
eksisterende næringsvirksomhet blir erstattet med boliger og opparbeidede grøntarealer/ 
lekeplass. Med tanke på at planområdet ligger i et etablert boligområde på Hauge/Evje, er 
det viktig at planlagt bebyggelse tilpasser seg stedets karakter og estetikk.  
 
Rådmannen anser planforslaget til å være godt utredet i vedlagte dokumenter. 
Planforslagets adkomstvei avviker fra kommunens veinorm, ved at veiens bredde ikke 
tilfredsstiller kommunens krav. Dette løses ved at forslagsstiller erverver veien. Rådmannen 
vurderer tiltaket som godt begrunnet.  
 
Reguleringsplanen legger opp til 12 bilparkeringsplasser i plankartet, hvilket tilsvarer 1,5 
parkeringsplass per bolig, hvis det blir 8 boenheter. Dette er i samsvar med høringsutkastet 
til ny kommuneplanens arealdel, og er i tråd med nyere tids anbefalinger angående 
parkeringsdekning, der det anbefales færre parkeringsplasser for å stimulere til bruk av 
sykkel, gange og kollektiv transport. I tillegg stiller reguleringsplanen krav om etablering av 
sykkelparkeringer, noe som virker stimulerende for bruk av sykkel som transportmiddel.  
  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
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bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 
 
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av truede dyr eller planter, 
viktige naturtyper eller kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske 
interesser. I henhold til §10, skal en samlet belastning, som for eksempel stykkevis 
nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. 
 
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. 
 


