
Side 1 av 8 

Saksnr.: 2021/14699 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 55832/2022 
Klassering: L12 
Saksbehandler: Frøydis Lunde 

Ingerø 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 07.04.2022 34/22 
 

Planinitiativ for Toresvei - Nasjonal arealplan ID 3004 1217 - Borge 
Forslagsstiller: Odd Amundsen 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget stiller seg bak planinitiativet og anbefaler oppstart av detaljregulering for 

Toresvei. 
2. Det legges til grunn følgende forutsetninger og føringer for det forestående planarbeidet:   

 Det forutsettes at kommuneplanens arealdel følges. 
 Området er støyutsatt, det må jobbes med å sikre tilstrekkelige støyforhold på en 

måte som ikke forringer kvalitetene i landskapet. 
 Stedstilpasning skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse: Farger, 

materialer, takform, byggehøyder og skala skal gjenspeile lokal byggeskikk. Tillatt 
typologi er eneboliger og/eller rekkehus.  

 Så mye som mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare på. 
Utbyggingen skal utføres skånsomt og terrengtilpasset.  

 Et tilstrekkelig bredt belte av eksisterende terreng og vegetasjon ut mot 
Torsnesveien beholdes uendret, slik at man får en naturlig skjerming mellom 
veien og ny bebyggelse.  

 Det bør oppføres boenheter i ulike størrelser, slik at det legges til rette for ulike 
befolkningsgrupper. 

 Det jobbes videre med å sikre trygg adkomst for gående og syklende fra 
planområdet frem til skole og barnehage. Standarden på Toresvei frem til Veel 
undersøkes og vurderes oppgradert.  

 Forslagsstiller må sørge for god involvering og medvirkning fra tilstøtende naboer 
både innenfor og utenfor planområdet, samt lokalsamfunnsutvalg, velforeninger 
og interessegrupper. Medvirkning for barn og unge skal dokumenteres. 

 
Fredrikstad, 28.03.2022 

Planutvalgets behandling 07.04.2022: 
På vegne av MDG, Ap, Sp og R fremmet Lillian Bisgaard (MDG) følgende tilleggsforslag til 
nytt punkt 3: 
Planutvalget oppfordrer forslagstiller til å gå i dialog med kommunen for å se om noen av 
boenhetene kan tilrettelegges for eldre. 
 
Forklaring: 
Området Toresvei ligger rett ved Torsnes sykehjem. Det vil være fordelaktig om noen boliger 
tilrettelegges for eldre, både par og enslige. Planutvalget oppfordrer begge parter til å finne 
synergier av nærhet til sykehjemmet. 
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Votering: 
Utvalgsleders innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Lillian Bisgaard til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 07.04.2022: 
1. Planutvalget stiller seg bak planinitiativet og anbefaler oppstart av detaljregulering for 

Toresvei. 
2. Det legges til grunn følgende forutsetninger og føringer for det forestående planarbeidet:   

 Det forutsettes at kommuneplanens arealdel følges. 
 Området er støyutsatt, det må jobbes med å sikre tilstrekkelige støyforhold på en 

måte som ikke forringer kvalitetene i landskapet. 
 Stedstilpasning skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse: Farger, 

materialer, takform, byggehøyder og skala skal gjenspeile lokal byggeskikk. Tillatt 
typologi er eneboliger og/eller rekkehus.  

 Så mye som mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare på. 
Utbyggingen skal utføres skånsomt og terrengtilpasset.  

 Et tilstrekkelig bredt belte av eksisterende terreng og vegetasjon ut mot 
Torsnesveien beholdes uendret, slik at man får en naturlig skjerming mellom 
veien og ny bebyggelse.  

 Det bør oppføres boenheter i ulike størrelser, slik at det legges til rette for ulike 
befolkningsgrupper. 

 Det jobbes videre med å sikre trygg adkomst for gående og syklende fra 
planområdet frem til skole og barnehage. Standarden på Toresvei frem til Veel 
undersøkes og vurderes oppgradert.  

 Forslagsstiller må sørge for god involvering og medvirkning fra tilstøtende naboer 
både innenfor og utenfor planområdet, samt lokalsamfunnsutvalg, velforeninger 
og interessegrupper. Medvirkning for barn og unge skal dokumenteres. 

3. Planutvalget oppfordrer forslagstiller til å gå i dialog med kommunen for å se om noen av 
boenhetene kan tilrettelegges for eldre. 

 
 
Fredrikstad 11.04.2022 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Frøydis Lunde Ingerø 

direktør Seksjon for kultur, miljø og byutvikling  
Ole-Henrik Holøs Pettersen 

 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget stiller seg bak planinitiativet og anbefaler oppstart av detaljregulering for 

Toresvei. 
2. Det legges til grunn følgende forutsetninger og føringer for det forestående planarbeidet:   

 Det forutsettes at kommuneplanens arealdel følges. 
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 Området er støyutsatt, det må jobbes med å sikre tilstrekkelige støyforhold på en 
måte som ikke forringer kvalitetene i landskapet. 

 Stedstilpasning skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse: Farger, 
materialer, takform, byggehøyder og skala skal gjenspeile lokal byggeskikk. Tillatt 
typologi er eneboliger og/eller rekkehus.  

 Så mye som mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare på. 
Utbyggingen skal utføres skånsomt og terrengtilpasset.  

 Et tilstrekkelig bredt belte av eksisterende terreng og vegetasjon ut mot 
Torsnesveien beholdes uendret, slik at man får en naturlig skjerming mellom 
veien og ny bebyggelse.  

 Det bør oppføres boenheter i ulike størrelser, slik at det legges til rette for ulike 
befolkningsgrupper. 

 Det jobbes videre med å sikre trygg adkomst for gående og syklende fra 
planområdet frem til skole og barnehage. Standarden på Toresvei frem til Veel 
undersøkes og vurderes oppgradert.  

 Forslagsstiller må sørge for god involvering og medvirkning fra tilstøtende naboer 
både innenfor og utenfor planområdet, samt lokalsamfunnsutvalg, velforeninger 
og interessegrupper. Medvirkning for barn og unge skal dokumenteres. 

 
Sammendrag 
Planinitativet åpner for utbygging av 13-20 nye boenheter ved Veel i Torsnes. Planområdet 
er på 36,9 daa og består i dag av skrinn gammel furuskog og bart fjell. Området er avsatt til 
fremtidig bebyggelse («B36») i kommuneplanen.  
 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. Det er registrert 1 forekomst av rødlistet 
barlind innenfor området. Det ligger 3 SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet, 
og det er registrert flere kulturminner fra annen verdenskrig.  
 
Området ligger i gangavstand til Veel i Torsnes, men vil generelt kunne bli en bilbasert 
utbygging da det er få arbeidsplasser og andre viktige funksjoner i nærområdet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeid med de forutsetningene og 
føringene som følger av saksframstillingen og forslag til innstilling. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Planinitiativ Toresvei, datert 09.12.21, revidert 21.03.22  
3 Foreløpig utkast til plankart, datert 08.12.21  
4 Referat fra internhøring, datert 07.09.21  
5 Vurdering av KU-plikt datert 05.07.21  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige dokumenter i sak 2021/14699. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planinitiativet 
Planinitiativet legger til rette for utbygging av et tidligere ubebygd område i Torsnes. Området 
er avsatt til fremtidig bebyggelse i kommuneplanens arealdel, med betegnelse B36. 
 
Forslagsstiller: Odd Amundsen. 
Plankonsulent: Multiconsult. 
 
Presentasjon av planinitiativet 
Det åpnes for 13-20 nye boenheter i form av rekkehus eller mer konsentrert bebyggelse. 
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Området ligger i tilknytning til tettstedet Veel i Torsnes, som har barneskole og 
dagligvarebutikk. Toresvei planlegges brukt som adkomstvei til planområdet. Denne fungerer 
i dag som skolevei, og planinitiativet legger opp til at det etableres fortau langs veien.  
 
Planområdet er på 36,9 daa og består i dag av skrinn gammel furuskog og bart fjell. 
Planområdet ligger utenfor gang- og sykkelavstand til Fredrikstad sentrum og andre 
tettsteder, og vil i stor grad kunne bli bilbasert med hensyn til jobb og en del andre 
funksjoner. Det er relativt dårlig kollektivdekning i området.  
 
Kommuneplanens krav til nærmiljøpark er ikke løst innenfor eget planområde. Torsnes skole 
er oppgitt som mulig nærmiljøpark. Dette må avklares med kommunens parkavdeling.  
 
Planstauts i området 
Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel («B36»). 
Planområdet er omgitt av landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) på flere sider, og store 
deler av disse er belagt med hensynssone landbruk.  
I Østfold fylkeskommunes arealstrategi (2018) er området avsatt til LNF.  
Området er ikke tidligere regulert, og grenser ikke til andre reguleringsplaner.  
 
Avvik fra kommuneplanens arealdel 
Det forutsettes at planforslaget utarbeides i henhold til kommuneplanens arealdel.  
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Det legges opp til etablering av eneboliger og/eller rekkehus. Nye eneboliger i Fredrikstad 
kommune ligger generelt på et høyt prisnivå, og er tilgjengelige for en begrenset 
kjøpegruppe. Dersom det etableres mindre eller på annen måte alternative typer eneboliger 
vil dette kunne åpne opp for at flere kan bosette seg i området. 
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
a) Nærmiljøpark må opparbeides utenfor planområdet. Torsnes skole kan muligens være 
aktuelt å bruke for dette, men det er ikke avklart. Det må inngås utbyggingsavtale med 
kommunen og det vil være behov for oppgradering og drift av aktuelt område. 
  
b) Økt innbyggertall i Torsnes vil kunne styrke lokalsamfunnet. 
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Planinitiativet åpner for nedbygging og tap av naturmark. Deler av planområdet består av 
gammel furuskog. 
 
Utbyggingen vil medføre økt bilbruk da arbeidsplasser og de fleste andre daglige gjøremål 
ligger utenfor gang- og sykkelavstand. Utbygging av området er i strid med overordnede 
føringer om fortetting og 0-vekst i biltrafikken. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planinitiativet har blitt vurdert av regulering, arkitektgruppen og intern høringsgruppe. 
Nedenfor følger en punktvis gjennomgang av aktuelle problemstillinger. 
 
Miljø og klima 
En utbygging av dette området vil være i strid med overordnede føringer om bærekraft, miljø 
og natur.  
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Planområdet ligger i gangavstand til Veel i Torsnes, som har barneskole og 
dagligvareforretning, men det er få arbeidsplasser og andre viktige funksjoner innenfor gang- 
eller sykkelavstand. Det må påregnes at utbygging i områder som dette vil føre til økt bilbruk 
og CO2-utslipp. Kollektivtilbudet i Torsnes er for tiden dårlig. Fra et klimamessig perspektiv 
er foreslått utbygging av B36 ikke ideelt. 
 
Naturhensyn 
Området er i dag ubebygd, og store deler av stedets naturlige terreng og vegetasjon vil måtte 
fjernes for å legge til rette for utbygging. Dette er uheldig med hensyn til lokale arter og 
økosystemer. Det bør etterstrebes at utbyggingen utføres så skånsomt som mulig slik at 
mest mulig naturmark kan bevares. Dette vil også ha en verdi for bokvalitetene på området. 
 
Det er registrert én rødlistet art på området (barlind). Plankonsulent har ved befaring ikke 
klart å finne denne. Problemstillingen følges opp i det videre planarbeidet. Det forutsettes at 
eventuell forekomst av rødlistet art hensyntas.  
 
Støy 
Området ligger delvis i gul og rød støysone, se illustrasjon under.  
 
Av hensyn til stedets karakter er det ikke ønskelig å etablere støyskjermer og andre 
skjemmende innretninger. Det forutsettes imidlertid at støyprobematikken håndteres på en 
måte som gir gode boforhold både inne i boligene og ved leke- og uteplasser, i henhold til 
gjeldende forskrifter.  
 
Det er to markante støykilder i området: Torsnesveien i vest og sør-vest, og en skytebane 
som ligger like nord for planområdet. Det er uklart hvordan støyproblematikken skal 
håndteres, men foreløpig plankart ser ikke ut til å gi tilfredsstillende støyforhold på blant 
annet lekeområde BLK2.  
 
Det bør kunne forventes bedre støyforhold i områder med en så landlig beliggenhet som B36 
har, enn hva man kan akseptere i mer bynære områder hvor man oppnår flere samfunns- og 
miljømessige gevinster ved å bygge ut. Det må jobbes videre med å finne gode løsninger.  
 
Illustrasjonen nedenfor viser stedets støyforhold, med planinitiativets foreløpige skisse til 
plankart lagt oppå. Lysegule og røde felt indikerer støy. Kun midtre del av planområdet ligger 
utenfor støysonen. Rosa hjelpelinje tydeliggjør hvor gul støysone slutter. 
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Kulturminner 
Det ligger tre SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet: Et bolighus fra 1700-
tallet, en potetkjeller i sten fra siste del av 1800-tallet og en smie fra første kvartal av 1900-
tallet. Det er ikke planlagt endringer på noen av de tre bygningene i forbindelse med 
reguleringen. Potetkjelleren og smia forutsettes regulert til bevaring. Potetkjelleren ligger på 
andre siden av Torsnesveien, utenfor utbyggingsfelt B36. Smia derimot ligger innenfor 
området som er planlagt utbygd. Det må jobbes med å sikre en god og stor nok overgang 
mellom nytt og gammelt.  
 
Fylkeskommunens kulturminneavdeling og plankonsulent har ved befaring av området funnet 
nyere tids kulturminner i form av skyttergraver og ruiner fra 2. verdenskrig. Disse er ikke 
formelt kartfestet eller vernet. Plankonsulent jobber med å innarbeide kulturminnene i 
planforslaget på en god måte. Samarbeidet med fylkeskommunen følges opp videre i 
planprosessen.  
 
Byggeskikk og arkitektur 
Planområdet ligger i et kulturlandskap med tradisjonell, landlig småhusbebyggelse, hvor 
stedskarakter og byggeskikk skal ivaretas. For å oppnå en god arkitektonisk sammenheng 
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mellom ny og gammel bebyggelse, må den nye sikres oppført med takformer, farger, 
materialer og uttrykk som knyttes opp mot nærmiljøet. Det bør være et mål at utbyggingen 
skal tilføre lokalmiljøet estetiske kvaliteter, og på en naturlig måte føye seg inn i eksisterende 
bygningsmiljø.  
 
Eksisterende og eventuelt ny vegetasjon bør brukes for å skape myke overganger og unngå 
sår i landskapet.  

Overvann 
Overvann ble trukket frem som et viktig tema i området av flere under internhøringen. Blant 
annet skriver Miljø og Landbruk at: «Det må fastsettes bestemmelser om at 
vegetasjonsbeltet (GV1 og GV2) skal bevares, og at det kun tillates felling av trær som utgjør 
en sikkerhetsrisiko. Dette vil bidra til bedre overvannshåndtering, slik at ikke tilgrensende 
jorder oversvømmes. Det bør vurderes etablering av overvannsbasseng ved ytterligere 
behov. Det er i dag hestebeite øst for planområdet, og det er svært store problemer med 
drenering på jordet nord for beitet.»  
 
Det er ikke mer kapasitet på overvannsnettet, og avrenningen må løses på eget planområde.  
Utbygging av et tidligere ubebygd område vil generelt øke andelen harde, ikke-permeable 
flater, og slik føre til mer overvann. Ved å bevare så mye som mulig at områdets vegetasjon 
og etablere så mye grønnstruktur som mulig – eksempelvis i form av grønne tak – legger 
man til rette for en bedre håndtering av overvannet. Det vil bli jobbet videre med å finne gode 
løsninger. 
 
Nærmiljøpark 
Det stilles krav i kommuneplanen til at det etableres nærmiljøpark ved utbygging av nye 
boligområder. Planinitiativet legger ikke opp til at kravet skal løses innenfor eget planområde, 
og er derfor avhengig av at det kan opparbeides en egnet park innenfor en radius på maks 
400 meter fra planområdet. Torsnes skole er trukket frem som mulig fremtidig nærmiljøpark. 
Dette vil kreve utbyggingsavtale og oppgradering av skolens uteområder i henhold til 
kommunens normaler. Spørsmålet om lokalisering av nærmiljøpark er ikke endelig avklart, 
og krever godkjenning fra parkavdelingen.  
 
Skolevei 
Toresvei planlegges brukt som planområdets adkomstvei. Veien fungerer i dag som skolevei. 
En utbygging av B36 vil medføre økt trafikkbelastning på veien, som da bør utbedres med 
fortau. Det fremgår av planinitiativet at det legges opp til å utbedre Toresvei og etablere 
fortau, men kun fra krysset i Torsnesveien og frem til skytterhuset rett nord for planområdet. I 
internhøringen har det fra flere etater kommet innspill om at hele Toresvei bør utbedres, helt 
frem til skolen og barnehagen. Det er viktig at barn og voksne får mulighet til å ta seg til 
barneskole, barnehage og dagligvareforretning på en trygg måte uten bruk av bil. 
Problemstillingen vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet.   
 
Landbruk 
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet, men det er omgitt av jorder og en 
stor andel av disse er belagt med hensynssone landbruk i kommuneplanens arealdel.  Miljø 
og Landbruk påpeker i internhøringsreferatet at jordbruksinteressene må være sikret også i 
anleggs- og byggefasen.  

 
Konklusjon 
Klimaproblematikken utpeker seg som spesielt utfordrende, og det finnes få avbøtende tiltak 
for å redusere den negative miljømessige effekten av denne type bilbasert utbygging. 
Utbygging av områder utenfor gang- og sykkelavstand til arbeidsplasser og andre daglige 
gjøremål, vil generelt kunne føre til en økning i årlige CO2-utslipp. 
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Øvrige tema nevnt i vurderingen over kan i større eller mindre grad hensyntas ved riktig og 
skånsom utbygging.  
 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen og 
anbefaler planutvalget å stille seg bak planinitiativet, med de føringer og forutsetninger som 
følger av denne saksframstillingen.  
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