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SAMMENDRAG 

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble kunngjort 21. april 2020 i Fredriksstad Blad 
og på Fredrikstad kommune sine hjemmesider.  Det er mottatt syv uttalelser til varsling av oppstart. Disse er fra 
Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Mattilsynet, NVE, Statens vegvesen 
og Viken fylkeskommune.  
 
Merknadene er i hovedsak knyttet til følgende forhold: 
Reguleringsplanens innhold i forhold til fortettingsstrategien i kommuneplanen, tilgjengelighet for gående og syklende 
samt rekkefølgekrav knyttet til sikker gang- og sykkeladkomst til skole, parkeringskrav for sykkel og bil, trafikale 
konsekvenser herunder trafikksikkerhet, universell utforming, overvann, avløp, støy og luft, bevaring av vegetasjon, 
kulturminner- og kulturmiljø.  
 
Planforslaget svarer ut de merknader som er innkommet.   
Både fylkesmannen og fylkeskommunen ber om at det redegjøres for hvordan reguleringsplanen er i forhold til 
fortettingsstrategien i kommuneplanen.  Reguleringsplanen forholder seg til kommuneplanen slik den ble vedtatt juni 
2020. Når det gjelder utbyggingstakt, styres den av kommunens boligbyggeprogram.  
 
Det er avholdt møte med fylkeskonservator hvor innspill er gjennomgått og drøftet.  
 
02. november 2020 ble en utvidelse av planområdet varslet. Det ble sendt varsling pr. mail til Viken Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken samt grunneier, som er Fredrikstad kommune. Bakgrunnen for varslingen var at den 
geotekniske vurdering avdekket behov for tiltak for å ivareta områdestabilitet. Det mest aktuelle tiltaket ble vurdert å 
være en etablering av en motfylling i skråningen vest for hovedbygget, utenfor varslet planområde. 
I etter kant av varslingen er det sett på andre måter å sikre områdestabilitet enn ved etablering av motfylling. En har 
kommet fram til en løsning som ikke vil komme i berøring av det utvidede varslingsområdet. Planområdet utvides 
derfor ikke.   
 

 

1 Generelt 
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble kunngjort 21. april 2020 i 
Fredriksstad Blad og på Fredrikstad kommune sine hjemmesider.  Det ble sendt varsel i form av 
brev til følgende: 
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• Grunneiere 
• Naboer og gjenboere 
• Offentlige myndigheter 
• Interesseorganisasjoner 

 
Kopi av varslingsbrev, varslingsannonse og adresselister ligger i 10214972-PLAN-NOT-006 
Varslingsmateriale. 
 
Kopi av uttalelser følger i vedlagt notat: 10214972-PLAN-NOT-007 Uttalelser ved varsel om oppstart 
 

2 Mottatte uttalelser 
Det er mottatt åtte uttalelser til opprinnelig varsling av oppstart. Uttalelsene er mottatt fra 
følgende aktører: 
 

1. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
2. Forsvarsbygg 
3. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
4. Mattilsynet 
5. Norges vassdrags- og enerigdirektorat (NVE) 
6. Statens Vegvesen 
7. Viken fylkeskommune 

3 Sammendrag og kommentarer 
 

Sammendrag Kommentarer

Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
skriver i sin uttalelse at de ikke kan se at det 
foreslåtte planområdet berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift. DMF 
kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at 
planen vil omfatte uttak av masse som vil 
omfattes av mineralloven. DMF har derfor 
ingen merknader til varsel om oppstart av 
Veum Park. De ber om å få oversendt saken 
når den blir lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn.  

Uttalelsen tas til orientering. 

Forsvarsbygg 
Forsvarsbygg sier i sin uttalelse at de etter 
gjennomgang av varslet med tilhørende 
dokumenter ikke kan se at Forsvarets 
arealbruksinteresser blir berørt. De har derfor 
ingen merknader til tiltaket.  
 

 

Uttalelsen tas til orientering. 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Fylkesmannen (FM) sier i sin uttalelse at 
reguleringsplanen må vurderes opp mot 
kommuneplanens målsettinger om at 60 % av 
boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 % i 
tettstedet og 10 % i lokalsentrene. 
Kommuneplanens målsettinger og 
bestemmelser er viktige for å følge opp statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig- areal og 
transportplanlegging, «nullvekstmålet» og 
fylkesplan for Østfold. Dette gjelder også for 
andre formål enn bolig. Det bør vurderes 
rekkefølgekrav for å styre utbyggingen av 
området.  
 
FM sier videre i sin uttalelse at de ser det som 
positivt at legges til rette for en variasjon i 
leiligheter, og anbefaler at dette sikres i 
reguleringsplanen.  
 
FM anbefaler at en del av de eksisterende 
trærne i området sikres til bevaring i 
reguleringsplanen. Det gjelder særlig ask og 
alm, og eventuelle andre arter oppført på 
Norsk rødliste for arter.  
 
 
 
Det bør reguleres inn en buffersone mot 
landbruksområdene rundt, slik at boligbygging 
ikke medfører framtidige konflikter mot 
landbruksdriften.  
 
FM anbefaler videre at det etableres 
bestemmelser om støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet, jf. retningslinje T-1442 
punkt 4.  
 
FM forutsetter at det ikke tillates boliger i 
området før sikker gang- og sykkeladkomst til 
skolen er etablert.  
 
 
 
Overvann og avløp  
Regnvann/overvann må håndteres uten å 
belaste avløpssystem og renseanlegg. 
Klimaendringene gir allerede i dag store 
utfordringer på kritisk avløpsinfrastruktur. 

Det er i kommuneplanens arealdel allerede 
vurdert og avklart hva området kan brukes til:  
Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og 
forretning (..). Annen handel enn 
dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig 
virksomhet tillates ikke.  
Rekkefølge for utbygging av boligområder 
styres gjennom kommuneplanens arealdel og 
boligbyggeprogrammet. I 
boligbyggeprogrammet står det oppført at 
området kan bebygges med inntil 245 
boenheter, i perioden fra 2021-2030. 
 
 
Tas til orientering, dette sikres i planen.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette vurderes fortløpende i 
planarbeidet. Det er gjort en 
konsekvensutredning på temaet 
naturmangfold hvor konsekvenser for 
naturmangfoldet vil bli belyst og evt. 
avbøtende tiltak blir foreslått. Det er knyttet 
en hensynssone til trær som ønskes bevart.  
 
Det er i stor grad parkdrag som ligger inn til 
jordbruksområdene rundt, som vil utgjøre en 
naturlig buffersone mot jordbruket.  
 
 
Tas til orientering. Legges inn i bestemmelsene. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Sikker gang- sykkeladkomst 
til skolen sikres i planen gjennom 
rekkefølgekrav.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Overvannshåndtering 
innenfor området er en del av planarbeidet. 
Plan for håndtering av overvann, vann og avløp 
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FM anbefaler www.klimatilpasning.no og 
Miljødirektoratets digitale veileder Hvordan ta 
hensyn til klimaendringer i plan og særlig 
punktene om naturbaserte 
overvannsløsninger. Vi anbefaler etablering av 
naturbaserte overvannsløsninger som samtidig 
tilfører bomiljøet naturmangfold og attraktive 
uteområder. 
I plan- og bygningsloven er det satt krav om 
tilknytning til infrastruktur, herunder avløp, før 
rammetillatelse kan gis. Kravet innebærer at 
avløp skal være sikret i samsvar med 
forurensningsloven før utbygging. Kommunen 
må derfor vurdere avløpssituasjonen og sørge 
for at alle nye utbygginger er planlagt slik at 
avløpsinfrastruktur og renseanlegg er 
dimensjonert og i stand til å ta imot den 
faktiske belastningen som den planlagte 
utbyggingen vil medføre. Dersom kommunen 
ikke overholder krav til utslipp som følger av 
tillatelse eller forurensningsforskriften, vil et 
hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private 
eller næring, bli betraktet som en forsettlig 
økning i ulovlig utslipp. 
 
Relevante statlige planretningslinjer:  

• 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).  

 
 
 

for hele planområdet foreligger sammen med
reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering og legges til grunn.  

Mattilsynet 
Mattilsynet skriver i sin uttalelse at området i 
dag har tilknytning til offentlig vann og avløp, 
men at dette trolig er tilpasset og dimensjonert 
for sykehusdriften som tidligere var på 
området. Det bør utarbeides en oppdatert VA-
plan før utbyggingen starter.  
 
For å sikre tilstrekkelig mengder med 
drikkevann, forutsetter Mattilsynet at 
kapasiteten i kommunens hovednett er 
tilstrekkelig og om nødvendig, slik at 
utbyggingene ikke påvirker 

Tas til orientering. Det er utarbeidet en 
overordnet VA-plan som del av planarbeidet.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
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leveringskapasiteten i området og kommunen 
for øvrig.  
 
Mattilsynet understreker at kommunen basert 
på en ROS-analyse bør se på det totale 
vannbehov i kommunen i beregningen av 
kapasitet og hvilke tiltak som eventuelt må 
iverksettes for å sikre tilstrekkelig mengder 
med drikkevann også fremover i tid.  
 
Det er viktig at den totale sikkerheten mht 
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 at det er private 
drikkevannskilder i eller i nærheten av 
planområdet. Det må undersøkes 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».  

 
 
Dette er en generell tilbakemelding til 
kommunen, ikke spesifikt for dette prosjektet. 
Videreformidles.  
 
 
 
 
Tas til orientering og tas hensyn til ved grave- 
og byggearbeider.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Veumbekken 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
skriver i sin uttalelse at planområdet ligger i 
nedbørfeltet til Veumbekken. NVE er kjent 
med at det er store flomutfordringer i nedre 
deler av vassdraget. Det er derfor veldig viktig 
at ny utvikling for Veum Park sees i 
sammenheng med dette, slik at det ikke 
planlegges byggetiltak som bidrar til forverring 
av flomforholdene nedstrøms. 
Overvannshåndteringen i planprosjektet blir 
derfor veldig sentral. 
 
Generelt 
NVE skriver i sin uttalelse at det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra 
naturfarer er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- 
og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og 
bygningsloven og teknisk forskrift setter 
tydelige krav.  
 
Flom erosjon, skred og overvann 
NVE skriver i sin uttalelse at utbygging i 
nedbørfeltet gir økt andel tette flater, noe som 
bidrar til raskere avrenning og større mengder 

Tas til orientering. Planarbeidet har spesielt 
fokus på god håndtering av overvann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Håndtering av overvann, 
herunder avrenning, er vurdert i planarbeidet. 
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vann på terrengoverflaten. Avrenning må 
utredes tidlig i planprosessen.  
 
Vassdrags- og grunnvannstiltak 
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. 
 
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. 
 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer 
om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser. I plandokumentene må 
det gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 
Alle relevante fagutredninger innen NVEs 
saksområder må være vedlagt. Vi ber om at 
alle plandokumenter sendes elektronisk til 
nve@nve.no. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av 
brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs 
bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber 
derfor om at det skrives tydelig i 
oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt 
ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. 

Det vil fortsatt være store ubebygde arealer 
innenfor planområdet.  
 
 
 
Ikke aktuelt i denne plansaken.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det er ikke funnet noen 
konflikter for denne plansaken.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  

Statens vegvesen
Statens vegvesen (SVV) skriver i sin uttalelse at 
de er vegadministrasjon for riksveger. Samtidig 
er de fagorgan med sektoransvar på vegne av 
Samferdselsdepartementet. Gjennom 
sektoransvaret skal de bidra til oppfølging av 
statlig politikk på det offentlige vegnettet og 
ivareta hensyn som trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og 
universell utforming i områder hvor andre enn 
staten har myndighet.  
 
Arealutnyttelse 
SVV skriver i sin uttalelse at planområdets 
beliggenhet og nærhet til sentrum, 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det tas sikte på en god 
utnyttelse på de arealene innenfor 
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sykkelvegruter og bussholdeplasser gjør at SVV 
oppfordrer til høy utnyttelse av arealene.  
 
 
 
 
 
 
 
Syklende og gående 
SVV skriver videre at planen bør vise hvordan 
den knyttes til rutenettet som inngår i 
«Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad». 
 
Det bør videre tas inn reguleringsbestemmelse 
som setter minimumskrav til antall 
sykkelparkeringsplasser, krav om plassering 
nært inngangsparti, krav til standard ved at 
plassene skal ha tak og at det skal være mulig å 
låse fast syklene. Det bør også tilrettelegges for 
lading av elsykler.  
 
 
Der en snarveg er hovedløsningen, må denne 
ha universell utforming.  
 
SVV anbefaler at tiltakskatalogen for transport 
og miljø benyttes videre i planarbeid for å 
tilrettelegge for sykkel og gange.  
 
Universell utforming  
SVV skriver i sin uttalelse at reguleringsplanen 
må redegjøre for og vise hvordan universell 
utforming ivaretas, for eksempel skal 
transportsystemet være universelt utformet.  
 
Luft 
Luftforurensning bør utredes i en luftfaglig 
rapport i henhold til Klima- og 
miljøverndepartementets 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 
planforslag og bestemmelse.  
 
Parkering 
Parkeringsavgifter og tilgang til 
parkeringsplasser har stor betydning for 
bilbruken, Parkeringsbegrensning bør derfor i 

planområdet som blir bebygd. Utnyttelsen 
kunne totalt sett vært høyere, men da ville 
tiltaket vært i strid med overordnet målsetting 
i kommuneplan om fordeling av boligbygging 
innenfor ulike deler av Fredrikstad kommune. I 
tillegg er det ønskelig å bevare det åpne 
parkpreget rundt hovedbygget.  
 
 
Tas til orientering. Planen belyser dette.   
 
 
 
 
 Tas til orientering. Det legges inn 
minimumskrav til antall 
sykkelparkeringsplasser jf. krav i 
kommuneplanens arealdel. Det stilles også 
krav til tak, mulighet for å låse fast sykler, 
belysning og lokalisering nært 
inngangsdører/heis/trapperom. Tilrettelegging 
for lading av elsykler gis det ikke føringer på.  
 
Tas til orientering.  
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Krav til universell utforming 
vil bli ivaretatt.  
 
 
 
 
Luftforurensning utredes i luftfaglig rapport, 
sammen med enkel støyvurdering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
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større grad brukes som trafikkregulerende 
virkemiddel. For bedre arealutnyttelse bør 
parkering legges under bakken. Det bør settes 
maksimaltall for antall p-plasser, jf. 
kommuneplanens arealdel 2011-23.  
 
Kollektivtrafikk 
SVV skriver i sin uttalelse at det må utredes 
hvordan planområdet kan betjenes med 
kollektivtrafikk. Beskrivelsen bør også omfatte 
gangforbindelser og avstander til relevante 
stoppesteder.  
 
 
Støy 
SVV skriver i sin uttalelse at trafikkstøy må 
utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt 
over støyutfordringene. Nødvendige 
avbøtende tiltak innarbeides i plan og 
bestemmelser, jf. Klima- og 
miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2016 og veileder M-128/2014.  
 
Som et minimum bør det tas inn en 
bestemmelse som sier at «Grenseverdiene i 
tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende for 
planen». Alternativt kan tallfestede aktuelle 
grenseverdier tas inn i planbestemmelsene.  
 
Trafikksikkerhet  
SVV anbefaler at alle offentlige trafikkarealer 
dimensjoneres etter SVVs håndbøker. SVV 
tenker da spesielt på fri sikt i kryss og 
avkjørsler. Løsninger bør planlegges slik at 
store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal 
tiltenkt lekeplasser ikke bør plasseres i 
tilknytning til manøvreringsarealer for 
renovasjonskjøretøy eller parkeringsarealer 
som baserer seg på ryggende kjøretøy. 
 
Avkjørsler 
SVV skriver at kryss og avkjørsler bør utformes 
(geometri og sikt) iht. Statens vegvesens 
håndbok N100 Veg- og gateutforming, kapittel 
E.1. Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som 
sikttrekanter, se for eksempel kapittel E.1.1.5 i 
håndbok N100. Disse tegnes inn (og målsettes) 
i alle kryss og avkjørsler. Den delen av 
sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor 
areal regulert til vegformål, reguleres som 

P-plasser vil i hovedsak planlegges i p—hus 
under bakken. Forøvrig vil krav i 
kommuneplanens arealdel følges opp i planen. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er vurdert i 
planarbeidet.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Denne bestemmelsen legges 
inn.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Kommunens veinorm følges 
opp i planarbeidet. Renovasjonsløsning er 
planlagt med utgangspunkt i at rygging ikke er 
nødvendig.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er et stort 
planområde som vil bli bygget ut over tid. Det 
er viktig å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i 
planen, samtidig som nødvendige forhold 
sikres i plan. Avkjørsler avsettes med 
adkomstpil med tilhørende bestemmelser som 
sikrer de forhold SVV peker på.  
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hensynssone (sikringssone H140). I tillegg bør 
det tas inn en bestemmelse om at det innenfor 
sikttrekanten ikke skal være eventuelle 
sikthindringer (som for eksempel vegetasjon 
eller snø) som er høyere enn 0,5 m over 
kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, 
stolper eller liknende som ikke er 
sikthindrende, kan stå innenfor sikttrekanten. 
 
Trafikkanalyse 
SVV skriver i sin uttalelse at 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 fremtidige støyforhold. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det er gjennomført en 
trafikkanalyse med fokus på trafikale 
konsekvenser med tanke på dimensjonering og 
valg av løsninger, trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling.  

Viken fylkeskommune 
Mulighetsstudie 
Viken fylkeskommune (VFK) skriver i sin 
uttalelse at mulighetsstudien fra 2017 
refererer til den gang gjeldende fylkesplan 
(2009) og ber om at overordnede føringer 
oppdateres i henhold til ny plan.  
 
 
 
 
Konsekvensutredning 
Det er redegjort for forventede konsekvenser 
av tiltaket og aktuelle utredningstemaer i 
planinitiativet. Følgende tema antas å være 
aktuelle utredningstemaer for 
konsekvensutredningen: 
• Kulturminner 
• Naturmangfold 
• Landskap og landskapsvirkning 
VFK spiller inn at følgende også vil være viktig 
tema i KU-utredningen: 

- Virkning ift. kommuneplanens mål om 
60-30-10% fordeling 

 
 
 
 
 
 
 

Da mulighetsstudien ble utarbeidet var det en 
annen fylkesplan det refereres til. 
Mulighetsstudien vil ikke bli oppdatert, men i 
planbeskrivelsen som følger Veum Park vil den 
overordnede planen som gjelder på 
tidspunktet hvor reguleringsplanen utarbeides 
legges til grunn.  
 
 
 
KU-temaene er utredet.  
 
Det er i kommuneplanens arealdel allerede 
vurdert og avklart hva området kan brukes til:  
Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og 
forretning (..). Annen handel enn 
dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig 
virksomhet tillates ikke.  
Rekkefølge for utbygging av boligområder 
styres også gjennom kommuneplanens 
arealdel og boligbyggeprogrammet. I 
boligbyggeprogrammet står det oppført at 
området kan bebygges med inntil 245 
boenheter, i perioden fra 2021-2030. 
Arealbruken, samt utbyggingstakten, er 
allerede en del av kommuneplanens arealdel 
og er del av helhetlig konsekvensutredning på 
dette plannivået. Det anses derfor ikke 
relevant å trekke inn en konsekvensutredning 
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- Virkning ift. intensjonen med regionale 
planbestemmelser for lokalisering av 
handel og arbeids- og/eller 
besøksintensive virksomheter. Hva er 
lokalt behov på Veum i henhold til 
ABC-prinsippet i videre planarbeid. Det 
er viktig at utviklingen på Veum ikke 
undergraver /bidrar til å utarme 
bysentra.  

 
Forholdet til Fylkesplan Østfold mot 2050 
Det bør fremgå av planbeskrivelse/ 
planbestemmelser at det ikke skal legges til 
rette for rene forretningskonsepter, heller ikke 
rene kontorbedrifter innenfor 
reguleringsområdet som ikke er knyttet til det 
lokale behovet i hverdagen. Det må fastsettes i 
bestemmelsene mer spesifikt hvilke 
underformål det åpnes for. Kommunen må 
som del av plan- og utredningsarbeidet gi en 
oversikt over hva som finnes av tilbud i 
nærområdet i dag (dekningsgrad), og hvilket 
lokalt behov som ikke er dekket. 
 
Forholdet til kommuneplan 
VFK viser til målene i kommuneplanens 
samfunnsdel og målene i bypakka, og ber om 
at det gjennom planarbeidet vektlegges 
hvordan denne planen kan bidra til å nå de 
ulike samfunnsmålene. Reguleringsplanen må 
vurderes opp mot kommuneplanens 
målsettinger om at 60 % av boligbyggingen skal 
skje i byområdet, 30 % i tettstedet og 10 % i 
lokalsentrene. 
Det må redegjøres for hvordan planen stiller 
seg ift. dette, og at planen ikke vil 
vanskeliggjøre denne målsetningen. Det bør 
vurderes rekkefølgekrav for å styre 
utbyggingen av området. 
 
Infrastruktur 
Trafikkanalyse og byggeplan 
VFK sier i sin uttalelse at det må lages en 
trafikkanalyse som viser konsekvensene av 
reguleringsplanforslaget for omkringliggende 
offentlig veinett. Eventuelle behov for tiltak på 
fylkesveinettet som avdekkes i trafikkanalysen 
må legges inn i planens bestemmelser som 
rekkefølgekrav. Trafikkanalysen må også vise 

som tar for seg prioriteringer og rekkefølge på 
kommuneplannivået på dette plannivået.  
 
Tas til orientering. Dette belyses som del av 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Reguleringsplanen forholder 
seg til de føringer som ligger til 
kommuneplanens arealdel som styrer hva som 
går under begrepene nærservice og 
strøkstjenlig virksomhet.  
 
 
 
Dette omtales i planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 
Det foreligger en nylig vedtatt kommuneplan 
som planarbeidet forholder seg til. Se forøvrig 
tidligere kommentar under punkt for 
konsekvensutredning.  Rekkefølge for 
utbygging ligger i kommunens 
boligbyggeprogram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette belyses i planen.  
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hvordan man på best mulig vis kan sikre et 
sammenhengende, funksjonelt og 
trafikksikkert veinett for gående og syklende. 
 
Hvis behov for tiltak på fylkesveinettet 
avdekkes og planområdet må utvides, må det 
tas inn en bestemmelse om at Viken 
fylkeskommune skal godkjenne byggeplan for 
alle tiltak på fylkesvei 381 før gjennomføring. 
Som grunnlag for regulering må det også lages 
en teknisk plan som godkjennes av Viken 
fylkeskommune før endelig planvedtak. 
 
Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv 
VFK mener det bør prioriteres å tilrettelegge 
for fotgjengere, syklister og kollektivreisende 
og anbefaler at tiltakskatalogen for transport 
og miljø benyttes videre i planarbeidet for å 
tilrettelegge for sykkel og gange.  
 
Det er viktig at skoleelever blir ledet til og 
sikres områder der kryssing av veier kan foregå 
trafikksikkert. Derfor mener vi 
reguleringsplanen «Gangbro Hestehagen - 
Veumveien» med planskilt kryssing over 
fylkesvei 381 Veumveien og tosidig universelt 
utformede kollektivholdeplasser må være 
etablert før bebyggelsen i Veum Park gis 
brukstillatelse. Det må etableres gode 
gangforbindelser til gangbroa og 
kollektivholdeplassene, og bygging av disse 
gangforbindelsene må også sikres gjennom en 
rekkefølgebestemmelse. Tilsvarende krav er 
knyttet til tilgrensende reguleringsplan B113 
Brønnerød av 09.02.17. 
 
VFK ber også om at det vurderes som del av 
funksjonelt og helhetlig gang- sykkelveinett om 
tilsvarende rekkefølgekrav som ligger til 
reguleringsplan for Evenrødveien også legges 
inn her.  
 
Planen bør vise hvordan den kan knyttes til 
sykkelnettet som inngår i «Hovedsykkelveier i 
Sarpsborg og Fredrikstad». Planområdet ligger 
like ved sykkelrute 4.  
 
Det bør settes et minimumskrav til antall 
sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør 
formuleres på en slik måte at det er 
etterprøvbart og bestemmelsene bør stille krav 
til kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene 

 
 
 
Tas til orientering. Det vil ikke være behov for å 
utvide planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Tilrettelegging for 
trafikksikkert og funksjonelt veinett for gående 
og syklende er en naturlig del av planarbeidet.  
 
 
 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser knyttet 
til gangbru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Tilknytning til 
hovedsykkelnettet beskrives.  
 
 
 
Tas til orientering. Det settes krav til 
minimumskrav til sykkelparkering jf. krav i 
kommuneplan. Det settes også krav mht 
overbygg, belysning, mulighet for å låse fast, 
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bør etableres under tak med låsemuligheter i 
nærhet til inngangspartiene. Ettersom stadig 
flere velger elsykkel som transportmiddel bør 
bestemmelsene sikre ladepunkt for elsykler i 
tilknytning til sykkelparkering. 
 
Trafikksikkerhet 
VFK skriver i sin uttalelse at det er viktig at 
valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 
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. 
 
Eventuelle tiltak på fylkesveinettet skal 
utformes i henhold til Statens vegvesens 
håndbøker. Vi anbefaler at alle øvrige 
offentlige trafikkarealer også dimensjoneres 
etter Statens vegvesens håndbøker. Siktkrav i 
kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. 
Disse tegnes inn og målsettes i kryss og 
avkjørsler. Det bør også tegnes inn frisiktsoner 
i kryss mellom anlegg for gående og syklende. 
For mer informasjon om siktkrav i forbindelse 
med gang- og sykkelanlegg viser vi til V122 
Sykkelhåndboka. 
 
Universell utforming 
VFK bemerker at planarbeidet skal ivareta 
kravene til universell utforming, og dette skal 
sikres gjennom plankart og bestemmelser. Alle 
anlegg for kollektivtrafikk, og anlegg for 
gående og syklende skal ha universell 
utforming. 
 
Parkering 
VFK sier at det bør tas inn en planbestemmelse 
som stiller et maksimumskrav til antall 
parkeringsplasser for bil. Det bør også 
tilrettelegges for lading av elbil. Ved samling av 
all parkering på ett sted i planområdet, eller 
legge all parkering i parkeringskjeller, vil 
trafikksikkerhet i større grad ivaretas internt i 
planområdet. 
 
Arkeologi 
I forbindelse med det tidligere arbeidet med 
reguleringsplanen for Veum sykehus, ble det i 
2015 gjennomført en arkeologisk registrering i 

og lokalisering nært 
inngangsparti/heis/trapperom.  
Det er ikke gitt bestemmelser knyttet til lading, 
da praksis er at man tar med seg batteri og 
lader inn.  
 
 
 
Tas til orientering. Det planlegges for gode 
løsninger som ivaretar trafikksikkerhet. Det er 
foreslått et vegsystem og renovasjonsløsninger 
som ikke medfører behov for rygging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det planlegges ikke som del 
av reguleringsplanen tiltak på fylkesveinettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Planarbeidet forholder seg 
til gjeldende krav og standarder på området.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Det legges inn 
maksimumskrav for p-plasser jf. krav i 
kommuneplanens arealdel. Det er også knyttet 
krav til lademuligheter.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Gjennomført arkeologisk 
utgraving med rapport legges til grunn.  
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området. Siden avgrensningen av planområdet 
den gang nærmest var identisk med dagens 
avgrensning, vil det ikke være behov av 
ytterligere arkeologiske registreringer i 
planområdet. 
 
Hvis tiltakshaver ønsker å utnytte arealet der 
det ligger fredete kulturminner, må 
tiltakshaver søke fylkeskommunen om 
dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom 
planen godkjennes, skjer dette vanligvis under 
forutsetning av at det foretas en arkeologisk 
utgravning før planen realiseres. I de fleste 
tilfeller vil utgifter til arkeologisk utgravning 
bæres av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 
10. 
 
De fredete områdene kan også tas inn i 
reguleringsplanen som hensynssoner. Formålet 
med hensynssoner er å sikre de registrerte 
kulturminnene innenfor planområdet, og det 
skal medfølge bestemmelser som ivaretar 
formålet med hensynssonene. Vi vil påpeke at 
hensynssoner normalt omfatter et større areal 
enn selve det registrerte kulturminnet. 
 
VFK anbefaler at Kulturarv kontaktes for å få 
mer informasjon om de fredete 
kulturminnene.  
 
Nyere tids kulturminner 
Planforhold: VFK gjentar føringer fra 
kommuneplanens arealdel som sier for Veum 
Park at: hensynet til det historiske anlegget skal 
vektlegges. I vedlegg til kommuneplanen for 
2020-2032 under lokalt viktige kulturmiljøer – i 
tabell for byområder: 
Veum sykehus - den eldste delen av det 
psykiatriske sykehuset og samlingslokale er gitt 
verneverdig karakter. 
 
 
 
Oppsummering:  
Fylkeskommunen ber om at det i videre 
planarbeid:  

• legges en hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570) over de omtalte 
bygningene og grøntanleggene med 
allèene av regional verneverdi, og at 
det utarbeides spesielle bestemmelser 
for dette. 

 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det legges inn hensynssone 
kulturmiljø med tilhørende bestemmelser som 
sikrer både forholdet til kulturminnene og 
planlagt bebyggelse.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det er avholdt tremøter 
med Kulturarv.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Føringer fra 
kommuneplanen følges opp i planarbeidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se over.  
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• utføres en beskrivelse av områdets 
verneverdige kulturminner 
kulturhistorie/arkitektur/ /tilstand osv 
med tanke på bruk/gjenbruk.  
 

• tar ved nye tiltak vesentlig hensyn til 
kulturmiljøet innenfor planområdet og 
tilpasser seg dette, samt 
influensområdene rundt planområdet 
som også har verneverdig bebyggelse.  

 
 
• utarbeides en tilpasningsbeskrivelse, 

som beskriver og illustrerer hvordan ny 
utbygging tilpasser seg de 
verneverdige bygningene innenfor 
planområde og i influensområdet 
rundt, både overordnet og i detaljer. 
 

• tas klimahensyn for å redusere C02 
utslipp, etterstrebe mest mulig 
gjenbruk av eksisterende 
bygningsmasse frem for nye tiltak. 

  

Som del av planbeskrivelsen vil det redegjøres 
for de ulike verneverdiene og overordnet 
vurdering av egnetheten for direkte gjenbruk.  
 
 
Tas til orientering. Parkanlegget sør for 
hovedbygningen og hovedbygningen bevares. 
Alleen inn mot hovedbygningen reetableres.  
Parkarelaene nord for hovedbygningen 
bevares også. Tilpasning til omgivelsene følger 
av planbeskrivelsen.  
 
Beskrivelse av forholdet mellom ny og gammel 
bebyggelse vil være en naturlig del av 
planbeskrivelsen. Det er her krav om 
konsekvensutredning knyttet til den 
verneverdige bebyggelsen. 
 
 
Gjennom utvikling av masterplan for arbeidet 
har det blitt vurdert hvilke bygninger det er 
hensiktsmessig å bevare. Dette beskrives i 
planbeskrivelsen. 
 

 

4 Informasjonsmøte for grunneiere og naboer 
Det har ikke vært gjennomført informasjonsmøte ved varsel om oppstart av planarbeidet grunnet 
koronasituasjonen. Dersom forholdene tillater det, vil det ved høring av planforslaget legges opp til 
et åpent møte samt orientering av lokalsamfunnsutvalget på Ambjørnrød.  

 

 

5 Utvidet varsling  

 Generelt  
2. november ble en utvidelse av planområdet varslet. Bakgrunnen for dette var at den geotekniske 
vurdering avdekket behov for tiltak for å ivareta områdestabilitet. Det mest aktuelle tiltaket ble 
vurdert å være en etablering av en motfylling i skråningen vest for hovedbygget, utenfor varslet 
planområde.  

Den utvidede varslingen ble sendt til Viken fylkeskommune, fylkesmannen i Oslo og Viken samt til 
grunneier som er Fredrikstad kommune.  De innkomne uttalelsene er oppsummert nedenfor.  

I etter kant av varslingen er det sett på andre måter å sikre områdestabilitet enn ved etablering av 
motfylling. En har kommet fram til en løsning som ikke vil komme i berøring av det utvidede 
varslingsområdet. Planområdet utvides derfor ikke.   

Innkomne uttalelser kommenteres derfor ikke.   
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 Sammendrag av innkomne uttalelser   
 

Sammendrag 

Viken fylkeskommune  
Kulturarv  
Det er potensiale for å gjøre nye arkeologiske funn innenfor det utvidete varslingsområdet. Det 
er nødvendig å gjennomføre arkeologiske registrering jf. Kulturminneloven § 9. Utgifter til dette 
skal dekkes av tiltakshaver, jf. Kulturminneloven §10.  
 
Registreringen gjennomføres med maskinell sjakting. Alle automatisk fredete kulturminner vil bli 
målt inn av fylkeskommunen. Registreringen blir sammenfattet i en rapport.  
 
Evt. omfattende arkeologiske funn kan ivaretas ved bruk av hensynssoner og bestemmelser.   
Tiltakshaver kan søke fylkeskommunen om dispensasjon fra kulturminneloven, dersom en ønsker 
å utnytte arealet der det ligger fredete kulturminner. Dersom planen godkjennes skjer det 
vanligvis under forutsetning av at det foretas arkeologisk utgraving før planen realiseres. Utgifter 
til dette bæres i de fleste tilfeller av tiltakshaver.  
 
Budsjett for arkeologisk registrering er vedlagt.  
 
Påpeker at det ikke er redegjort for fjern eller nærvirkning og fremtidig arealbruk.  
Ved utforming av fylling må det tas særlig hensyn til landskapet rundt.  
 
Jordvern 
Påpeker at utvidelsen omfatter dyrka mark som ligger i et større sammenhengende 
jordbruksområde av nasjonal verdi.  
Ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelser for ivaretakelse av matjord under/etter 
utførelse av tiltaket.  
 
Barn og unge 
Viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Dersom tiltaket berører eksisterende 
friområder eller fellesareal som er egnet for lek, eller uregulerte områder som barn bruker som 
lekeareal, skal det skaffes fullverdig erstatning.  
Viser til at kommunen har en særskilt rolle for å ivareta barn og unges interesser, og at bidrag må 
dokumenteres i plandokumentene.  
 
 
Samferdsel 
Ingen merknader  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Ber om at det synliggjøres hva det er som forutsetter motfyllingen, om det er nødvendig av 
hensyn til eksisterende bygningsmasse eller om det er en større utbygging som fører til behovet.  
 
Jordvernhensyn må bli tillagt stor vekt, da området som er varslet omfatter dyrka mark som 
ligger i et større sammenhengende jordbruksområde av nasjonal verdi. Det må planlegges med 
sikte på å redusere skadevirkningene til et absolutt minimum.  
Ved utforming av fyllingen må hensynet til driftsmessige gode løsninger for landbruket legges til 
grunn, og landbruksfaglig kompetanse benyttes til detaljplanleggingen.  
 
Påpeker at Mattilsynet ikke er varslet.  
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Det er viktig å hindre spredning av plantesykdommer og skadegjørere i landbruket.  
 
Motfyllingen er i et område som kan være i bruk til akebakke. Motfyllingen vil kunne redusere en 
akebakkes verdi. Påpeker verdien av aktiv medvirkning av barn og unge.  
 
Det må tydeliggjøres hvilke typer masser som tillates. Mengde masser skal stå i forhold til 
behovet, og type masse må gjøre dem egnet til formålet.  
Rene jord- og steinmasser, som ikke medfører fare for forurensning eller forsøpling, krever ikke 
tillatelse fra Fylkesmannen/ Miljødirektoratet.  
Utfyllingen må være miljørisikovurdert. God mottakskontroll er avgjørende.  
 
Tiltakshaver har ansvar for å vurdere om en må ha tillatelse etter forurensningsloven § 11 og 
innhente nødvendige tillatelser. Dersom utfyllingen ikke medfører fare for forurensning, er det 
heller ikke behov for tillatelse etter forurensningsloven. Det legges da til grunn at 
forurensningsforbudet i forurensningsloven §7 gjelder fullt ut.  
 
Minner om forskrift om fremmede organismer §24 
 
Fredrikstad kommune  
Etat Bygg og eiendom 
Fredrikstad kommune som grunneier må samtykke i bruk av kommunal grunn. Før oppstart må 
avtale foreligge.  
 
Virksomhet Miljø og landbruk  
Betinger at området reguleres til landbruk. 
 
Anleggsperioden må begrenses til et minimum, utenom vekstsesong om mulig.  
 
Av hensyn til framtidig drift, må de stabiliserende massene legges godt under pløyedybde. 
Jordbruksdrenering må istandsettes slik at området eller resent av det berørte jordet får 
dårligere dreneringstilstand i ettertid. Plan for istandsetting av drenering skal godkjennes av 
Fredrikstad kommune (Miljø og landbruk) på forhånd.  
 
Leietaker må varsles i god tid, helst ett år før tiltak iverksettes. Avlingstap må erstattes. 
 
Etat vann, avløp og renovasjon: 
Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i området. Det aksepteres ikke at man fyller 
masser over disse. Det må vurderes om ledningene må flyttes. Tekniske løsninger skal 
godkjennes av Teknisk drift – vann og avløp.  
  

 


