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Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  

HS arealplan er engasjert av Slippen Bolig AS for å utarbeide en reguleringsplan for nye boliger på 

en del av eiendommen gnr/bnr 303/1452 ved Lundheim i Fredrikstad kommune. Forslag til ny 

bebyggelse er tegnet/prosjektert av NRV prosjektering.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nye boliger på eiendommen.  

Planinitiativet er utformet i tråd med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 

etter plan- og bygningsloven § 1 – Krav til planinitiativet.  

 
1. Formålet med planen 

Hensikten er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor eiendommen 

gnr/bnr 303/1452. Eksisterende veiareal og frisiktsone berøres også av planområdet, dette gjelder 

eiendommene gnr/bnr. 303/1537, 303/1448 og 303/652. Aktuelle hovedformål er frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  

 

2. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdets beliggenhet er på Lundheim på Østsiden. Avstanden til Fredrikstad sentrum (rådhuset) 

er cirka 3,6 km i kjøreavstand (google maps).   

 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Torsnes og Fredrikstad, fremhevet med rød sirkel.  



 
 
I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Plangrensen omfatter selve eiendommene der nye boliger 

planlegges, i tillegg er adkomstveien og tilstøtende arealer for offentlig veiareal og frisiktsoner tatt 

med. Tiltakshaver har sikret seg nødvendige avtaler med grunneier på gnr/bnr 303/1452 for 

gjennomføring av planlagt prosjekt.   

 
Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 4,8 daa.  

Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med Fredrikstad kommune.  

Den aktuelle eiendommen er i dag en stor eneboligtomt. Eiendommen er etablert med en enebolig 

med hageareal og et bryggerhus. Eiendommen er forholdsvis flat, med en intern høydeforskjell på 

cirka 3 meter på det meste.  

Foruten selve bebyggelsen, består eiendommen av et opparbeidet hageareal med interne gangveier, 

prydbusker og trær.  

 

 



 
 

 
Figur 3: En del av tomten sett mot vest.  

Planområdets omgivelser består i stor grad eneboliger på egne tomter. Det er også innslag av 

flermannsboliger i området. Et lite stykke mot vest (cirka 200 meter) er det et etablert område med 

33 rekkehus, langs Høidahlbuen. I tillegg planlegges det oppført 30 rekkehus/eneboliger i kjede på 

gnr/bnr 303/1852 Dette prosjektet er omtalt som Løkkeberghagen, og avstanden hit er cirka 100 

meter.  

Avstanden til Sagabakken skole er cirka 350-400 meter. Her finnes også et lekeareal som kan 

betraktes som en lokal nærmiljøpark.  

Eiendommer ligger i et område preget av vesentlig utvikling og utbygging, det gjelder for store deler 

av Østsiden, der det både pågår byggeaktivitet og planlegges nye prosjekt i fremtiden. Blant annet 

gjelder dette utviklingen rundt Sorgenfri-området, med 1500 nye boliger, curling/bowlinganlegg og 

et nyetablert bydelssenter (Østsiden storsenter).  

Området er betjent av flere kollektivholdeplasser. Gangavstanden er 200-300 meter, avstanden 

varierer med hvilke holdeplass man benytter og fra hvor i planområdet man måler. Adkomsten til 

holdeplassene anses å være trafikksikre, med gang- og sykkelvei og fotgjengerovergang ved de mest 

trafikkutsatte strekningene.  

For øvrig er det gang- og sykkelveier etablert helt frem til Fredrikstad sentrum og Sarpsborg.   

 



 
 

 
Figur 4: Flyfoto som viser nærmiljøet rundt planområdet.   

 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg.  

I forbindelse med det innledende planarbeidet er det utarbeidet et grovt skisseforslag som viser 2 

tomannsboliger og 4 eneboliger i kjede. Totalt 8 boenheter over to etasjer. Innledningsvis foreslås 

flat takform. Det er viktig å understreke at dette er ment som et foreløpig utkast. Løsningene kan 

endres underveis i planarbeidet.  

Parkeringsplasser og uteoppholdsareal vil bli sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.   

 

 

 



 
 

 
Figur 5: Løsningsforslag som viser plassering av boliger, adkomst, nærlekeplass og plassering av renovasjonsløsning.  

 

 
Figur 6: Snitt iht. løsningsforslag. Tegning: NRV prosjektering.  

 
 



 
 

 
Figur 7: Snitt av bebyggelse mot øst (nederst) og vest (øverst). Tegning: NRV prosjektering. 

 

Vei og renovasjon  

Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for nye byggetiltak på den selve boligeiendommen. De 

eksisterende veiarealene ønskes opprettholdt med dagens standard. Boligene mot vest vil sikres 

adkomst via en ny internvei, med avkjøring fra Parsellveien. Boligene mot øst ønskes etablert med 

direkte adkomst fra Roseveien.  

I den innledende fasen er det foreslått et felles renovasjonsanlegg ved innkjøringen til internveien. 

Aktuell løsning er avfallsbeholdere over bakken i et felles avfallshus. Boligantallet vil være for lavt til 

at det er aktuelt med nedgravd løsning. Dette skal betjene alle de nye boligene. Det foreslås at 

renovasjonsbilen skal kunne stoppe i kjøreveien ved tømming, og kjøre videre rundt Parsellveien, slik 

den gjør i dag. Forslagsstiller ønsker imidlertid innspill fra renovasjonsetaten vedrørende dette.  

 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

I løsningsforslaget er det inntegnet totalt 8 boenheter. I den vestre delen av planområdet er disse 

organisert ved at to og to boenheter er koblet sammen. I den østre delen er boligene organisert som 

4 eneboliger i kjede. Husene i vest har en BYA på cirka 111 m2 og husene i øst har en BYA på cirka 

113 m2.  



 
 
Alle boligene er inntegnet med en høyde på to etasjer og flate tak. Se snitt i figur 6.  

I løsningsforslaget i figur 3 er omtrentlig BYA cirka 37 %.  

Det skal legges til at den endelige utnyttelsesgraden og høyder kan avvike fra dette i et fremtidig 

planforslag.  

 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket innebærer etablering av ny boligbebyggelse i et etablert boligområde på Lundheim. Et 

skjerpet reglement, med blant annet krav om tilrettelegging for elektriske biler og nyere byggteknisk 

forskrift vil sikre at prosjektet gjennomføres med strenge krav og høy kvalitet. Byggteknisk forskrift 

ivaretar også nødvendige krav til universell utforming. Prosjektet innebærer en fortetting av en tomt 

med sentral beliggenhet og god tilgjengelighet. En høyere arealutnyttelse på tomter som dette 

innebærer at man kan redusere nedbygging andre steder.  

Det vil sikres lek- og uteoppholdsareal i tråd med kommuneplanens arealdel.   

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Tiltaket vil representere en økt utnyttelse med tettere bebyggelse av den aktuelle tomten 

sammenlignet med dagens situasjon. Dagens bebyggelse er plassert «midt på» tomten (se figur 4), og 

på bakgrunn av tomtens størrelse medfører dette at dagens bebyggelse har en god avstand fra 

tilliggende naboeiendommer. Det skisserte løsningsforslaget legger til opp til at ny bebyggelse vil ha 

kortere avstand til naboeiendommene enn i dagens situasjon. Samtidig vil de generelle 

avstandskravene av plan- og bygningsloven være gjeldende, og i løsningsforslaget er det vist fire 

meters byggegrense rundt hele utbyggingstomten.  

Tomten er i dagens situasjon bevokst med en god del vegetasjon. En fortetting på tomten vil medføre 

at mesteparten av vegetasjon vil måtte fjernes for å frigjøre plass til nytt bebyggelse- og anlegg. 

Imidlertid er de påregnelig at når området senere bebygges, ved at reguleringsplanen realiseres, vil 

det etableres ny vegetasjon innenfor planområdet. Om ikke dette er etablert ved overtagelse av nye 

hus, er det forventet at fremtidige beboere vil beplante området med ny vegetasjon. Selv om det 

naturlig nok ikke vil bli tilsvarende dagens situasjon.  

Som nevnt er det en intern høydeforskjell på cirka 3 meter innenfor planområdet. Planområdet ligger 

på en slags høyde i et landskap som er relativt slakt. Planområdet faller mot både nord, vest og øst. 

Man kan også si at planområdet utgjør et slags platå. Siden tomten ligger på en liten høyde, vil det 

også bli noe eksport mot omgivelsene. Dette vurderes imidlertid å ha begrensende negative 

virkninger, tatt i betraktning at dette vil være en forsiktig fortetting i et etablert byggefelt og fordi det 

ikke planlegges høy bebyggelse.  

 

7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

og pågående planarbeid 

Kommuneplanens arealdel 



 
 
Arealet innenfor planområdet er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg. Planlagte tiltak vil 

være i tråd med formålet i kommuneplanen. Kommuneplanen har også supplerende bestemmelser 

om uteoppholdsareal, lekeplass og parkering. Reguleringsplanen vil følge opp disse føringene.  

 

 
Figur 8: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Reguleringsplan  

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Løkkeberg (planID253). Gjeldende reguleringsplan er fra 

1987. Eiendommen er regulert til boligformål, maksimalt tillatt byggehøyde er 1,5 etasjer meter og 

saltaksløsning. Reguleringsplanen har ingen øvre begrensing på maksimalt tillatt BYA, og 

tomtebelastningen kan derfor være åpen for tolkning.   

Ny reguleringsplan vil være sammenfallende med arealbruksformålet (bolig) i gjeldende plan, men 

det vil legges til rette for en høyere arealutnyttelse enn i dagens situasjon, og det vil ikke være krav 

om saltak med 1,5 etasjer. Deler av adkomsten/Parsellveien er regulert til gang- og sykkelvei. Dette 

samsvarer imidlertid ikke med faktisk bruk av veien. Den aktuelle delen av strekningen tas også med i 

dette planarbeidet for å formalisere dagens bruk av strekningen som kjørevei.   

 

 



 
 

 
Figur 9: Forslag til ny plangrense sammen med gjeldende reguleringsplan.   

 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Naturverdier   

Ifølge Fredrikstad kommunes kartportal og miljostatus.no er det ikke registrert noen naturverdier 

innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet  

Kulturminner  

Ifølge Fredrikstad kommunes kartportal og miljostatus.no er det ikke registrert noen kulturminner 

innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet  

 

9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 

kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 

konsekvenser som følge av planarbeidet. Behov for ekstraordinær kartlegging kan være nødvendig, 

og aktuelle utredningstema vil avklares nærmere i planarbeidet.  

Utvikling av flere boliger kan generere en trafikkøkning til de aktuelle tomtene. Dette vurderes 

imidlertid å ha liten påvirkning på den totale trafikkbelastningen.  

 

 



 
 

10. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Det er imidlertid naturlig at hvertfall Statsforvalter, Vegvesen og Viken Fylkeskommune varsles. I 

tillegg er det flere andre interessegrupper som skal varsles, for eksempel syklistenes landsforbund, 

Norges vassdrag- og energidirektorat og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er også 

flere etater i Fredrikstad kommune som skal varsles direkte samt nabokommunene.  

Dette vil avklares i samråd med Fredrikstad kommune. 

 

11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens generelle 

bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning med f.eks. naboer eller 

sektormyndigheter vil vurderes underveis i planprosessen i samråd med planmyndigheten.  

Naboer, sektormyndigheter og andre berørte vil først få tilsendt varslingsdokumenter ved varsel om 

oppstart. Det vil også da kunngjøres oppstart i lokalavisen. Senere vil et komplett planforslag legges 

ut på høring/offentlig ettersyn, med en frist til å gi merknad på minimum 6 uker. Dersom ingen 

innsigelser foreligger ligger det til rette for sluttbehandling i Bystyret etter høringen.  

Senere kan man også innhente aktuell informasjon om reguleringsplanarbeidet ved å kontakte 

undertegnede eller gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/regulering.  

 

12. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Forslagsstillers 

vurdering er at slikt krav ikke utløses. Se eget notat.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Håvard Skaaden  

41676496 

 

http://www.fredrikstad.kommune.no/regulering

