
   
 

 

 

Til regionale myndigheter, nabokommuner  

og andre interesseorganisasjoner 

 

 

 

 

 

dato: 10.09.2020 

  

Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Åsgårdhagen, Fredrikstad 

kommune. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt 

arbeider med reguleringsplan for Åsgårdhagen på Kråkerøy i Fredrikstad kommune. 

Planområdets avgrensing fremgår av kartet under.  

 

Det aktuelle området ligger mellom Åsgårdveien og G. A. Stouslandsvei og omfatter 

eiendommene gbnr. 423/75, 423/158, 423/60, 423/74, 423/192, 423/80, 423/30 og 

423/57 i Fredrikstad kommune. Forslagsstiller er Åsgårdhagen AS. Plankonsulent er 

Plus Arkitektur AS. 

 

Planområdet består i dag av ett mindre næringsbygg og 3 eneboliger med tilhørende 

hager. Den ene eneboligen (Åsgårdveien 7) ble totalskadet i brann, og det er gitt 

rivningstillatelse på denne. Planområdet har en størrelse på ca. 9,7 daa, og inntil det 

planlagte Værstetorget. 

 

Formålet med planarbeidet er å sanere eksisterende villabebyggelse, og erstatte denne 

med et leilighetsprosjekt. Prosjektet vil bli et overgangsprosjekt mellom den høye 

bebyggelsen som skal føres opp på andre siden av G. A. Stouslandsvei og 

villabebyggelsen i vest. Foreløpige tanker er et prosjekt med 5 mindre leilighetsbygg i 

3-5 etasjer. Det vil være fokus på å videreføre det grønne miljøet som finnes på 

området i dag og parkeringen legges i hovedsak under bakken. 

 

Planområdet er i ny kommuneplan avsatt til som nåværende bebyggelse og anlegg. 

Innenfor området tillates bebyggelse i inntil 5 etasjer. Planområdet ligger rett utenfor 

byområdeavgrensningen, som er vist i G.A.Stouslandsvei. Rett på andre siden av 

veien er arealene angitt med sentrumsformål. Planområdet er regulert til eksisterende 

bolig i reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001 

 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, og det er vurdert at 

planforslaget ikke omfattes av forskriften. De deler av gjeldende reguleringsplan som 

inngår i planområdet blir erstattet dersom planen blir vedtatt. 

 

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan rettes til: 

PLUS arkitektur AS v/ Alexander Mysen  

Postadresse: Storgata 5, 1607 Fredrikstad 

Epost: post@plusarkitektur.no 

innen 12.10.2020.   

 

 

Storgata 5 

N-1607 FREDRIKSTAD 

 

Lakkegt 55A 

N-0187 OSLO  

 

t: +47 69113210 

www.plusarkitektur.no 

org: NO 990 055 718 

http://www.plusarkitektur.no/


   

Dette varselet om oppstart samt oppstartsmøtereferat, planinitiativ og vurdering av 

krav om konsekvensutredning er også tilgjengelig på 

https://www.fredrikstad.kommune.no/kunngjoringer. 

OVERSIKTSBILDE (PLANOMRÅDET MARKERT MED SIRKEL) 

 

https://www.fredrikstad.kommune.no/kunngjoringer


   
DETALJKART SOM VISER PLANAVGRENSNING 

 


