
Side 1 av 14 

Saksnr.: 2020/6681 
Dokumentnr.: 77 
Løpenr.: 123087/2021 
Klassering: L12 
Saksbehandler: Thomas Martin Stokke 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 15.06.2021 71/21 

 
Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd - arealplanID 3004 1196 - Onsøy 
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Vikeråsen AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd, nasjonal arealplanID 3004 1196 sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10 med følgende endring: 
Adgangen til å bygge ut tomannsboliger begrenses til tomtene 3-10. 

 
Fredrikstad, 07.06.2021 
 

Planutvalgets behandling 15.06.2021: 
På vegne av FrP fremmet Ole Johan Hellås Lakselv (FrP) følgende forslag: 
1. Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd, nasjonal arealplanID 3004 1196 sendes  

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og  
bygningsloven §12-10. 

 
Begrunnelse  
Den foreslåtte utbyggingen henger godt sammen med eksisterende bebyggelsesstruktur i  
tilstøtende boligområder, og balanserer overordnede føringer om høy utnyttelse mot ønsket  
om å videreføre lokal bebyggelsesstruktur og begrense trafikkbelastning på det lokale  
vegnettet med et lite antall boenheter.  
Det er derfor ikke nødvendig at adgangen til å bygge ut tomannsboliger begrenses til 
tomtene 3-10.  
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 4, Sp 1, R 1, H 2, MDG 1) mot  
2 stemmer (FrP 2) som ble avgitt for forslag fra Ole Johan Hellås Lakselv. 
 

Planutvalgets vedtak 15.06.2021: 
1. Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd, nasjonal arealplanID 3004 1196 sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10 med følgende endring: 
Adgangen til å bygge ut tomannsboliger begrenses til tomtene 3-10. 

 
 
Fredrikstad 18.06.2021 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
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møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Thomas Martin Stokke 

kst. 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. Forslag til detaljregulering for Vikeråsen syd, nasjonal arealplanID 3004 1196 sendes 

på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10 med følgende endring: 
Adgangen til å bygge ut tomannsboliger begrenses til tomtene 3-10. 

 
Sammendrag 
Rambøll Norge AS har fremmet et planforslag om å bygge ut området B12 i 
kommuneplanens arealdel med frittliggende småhusbebyggelse fordelt på 15 tomter. 
Forslagsstiller er Vikeråsen AS. Planområdet har beliggenhet på søndre del av Vikeråsen og 
har en størrelse på ca. 21 daa. 
 
Planforslaget innehar en rekke gode kvaliteter, men er samtidig forbundet med flere 
utfordringer. Dette er knyttet til byggehøyder, landskap, tilpasning av bebyggelsen til 
terrenget, fjernvirkninger særlig mot vest, fremføring av veier, universell utforming og 
stiforbindelser til den foreslåtte nærmiljøparken rundt balløkka ved Oksviken barnehage. 
Disse temaene er derfor viet særskilt oppmerksomhet i planforslaget. Planforslaget utløser 
ikke krav til konsekvensutredning. 
 
Kommunedirektøren er skeptisk til å åpne for utbygging av tomannsboliger på samtlige 15 
tomter. Det anbefales derfor at det tas inn bestemmelser i planforslaget som begrenser 
adgangen til å bygge tomannsboliger til tomtene 3-10 før det legges ut på høring og offentlig 
ettersyn. Med denne forutsetningen anbefales planforslaget lagt ut på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 19.01.2021, sist rev 18.05.2021  
3 Reguleringsbestemmelser datert 19.01.2021 sist rev 18.05.2021  
4 Planbeskrivelse datert 19.01.2021, sist rev 18.05.2021  
5 Illustrasjonsplan  
6 Renovasjonsteknisk plan  
7 Redegjørelse for overvann  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2020/6681. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å utvikle boligområdet til frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og lek/uteoppholdsarealer. 
Forslagsstiller er Vikeråsen AS. Plankonsulent er Rambøll Norge AS. 
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Planinitiativet og planforslaget ble forelagt for intern høringsgruppe henholdsvis 16. juni 
2020 og 16. februar 2021. Intern høringsgruppe har i den forbindelse drøftet spørsmål 
knyttet til blant annet skolekapasitet, teknisk infrastruktur, nærmiljøpark, naturmangfold, 
støy, medvirkning, overskridelse av byggeområdet som er avsatt i kommuneplanens 
arealdel, stinettverk og jordvern. 
 
Vurdering av planforslaget opp mot forskrift om konsekvensutredning 
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Se for øvrig planbeskrivelsen 
kapittel 2.5 for en nærmere vurdering av planforslaget mot oppfangskriteriene for 
konsekvensutredning i forskrift om konsekvensutredning. 
 
Overordnet planstatus 
I fylkesplanen for Østfold mot 2050 (2018) er området avsatt til nåværende tettbebyggelse. 
 
I kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 18.06.2020, er planområdet i all hovedsak 
avsatt til fremtidig boligbebyggelse (delområde B12, vist med lys gul på kartutsnittet 
nedenfor). Arealene mot øst (lys grønn) er avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftslivsformål 
(LNF), mens de søndre arealene (blågrønn) er avsatt til nåværende LNF-område for spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (LNF-B). Sort skravur i nord angir hensynssone for 
friluftsliv. Skravur vest for planområdet angir hensynssone for landbruk. Forholdet til 
gjeldende kommuneplan fremgår av kartutsnitt nedenfor hentet fra figur 4 i planbeskrivelsen 
avsnitt 4.1.2 
 

 
 
Planområdet grenser mot to reguleringsplaner: 

 Vikertoppen vedtatt 11.08.2012 og 
 Viker – Oksviken g/s-vei vedtatt 09.04.1986 

 
Varslet planområde har en liten overlapp med reguleringsplanen for Vikertoppen. Dette 
gjelder en kort strekning av kjøreveg, og er innlemmet for å kunne tilpasse traseen videre 
mot sør. Planområdet får også felles plangrense med reguleringsplanen for «Viker-Oksviken 
g/s-vei» (plan-ID 233) en kort strekning i sørøst. 
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Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger ved Viker i kommunedel Onsøy. Planområdet har adkomst fra fv. 1108 
Vikerveien, og ligger ca. 3,2 km sør for Gressvik sentrum. 
 
Planområdet utgjør ca. 21,3 daa. Dette omfatter eiendommene 55/431, 55/433, 55/9/107, 
55/9/8 og del av 55/9. Planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor hentet fra figur 
7 i planbeskrivelsen avsnitt 5.1.2. 
 

 
 
Planområdet ligger på et høydedrag med mye fjell i dagen, skrint jordsmonn og til dels lav 
furuvegetasjon i forlengelsen sydover fra boligområdet på Vikertoppen. Det er eksisterende 
hytter på eiendommene 55/431 og 55/9/8. Bebyggelsen på 55/431 er tenkt fjernet. Hytta på 
55/9/8 er tenkt opprettholdt. For øvrig er planområdet ubebygd. Ned mot dyrka mark i vest er 
det noe mer jordsmonn og tettere blandingsskog med høyere innslag av løvtrær. Vest for 
planområdet er det dyrka mark. Sør for planområdet er det eksisterende, frittliggende 
boligbebyggelse. Øst for planområdet er Vikerveien og noe frittliggende boligbebyggelse.  
 
Solforhold og lokalklima 
Planområdet ligger høyt og åpent. I og med at det faller mot sør, gir det også godt solinnfall 
på hele planområdet. 
 
Fremherskende vindretning er fra sør/sørvest. De øvre delene av planområdet kan ligge noe 
vindutsatt, men ikke i den grad at det anses å utgjøre noen fare. I og med at planområdet 
heller mot sør, er de lokalklimatiske forholdene for øvrig gode. 
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Kulturminner og kulturmiljø 
Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ikke registrert kulturminner 
innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Fylkeskommunen har uttalt at det ikke er 
kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Avdeling 
for nyere tids kulturminner har heller ikke innspill i denne saken. Planområdet grenser mot 
dyrka mark i vest. Innenfor planområdet vil det være gunstig å bevare noe av vegetasjonen 
ned mot den dyrka marka i vest for å dempe eksponeringen mot kulturlandskapet. 
 
Naturverdier 
Det er registrert en lokalt viktig naturtype i plangrensen mot sørvest. Dette gjelder en hul eik. 
For øvrig er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte 
naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper, verneområder, artsfredning eller annen 
fredning, viktige artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert 
nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder. Naturtypen 
innenfor planområdet anses ikke å ha potensial for høyt biologisk mangfold. Randsonen mot 
dyrka mark i vest antas å ha høyest potensial for biologisk mangfold og regnes som 
sannsynlig habitat for for eksempel rådyr. Øst for planområdet er det gjort funn av den 
fremmede arten parkslirekne. 
 
Friluftsliv, rekreasjonsverdier og uteområder 
Det er kartlagt ett friluftsområde med områdeverdi «viktig friluftslivsområde» som går litt inn i 
den nordre delen av planområdet. Hoveddelen av dette friluftsområdet ligger vest for 
planområdet. I naturbase har området fått navnet «Onsøy, Oksviken nærturterreng». For 
øvrig er det ikke registrert viktige lokaliteter for friluftsliv innenfor planområdet. Det går en 
liten sti gjennom planområdet fra nord til sør. Denne har ingen god forbindelse videre mot 
sør, men grunneier har uttalt at det kan være mulig å oppgradere denne forbindelsen. Det er 
regulert både turveger og grøntområder nord og vest for planområdet. Vest for planområdet 
går det en gjennomgående turveg fra nord til sør. Denne har også en forbindelse opp mot 
friområdet ved Oksviken barnehage.  
 
Adkomst 
Adkomst til planområdet er tenkt fra fv. 1108, Vikerveien, via Vikeråsen. 
Fra Vikerveien er Vikeråsen relativt nylig opparbeidet i henhold til vedtatt reguleringsplan for 
Vikertoppen. Fra snuplassen i enden av den offentlige vegen er det opparbeidet felles 
adkomstveg i henhold til reguleringsplanen.  
 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Langs Vikerveien er det sammenhengende gang-/sykkelveg helt fra Vikerfjellet sør for 
planområdet og inn til Fredrikstad sentrum. I Vikeråsen er det blandet trafikk med kjørende, 
gående og syklende. Det er imidlertid opparbeidet en snarveg for gående og syklende 
gjennom delfelt B11 i reguleringsplanen. Denne snarvegen har forbindelse til gang-
/sykkelvegen langs Vikerveien. 
 
Kollektivtilbud 
Langs Vikerveien er det relativt nylig opparbeidet bussholdeplasser. Pr. dags dato er det 
avganger med buss hver time fra 05.30-22.30. I tidsrommene 06.30-09.30 og 14.30-17.30 er 
det avgang hver halvtime. 
 
Barns interesser 
Det er sendt forespørsel til den lokale befolkningen om og eventuelt hvor det er arealer 
innenfor planområdet som benyttes til lek eller barnetråkk. Det er få tilbakemeldinger om at 
arealer innenfor planområdet blir benyttet til dette. For øvrig kan det nevnes at planområdet 
ligger innenfor kravet om maksimalt 400 meter til nærmiljøpark ved Oksviken barnehage. 
 
Skolekapasitet, barnehagedekning og servicefunksjoner 
Området sogner til Gressvik ungdomsskole og Rød barneskole. Kommunen anser en 
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oppfyllingsgrad på over 90 % som full elevkapasitet. For Gressvik ungdomsskole er 
oppfyllingsgraden 70,8 %. For Rød barneskole er oppfyllingsgraden 91 %, det vil si fullt 
belegg. Det ligger både en offentlig og en privat barnehage på Oksviken. Begge innenfor 
500 meter i luftlinje. Nærbutikker og handel er ved Ålekilene og Gressvik. 
 
Universell tilgjengelighet 
Planområdet har et krevende terreng med tanke på universell tilgjengelighet. De interne 
vegene vil kunne bli brattere enn det som er kravet til universell tilgjengelighet. Det vil også 
kunne være krevende å oppnå universell tilgjengelighet på blant annet turveger, leke- og 
uteoppholdsarealer. På mange av tomtene vil det være naturlig å benytte eksempelvis 
underetasje på boligene for å ta opp høydeforskjeller. Det vil derfor være krevende å løse 
universell tilgjengelighet til hele boligen. I første etasje bør det være mulig på de fleste 
boligene. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det går 160 mm vannledning både i Vikeråsen og langs Vikerveien. Det kan være mulig å 
løse vann og avløp både via det eksisterende nettet på Vikertoppen i nord og fra 
ledningsnettet som går langs Vikerveien i sør. En fordel ved å knytte seg på begge steder 
ville være at man får en tosidig ringledning. Det vil gi tilstrekkelig kapasitet på 
vannforsyningen, også til brannvann. På de høyestliggende tomtene kan det være en 
utfordring med tilstrekkelig trykk på vannet. For disse boligene kan det være aktuelt med 
egen trykkforsterker. Dersom man knytter seg på avløp i Vikeråsen, vil man ikke kunne få 
selvfall. Dette vil derfor forutsette et pumpesystem. Mot Vikerveien vil det derimot være 
selvfall for alle tomtene. Da vil man kunne unngå behov for pumper. 
 
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
 
Grunnforhold 
På løsmassekartet til Norges geologiske undersøkelser (NGU) er i praksis hele planområdet 
vist med bart fjell, stedvis tynt dekke. Kun helt i vest er det noe hav- og fjordavsetning og 
marin strandavsetning. Det er ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, 
jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for planområdet. 
I og med at hele planområdet er bart fjell med stedvis tynt dekke vurderes 
områdestabiliteten å være tilfredsstillende. Det er derfor heller ikke ansett nødvendig å 
gjennomføre geotekniske undersøkelser. Stabilitetsforholdene innenfor planområdet anses 
derfor gode. 
 
På NGUs kart med aktsomhet for radon er hele planområdet vist med høy aktsomhet. Dette 
løses på byggesak med tiltak i henhold til tekniske forskrifter. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Samlet sett omfatter planforslaget et areal på i overkant av 21.300 m2 med følgende 
arealformål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-4) 
 Fritidsbebyggelse – frittliggende fritidsbebyggelse (FF) 
 Energianlegg (E) 
 Renovasjonsanlegg (R) 
 Lekeplass (L1-3) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Kjøreveg (V1-3) 

3. Grønnstruktur 
 Blå/grønnstruktur (BG1-4) 
 Turveg (T1-2) 
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Bebyggelsens plassering og utforming 
Ifølge plankonsulent er det lagt stor vekt på terrengtilpasning. Dette gjelder også plassering 
og utforming av bebyggelsen. Inndeling av tomter og plassering av bebyggelsen er planlagt 
slik at det for mange av boligene vil passe å bygge underetasje for å ta opp høydeforskjeller. 
Planområdet ligger åpent og lyst, med gode solforhold. Planområdet ligger heller ikke utsatt 
for vesentlig støy eller annen forurensning. Innenfor planområdet vil den åpne 
bebyggelsesstrukturen med frittliggende småhusbebyggelse videreføres fra omkringliggende 
boligområder. Med den gitte plasseringen av tomtene, og på grunn av høydeforskjellene 
internt i planområdet, vil bygningene i minimal grad stjele sol eller utsikt fra hverandre ifølge 
plankonsulent. Planområdet ligger godt til rette for et godt boligmiljø med høy bokvalitet. 
 
Byggehøyder 
I reguleringsbestemmelsen §3.1, bokstav c) (se vedlegg 3) er maksimale byggehøyder 
differensiert i forhold til takform og hvor vidt bebyggelsen får underetasje. I utgangspunktet 
er maksimal byggehøyde 8 meter. Dersom det er underetasje er den øket til 9 meter. 
Underetasjen vil i all hovedsak være orientert mot vest, hvor det ikke er naboer, men er 
avsatt et romslig grøntbelte som demper eksponeringen. Det er for øvrig tatt inn en rekke 
bestemmelser for å sikre kvaliteter i utbyggingen. Dette gjelder blant annet krav om 
underetasje på tomter som tilsier dette, fargesetting, takmateriale, høyde på 
fyllinger/støttemurer. Det er også krav om utomhusplan og estetisk redegjørelse på 
byggesak.  
 
Grad av utnytting 
Utnyttelsesgraden er satt til 25 % BYA. Med de angitte tomtestørrelsene vil det tilsvare et 
potensielt bebygd areal på 191 m2 pr. tomt i gjennomsnitt. Bebygd areal omfatter summen 
av alle bygninger og parkeringsareal. På illustrasjonsplanen er det vist maksimalt bebygd 
areal på hver tomt. 
 
Antall boliger og boligtyper 
Totalt innenfor B1-4 er det 15 tomter. Det er ikke avklart på hvor mange tomter det vil bli 
sekundærleiligheter/tomannsboliger, men det antas at det kan bli ca. 20 boenheter til 
sammen. Tomt T1 er tenkt som tilleggsareal til eiendommen 55/149 i nord. 
 
Uteoppholdsarealer og nærmiljøpark 
Planen tar utgangspunkt i kommuneplanens krav til uteoppholdsareal. Utenfor byområdet er 
det krav om minst 80 m2 uteoppholdsareal per bolig. Av dette skal minst 30 m2 være i 
fellesarealer og 40 m2 i offentlig tilgjengelige arealer. Alle skal ha privat uteplass. 
Det vil være rikelig tilgang på privat uteplass på tomtene. Tomtene er i gjennomsnitt over 
760 m2 store. Maksimal utnyttelsesgrad er satt til 25% BYA. Det vil si at minimum 75 % av 
tomtene ikke vil være bebygd. I gjennomsnitt vil tomtene få minimum 570 m2 ubebygd areal 
som kan benyttes til privat uteareal. Arealene som er regulert til felles uteoppholdsarealer i 
planen er lekearealene L1-3. Disse er til sammen 607 m2. Dette er tilstrekkelig til å dekke 
kravet for 20 boliger. Disse lekearealene er plassert slik at alle boliger får et fellesareal 
innenfor 50 meter. Lekearealene er lokalisert på arealer som er tilstrekkelig flate i henhold til 
kravene. L1 og L2 er små lekearealer, i første rekke nærlekeplasser for de minste, mens L3 
er et større areal som gjør det mulig å legge inn flere funksjoner og tilrettelegge for flere 
aldersgrupper. 
 
Offentlig tilgjengelig areal dekkes i nærmiljøpark, jf. bestemmelsene i kommuneplanen. 
Nærmiljøpark skal for øvrig være minst 2,5 daa og innenfor 400 meter i luftlinje fra bolig. Det 
ligger et svært godt egnet offentlig friområde innenfor disse kravene. Dette gjelder friområdet 
ved Oksviken barnehage. Dette friområdet er ca. 10 daa, og ligger mindre enn 400 meter i 
luftlinje fra alle boligene innenfor planområdet. Det er trafikksikker adkomst både via 
eksisterende turveger og lite trafikkerte adkomstveger i nord og via planlagt turveg, gang- 
/sykkelveg og lite trafikkerte adkomstveger i sør. Se planbeskrivelsen kapittel 6.11 for en 
nærmere redegjørelse om den foreslåtte nærmiljøparken. 
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I reguleringsbestemmelsene er det stilt rekkefølekrav som sikrer opparbeidelse av 
nærmiljøpark og stiller krav til opparbeidelse av turveger og interne lekearealer. Det er også 
stilt krav om at det skal utarbeides utomhusplan for felles uteoppholdsarealer, lekearealer og 
andre grøntområder. 
 
Teknisk infrastruktur 
Fra kommunens side er det anbefalt å ha tosidig vannforsyning inn til feltet. Det er offentlig 
vann og avløp på nabofeltet i nord. I tillegg er det vann- og avløpsledninger langs 
Vikerveien. Tenkt løsning er at man knytter seg på vannledninger både i nord og sør. Hele 
feltet har naturlig fall mot sør. Derfor vil det også være naturlig å legge avløp med selvfall 
mot Vikerveien i sør. 
 
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan (se vedlegg 6). Renovasjon er i hovedsak tenkt 
løst med beholdere/dunker på hver tomt. Unntaket er felles renovasjonspunkt for tomt 12-15 
og FF. Renovasjonsteknisk plan er godkjent av kommunens renovasjonsavdeling. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Overskridelse av byggeområdet B12 avsatt i kommuneplanens arealdel 
Planforslaget er i all hovedsak i samsvar med kommuneplanens formål og bestemmelser. 
Det er et mindre avvik fra kommuneplanens formål i den søndre delen av planområdet, hvor 
planforslaget har en overskridelse ute i formål avsatt til Landbruks-, Natur- og 
Friluftslivsformål med spredt bolig-, fritids eller næringsbebyggelse (forkortet som LNF-b), se 
planbeskrivelsen kapittel 8.1. 
 
Dersom en innveksling av andre arealer innenfor byggeformål til LNF i «bytte» gir en mer 
hensiktsmessig bruk av tilgjengelige arealer har intern høringsgruppe, i forbindelse med 
deres behandling av planforslaget i februar i år, uttalt at dette kan vurderes. I planforslaget 
er betydelige deler av arealet avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel nå foreslått 
som blågrønn struktur. Dette utgjør et større areal enn planforslagets overskridelse ute i 
LNF-b. På den måten skjer det en innveksling av arealer med netto overvekt av grønne 
arealer sammenlignet med gjeldende planstatus. 
 
Landskap 
Innenfor planområdet er det såpass store høydeforskjeller og sprang i terrenget at en 
utbygging vil måtte medføre en del inngrep i landskapet. Inngrepene med størst betydning 
for landskapet vil skje langs vestsiden av V1. Terrenget er så bratt at vegen må ligge på en 
relativt høy fylling (2,5-3 meter) på en strekning. I planen er det derfor stilt krav om at 
bebyggelsen på tomtene vest for vegen skal ha underetasje for å ta opp høydeforskjellene, 
se avsnitt 6.3.1 i planbeskrivelsen. De fleste terrenginngrepene og høye fasader med 
underetasje blir nesten bare synlig fra vest. Disse vil i svært liten grad oppleves av naboer 
eller de som ferdes i planområdet. I planarbeidet er det gjort en del grep for å lette 
konsekvensene for landskapet. Det viktigste grepet er en bred buffersone mot 
kulturlandskapet i vest. Dette vil dempe eksponeringen av utbyggingen i stor grad. I 
bestemmelsene er stilt krav om at det skal utarbeides utomhusplan sammen med 
byggesøknad, det skal fremlegges en estetisk redegjørelse og det skal være 
taktekkingsmateriale som gir en mørk, matt fargevirkning. Forslagsstiller mener at 
utbyggingen vil fremstå som mer oppbrutt og luftig på grunn av de lokale høydeforskjellene. 
Bebyggelsen vil trappe seg med terrenget slik at det ikke danner tette rom eller gateløp. 
 
Stedets karakter 
Den planlagte utbyggingen vil få en struktur og karakter som i følge plankonsulent passer 
godt til øvrig bebyggelse i nærområdet, med frittliggende småhusbebyggelse. Det er stilt 
krav i §3.1, bokstav h) i planbestemmelsene om at estetisk redegjørelse skal følge sammen 
med søknad om rammetillatelse. I den påfølgende byggesaken vil det være viktig å følge 
opp blant annet takformer, terrengtilpasning, fargesetting og materialvalg. 
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Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 
Det er ingen kulturminner eller kulturmiljø med verneverdi innenfor eller i direkte tilknytning til 
planområdet. I planen er det imidlertid lagt vekt på å bevare en vegetasjonsskjerm mot 
kulturlandskapet med dyrka mark og noen historiske bygninger i vest. Denne 
vegetasjonsskjermen vil dempe eksponeringen mot dette landskapet. 
 
Friluftsliv, rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Det er ikke avdekket vesentlig bruk av planområdet til rekreasjon fra før av. Den planlagte 
utnyttelsen gjør at alle de nye beboerne vil ha god tilgang til uteområder på egen tomt. I 
tillegg er det avsatt relativt store arealer til felles lek og blågrønn struktur. Det er også lagt 
vekt på at denne blågrønnstrukturen, herunder turveger, skal henge sammen med 
tilstøtende grønnstruktur. Dette gir mulighet for å benytte friluftsområder til rekreasjon, i 
første rekke vest for planområdet. Forbindelser mot øst er krevende/umulig på grunn av 
terrengforholdene. 
 
Barn og unges interesser 
I planen er det avsatt arealer som kan legge til rette for variert lek og uteopphold. 
Lekearealene er plassert med god tilgjengelighet samtidig som de ligger trafikksikkert og 
med gode solforhold. Det har vært fokus på trafikksikkerhet, særlig i anleggsperioden. I 
bestemmelsene er det derfor stilt krav om at det skal foreligge en plan for beskyttelse av 
omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Planen skal redegjøre 
for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 
bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 
 
Skolekapasitet 
Det legges til grunn at det genereres 6,5 barn per alderstrinn per 100 boenheter. Dersom 
man forutsetter at det kommer 20 nye boenheter innenfor planområdet, gir dette 1,3 barn 
per alderstrinn. Det er kjent at det er dårlig kapasitet på barneskolen i kretsen. Prognosene 
tilsier at elevtallet er synkende frem mot 2030. Dette er positivt med hensyn til 
skolekapasitet. Prognoser innebærer imidlertid alltid noe usikkerhet, og dette må håndteres 
når man kommer til byggesak. Ved Gressvik ungdomsskole er det tilstrekkelig kapasitet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet, se kapitler 5.17, 6.18 og 
8.14 i planbeskrivelsen. Denne avdekket følgende aktuelle hendelser som medfører en 
vurdering av om en skal sette inn tiltak: 
 

 Radongass 
 Sårbar flora 
 Ulykke ved av-/påkjørsel og ulykke med gående og syklende 
 Vei, bru, knutepunkt og ulykke ved anleggsgjennomføring 
 Terrengformasjoner som utgjør fare 

 
Til 6: Radongass  
Det er sannsynligvis høye konsentrasjoner av radon i grunnen. Krav til radonsperrer er sikret 
i byggteknisk forskrift.  
 
Til 9: Sårbar flora 
Det er registrert en hul eik i planområdets vestkant. Avbøtende tiltak i planen er at det er 
regulert blågrønn struktur i området hvor treet står. Selve treet er vist som tre som skal 
bevares. Det er også gitt bestemmelser om at det ikke tillates graving eller andre tiltak som 
kan skade treet innenfor rotsonen til treet. 
 
Til 44 og 45: Ulykke ved av- og påkjørsel, ulykke med gående/syklende 
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Økt trafikk på vegnettet vil medføre noe økt risiko. Hastigheten er imidlertid lav, og det vil 
ikke være tungtrafikk på vegen. Vegnettet anses å ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til å 
ivareta sikkerheten. Det er stilt krav om belysning langs kjørevegene. 
 
Til 46: Veg, bru, knutepunkt og ulykke ved anleggsgjennomføring  
I anleggsfasen vil det være økt fare for trafikkulykker langs adkomstvegen til og i 
planområdet. Smal veg og tungtransport betinger aktsomhet. I bestemmelsene er det stilt 
krav om at det skal utarbeides en plan for å ivareta miljø og sikkerhet i anleggsfasen.   
 
Til 50: Terrengformasjoner som utgjør fare 
Innenfor planområdet finnes det naturlige terrengsprang. I bestemmelsene er det sikret at 
det i forbindelse med utarbeidelse av utomhusplan skal vurderes behov for sikring mot stup 
og andre farer.  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planarbeidet er varslet på ordinær måte med brev til relevante myndigheter og berørte 
grunneiere/naboer, og med kunngjøring i Fredrikstad blad 26.09.2020 og på kommunens 
nettsider. Det har kommet inn 9 skriftlige innspill i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 9.1. 
Samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet ble det varslet oppstart av forhandlinger 
om utbyggingsavtale, jf. Plan- og bygningslovens § 17-4.  
 
På grunn av pandemien med Covid-19 har det ikke vært mulig med fysiske møter med 
mange deltakere. For å sikre medvirkning fra barn og unge har man derfor benyttet sosiale 
medier. Det er opprettet en egen gruppe på Facebook for beboere i boligfeltet på 
Vikertoppen, se dokumentasjonen på dette i planbeskrivelsen kapittel 3.3. På grunn av 
direkte nærhet til planområdet, ble dette vurdert som den mest relevante gruppen å 
involvere. Det kom ingen konkrete tilbakemeldinger om at barn har noen aktiv bruk av 
planområdet. De fleste innspillene gikk på bekymring over trafikk gjennom det eksisterende 
boligområdet, særlig i anleggsfasen. 
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Terrenget innenfor planområdet ligger ikke så godt til rette for universell tilgjengelighet. Blant 
annet er det slik at vegsystemet vil få stigning inntil 10 % på en del strekninger. Dette er 
brattere enn kravet til universell tilgjengelighet. Det er også ganske mange av tomtene som 
ikke ligger så godt til rette for universelt tilgjengelige uteområder på grunn av bratt terreng. 
Kommuneplanens samfunnsdel Fredrikstad mot 2030 peker på tre satsingsområder: Å leve i 
Fredrikstad, å skape i Fredrikstad og å møte framtiden i Fredrikstad, hvor det første 
satsingsområdet er koblet til bærekraftselementet sosial bærekraft. Sosial bærekraft handler 
blant annet om at alle skal oppleve å være en del av Fredrikstadsamfunnet og lokal-
samfunnet de tilhører. I den sammenhengen er det uheldig at et nytt utbyggingsområde i 
kommunen ikke fullt ut innfrir gjeldende krav til universell utforming. På alle tomtene vil det 
imidlertid være mulig å finne en løsning med universell tilgjengelighet fra garasje/parkering til 
inngangsparti. 
 
På den positive siden bidrar gode bokvaliteter, gode bomiljøer og løsningen for nærmiljøpark 
til sosial bærekraft. Planområdet ligger i landlige omgivelser. Planforslaget legger opp til 
romslige private og felles uteoppholdsarealer på henholdsvis egen tomt og på felles 
lekeplasser, men som nevnt ovenfor gjør altså terrengforskjeller det krevende å oppnå 
universell tilgjengelighet på uteoppholdsarealene. 
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
a) Økonomiske konsekvenser – drifts- og investeringsbudsjett 
Økte utgifter knyttet til teknisk infrastruktur er forutsatt dekket inn gjennom gebyrinntekter. 
Kommunen må påregne økte investeringer i nærmiljøpark, selv om utbyggerne av Vikeråsen 
syd skal bidra forholdsmessig til opparbeidelsen av nærmiljøpark. 
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b) Samfunnsmessige konsekvenser 
Flere innbyggere og eiendomsskatt kan potensielt gi kommunen økte skatteinntekter. 

 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Samordnet bolig, areal og transportplanlegging 
Utbygging av eneboliger og tomannsboliger utenfor bykjernen, og i randsonen av 
tettstedene i kommunen, bidrar i liten grad til å innfri strategien i kommuneplanens arealdel 
om at 60% av boligutbyggingen skal skje i sentrum og 30% i tettstedene. Dette er også 
negativt med hensyn til mobilitet og utslipp av klimagasser. Boligutbygging i mer usentrale 
deler av kommunen bidrar til trafikkøkning ettersom planområde ligger utenfor bykjernen og 
med et begrenset kollektivtilbud. Denne effekten er dog beskjeden i dette tilfellet hvor det er 
snakk om et 20-talls boenheter. Det er dessuten sammenhengende gang-/sykkelforbindelse 
og overkommelig sykkelavstand til ferjeleiet ved Ålekilene. 
 
Støy 
Foreliggende støykart baserer seg på registrerte trafikkmengder i området, hvor det er lagt til 
grunn samme trafikkmengde helt fra Ålekilene til Viker. I forbindelse med planarbeidet er 
reell trafikkmengde ved planområdet beregnet til ca. 1500 ÅDT. Det innebærer at grunnlaget 
for støyen er vesentlig mindre enn det som ligger til grunn for eksisterende støykart. Gul 
støysone vil, i henhold til nye støyberegninger, gå marginalt inn i planområdet. Det vil ikke 
komme ny boligbebyggelse innenfor gul støysone, og disse bratte områdene som ligger 
innenfor gul sone vil uansett ikke være egnet for uteopphold. Det vil være andre og bedre 
egnede arealer for uteopphold andre steder på tomtene. Det vurderes derfor ikke å være 
behov for avbøtende tiltak mot støy. 
 
Jordvern 
Gjennom planarbeidet har man vurdert jordverninteressene i nærområdet og løst adkomsten 
til nærmiljøparken uten at dyrka mark blir berørt negativt. 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert naturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller 
foreslått vernet eller fredet som berøres av tiltaket. Den eneste registrerte forekomsten som 
har betydning for biologisk mangfold innenfor området er hul eik ned mot jordet i vest. Med 
bakgrunn i ROS-analysen er det foreslått avbøtende tiltak i planen som går ut på at arealet, 
hvor forekomsten av den hule eika befinner seg, reguleres til blågrønn struktur. Selve treet 
er vist som tre som skal bevares. Det er også gitt bestemmelser om at det ikke tillates 
graving eller andre tiltak som kan skade treet innenfor rotsonen til treet. 
 
Overvannshåndtering 
I forbindelse med planarbeidet har det vært drøftet om det skal legges til rette for 
større grad av fordrøyning innenfor område BG1. Det er veldig mye harde flater (bart fjell) 
innenfor planområdet i dag. Andelen harde flater forventes ikke å øke mye etter at området 
er opparbeidet. BG1 er det området innenfor planområdet som har mest løsmasser og 
vegetasjon. Dette vil dermed ha en god effekt på overvannet slik det er. På grunn av 
terrenget vil en opparbeidelse av overvannstiltak innenfor BG1 være krevende og medføre 
store inngrep i terreng og vegetasjon. I samråd med kommunen har man kommet fram til at 
ulempene med disse inngrepene er større enn fordelene. Det er derfor ønskelig at 
eventuelle tiltak avgrenses til lekearealet i den søndre delen, hvor det uansett kan påregnes 
inngrep. Et moment i denne vurderingen er også at det er dyrka mark vest for planområdet. 
Det er dermed ikke bebyggelse eller anlegg vest for planområdet som vil ta vesentlig skade 
av eventuelt økt overvann i ekstreme situasjoner. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
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Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget er forbundet med noen utfordringer knyttet til byggehøyder, landskap, 
tilpasning av bebyggelsen til terrenget, fjernvirkninger særlig mot vest, fremføring av veier, 
universell utforming og stiforbindelser til den foreslåtte nærmiljøparken rundt balløkka ved 
Oksviken barnehage. I tillegg bidrar utbyggingen i denne delen av kommunen i liten grad til 
å innfri målsettingen i kommuneplanens arealdel om å styre 60% av boligutbyggingen til 
sentrum og 30% til tettstedene. 
 
Samlet sett vurderer likevel kommunedirektøren at planforslaget svarer opp 
utbyggingsområdet B12 som er avsatt i kommuneplanens arealdel på en god måte. Den 
foreslåtte utbyggingen henger godt sammen med eksisterende bebyggelsesstruktur i 
tilstøtende boligområder, og balanserer overordnede føringer om høy utnyttelse mot ønsket 
om å videreføre lokal bebyggelsesstruktur og begrense trafikkbelastning på det lokale 
vegnettet med et lite antall boenheter. Utnyttelsesgraden er begrenset til 25% BYA, noe som 
gjør det enklere å oppnå god terrengtilpasning, sikre at alle tomtene får godt solinnfall og 
uteområder med god kvalitet. Kommunedirektøren er imidlertid skeptisk til å åpne for 
utbygging av tomannsboliger på samtlige 15 tomter. I den siste utgaven av 
reguleringsbestemmelsene med revisjonsdato 18. mai, har forslagsstiller valgt å ta ut en 
begrensning i adgangen til å bygge tomannsboliger på tomtene 3-9 som lå inne i tidligere 
utgaver av reguleringsbestemmelsene forslagsstiller har oversendt til kommunen vinteren og 
våren i år. Kommunedirektøren kan ikke se noen god begrunnelse for å ta ut denne 
begrensningen i hvilke tomter som kan bebygges med tomannsboliger fra regulerings-
bestemmelsene. En fleksibilitet i bestemmelsene til å bygge ut tomannsboliger på samtlige 
15 tomter, tillegg til en fleksibilitet til å ha eneboliger med sekundærboliger på alle tomtene, 
gir liten forutsigbarhet for at utbyggingen begrenser seg til et 20-talls boenheter slik det er 
fremstilt i planbeskrivelsen. Det gir også liten forutsigbarhet for at eventuelle tomannsboliger 
blir tilpasset det krevende terrenget på stedet og de enkelte tomtene på en god måte, når 
denne vurderingen i utgangspunktet er basert på tomannsboliger på kun noen tomter og 
ikke alle tomtene. Antall boenheter henger sammen med flere forhold som blant annet 
trafikkbelastning, kapasitet på teknisk infrastruktur, skoletilbud og andre kommunale 
tjenester. Til sammenligning kan feltene B1-10 avsatt til formål frittliggende 
småhusbebyggelse på Vikertoppen kun bygges ut med eneboliger og eneboliger med 
sekundærleiligheter. Kommunedirektøren anbefaler på denne bakgrunnen at det tas inn 
bestemmelser i planforslaget som begrenser adgangen til å bygge tomannsboliger til 
tomtene 3-10. Utover dette stiller Kommunedirektøren seg bak forslagsstillers vurdering av 
at planområdet ligger godt til rette for et godt boligmiljø med høy bokvalitet. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Et 20-talls boenheter har i seg selv begrensede negative konsekvenser for samordnet bolig, 
areal og transportplanlegging, men utbyggingen må sees i lys av den samlede belastning fra 
utbygging i usentrale deler av kommunen. Den gjeldende kommuneplanen legger opp til et 
begrenset omfang av denne typen nye villautbygginger utenfor bykjernen. De samlede 
negative konsekvensene for samordnet bolig areal og transportplanlegging, grønn mobilitet, 
trafikkbelastning og utslipp som følge av nye usentrale utbyggingsområder i gjeldende 
kommuneplan vurderes derfor som relativt beskjedne. Kommuneplanens arealdel har en 
tydelig strategi for å styre ny boligbebyggelse til sentrum og sentralt i tettstedene. Det 
forventes ikke mange flere slike nye villaområder som Vikeråsen syd utenfor bykjernen i 
årene som kommer. 
 
Planforslaget, med en plassering på toppen av en åsrygg ute i Viker i Onsøy, er helt klart 
utfordrende med hensyn til landskap, byggehøyder, tilpasning av bebyggelsen til terrenget 
og fjernvirkninger særlig mot vest. Kommunedirektøren vurderer likevel at dette kan løses på 
en estetisk og faglig forsvarlig måte med styringsverktøyene som ligger i plan-
bestemmelsene knyttet til byggehøyder, utnyttelsesgrad, terrengtilpasning og krav til estetisk 
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redegjørelse ved søknad om rammetillatelse. Beliggenheten bidrar, til tross for alle 
utfordringene, også til flere viktige bokvaliteter som godt solinnfall på alle tomtene, landlige 
omgivelser, grøntområder og en foreslått nærmiljøpark innenfor avstandskravet i §13.6 i 
bestemmelsene til kommuneplanen rundt balløkka ved Oksviken barnehage. Denne 
løsningen for nærmiljøpark har potensial til å bli et samlingspunkt i nærmiljøet. Relativt store 
moderne boliger bidrar dessuten til et større utvalg i kommunens boligsammensetning for 
grupper i befolkningen som har behov for en stor bolig, men ikke ønsker eller har ressurser 
til å pusse opp eldre eneboliger til dagens standard. 

Vurdering av planforslaget opp mot kravene i naturmangfoldloven kapittel II 
Det er ikke naturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått 
vernet eller fredet som berøres av tiltaket. Den eneste registrerte forekomster som har 
betydning for biologisk mangfold innenfor området er hul eik ned mot jordet i vest. 
Vurdering av området med hensyn på naturmangfoldlovens §§ 8-12: 
 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget: 
Det er foretatt en utsjekk av relevante databaser. I tillegg er det foretatt befaring i 
planområdet. Sannsynligheten for at det finnes store verdier som ennå ikke er registrert er 
lav. Kunnskapen om effekten av påvirkningene vurderes også å være tilstrekkelig. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig. 
 
§ 9: Føre-var-prinsippet: 
Sannsynligheten er lav for at tiltaket kan medføre uforutsett alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er ansett som tilstrekkelig for å kunne forutse og 
vurdere virkningene av tiltaket. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Den planlagte utbyggingen berører hovedsakelig områder med mye fjell i dagen og skrint 
jordsmonn. Området med mest jordsmonn, rikest vegetasjon og størst biologisk mangfold er 
randsonene mot dyrka mark i vest. Dette er avsatt til grønnstruktur. Dermed anses tiltaket å 
ha liten belastning på viktige økosystemtjenester eller store naturverdier i et større 
perspektiv. Inngrepene anses ikke å medføre ødeleggende effekter for naturmangfoldet, jf. 
forvaltningsmålene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. 
 
§ 11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Tiltaket representerer ingen miljøforringelse som utløser kostnader. 
 
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Vanlig byggeteknikk under utbygging til boliger anses ikke utgjøre fare for naturmangfoldet. 
Det anbefales så langt som mulig å bevare enkelttrær i byggeområdene. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 9 skriftlige innspill i forbindelse med varsel om oppstart. 
Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 9. 
Kommunedirektøren er innforstått med at det har vært utfordrende å oppfylle kravene som 
plan- og bygningsloven §5-1 stiller til medvirkning i planprosesser under en pandemi og 
samtidig overholde strenge smitteverntiltak. Kommunedirektøren mener at forslagsstilleren i 
dette tilfellet har tatt et bra initiativ ved å opprette en dialog med beboere i nærmiljøet på 
sosiale medier som et alternativ til fysiske dialogmøter. Forslagsstiller kunne med fordel 
også vurdert å avholde åpne digitale møter under utarbeidelsen av planforslaget for å 
ytterligere styrke medvirkningen, men opplegget for medvirkning vurderes likevel som 
forsvarlig tatt i betraktning av at planarbeidet har funnet sted under en pandemi. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
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etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endring: 

 Adgangen til å bygge ut tomannsboliger begrenses til tomtene 3-10 i henhold til 
tomtearronderingen slik den fremgår av plankartet (se vedlegg 2) og 
illustrasjonsplanen (se vedlegg 5). 
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