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Innledning 
 

I tråd med bystyrevedtak 9. februar 2023, bystyresak 14/23, omfatter dette vedlegget 
alternativer til planforslaget for kommuneplanens arealdel 2023–2035.  

Alternativene er konsekvensutredet, og det er gjennomført en ROS-analyse. ROS-
analysen ligger sist i dokumentet. Konsekvensutredningene er uten konklusjoner, da 
konklusjonene er gitt gjennom bystyrevedtaket.  

 

Det er foreslått to mulige nye bestemmelser, som ønskes hørt: 

20.2 Energiløsninger  

jf. pbl. § 11-9 nr. 8 

 

«b) I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres 
for: valg av energiløsninger og byggematerialer for å minimere klimagassutslipp.» 

 

Den andre bestemmelsen er knyttet til forslag 13. JP 189b: 

«Bestemmelse til LSN 
pbl § 11-11 nr. 2  
 
I eksisterende gårdstun kan bygningene listet opp nedenfor benyttes som 
næringsbebyggelse etter behandling av enkeltvise søknader. Det er ikke tillatt med nye 
bygg. 
 
Driftsbygning 
Bryggerhus 
Garasje, verksted, lager 
Gjestehus 
Jordkjeller 
Sag 
Smie  
Stabbur» 
  

 

Under følger de øvrige alternative forslagene til planforslaget, som ønskes hørt:   

 

 

 

 

 

 



1A. OMRÅDET B 47 Gnr 48, bnr 241 tas ut av B47 og endres til formål 
næringsbebyggelse – nåværende. Det som gjenstår av B47 opprettholdes med formål 
boligbebyggelse – framtidig. 

 

Arealene er allerede utbygd, og det anses ikke å være behov for en 
konsekvensutredning av forslag om endring fra bolig til næring. 

  



1B. OMRÅDET B 47, formål endres til næringsbebyggelse – framtidig. 

 

Arealene er allerede utbygd, og det anses ikke å være behov for en 
konsekvensutredning av forslag om endring fra bolig til næring. 

 

  



2. FR 5: Framtidig fritidsbebyggelse på Onsøy golfbane videreføres som LNF-område. 

JP 198, Gnr./bnr.: 100/13 

 

Arealet endres fra fritidsbebyggelse til LNF. Det anses ikke å være behov for en 
konsekvensutredning. 

  



3. Midtre Langøya og Enhuskilen, med plan-ID 250, tilbakeføres til LNF-område. 

Gnr./bnr.: 425/587 

 

Arealet endres fra fritidsbebyggelse til LNF. Det anses ikke å være behov for en 
konsekvensutredning. 

  



4. JP284 Utfylling FMV4 (Odden). Formål endres fra Sjø, vassdrag – farleder, til 
bebyggelse og anlegg og blågrønn struktur. 

 

 

 

 



JP 284 
 
Gnr./bnr.:  
Dagens formål: Sjø og 
vassdrag – farled  
Foreslått formål: Blågrønn 
struktur og bebyggelse og 
anlegg. 
Arealstørrelse: 13 daa. 
Forslagsstiller: Griff 
arkitektur AS på vegne av 
Værste AS. 
 
Beskrivelse: 
Ønsker at grensen for 
utfylling (formålsgrensen 
for «landformål») nord og 
vest for Odden flyttes slik 
at utfyllingsarealet øker fra 
19 til 32 daa. Viser til at 
dette har blitt vedtatt i 
bystyret i 2019 med 
bakgrunn i 
byområdeplanen (2011), 
men at gjeldende KPA kun 
åpner for 19 daa. utfylling.  

 

Tema Konsekven
s 

Forklaring, usikkerheter 

Naturverdier 
og biologisk 
mangfold 

 Det er registrert to arter av særlig stor forvaltningsinteresse og 
én art av stor forvaltningsinteresse 

Mineral-
ressurser 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Grønnstruktu
r 

 I dagens situasjon strekker det seg et grøntdrag langs 
nordsiden av Odden og ut mot tuppen, som trolig ikke vil bli 
mer negativt påvirket ved en utvidelse av utfyllingsområdet i 
gjeldende KPA. Utfyllingen er del av en større transformasjon 
av FMV-området og må vurderes i lys av det. 

Kulturminner 
og kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Landskap  I 100-metersbeltet ved elven. En utvidelse av utfyllingsarealet i 
elven vil i utgangspunktet åpne for mer bebyggelse, som kan 
være uheldig av landskapsmessige hensyn. Beliggenheten ved 
elven er svært eksponert. Ligger i området «Floa», som i 
landskapsdelen av bylandskapsanalysen er klassifisert som 
middels sårbart. 
 
Elverommet er en vesentlig del av bylandskapet og byens 
identitet.  

Forurensning  Deler av arealet er registrert som forurenset område, med 
påvirkningsgrad 3 «Ikke akseptabel forurensning og behov for 
tiltak». 

Støy  Deler av området ligger i gul støysone pga. industrivirksomhet 
ved FMV (2013). Denne støyen vil forsvinne etter hvert som 
FMV-området transformeres. 



Strandsone/ 
elvekant 

 Avhenger av hvordan utfyllingen utformes/bebygges. 
Gjeldende KPA har bestemmelser som stiller krav om 
elvepromenade langs Glomma/Vesterelva i tettstedet. 

Dyrket/dyrkb
ar mark og 
innmarks-
beite 

 Ikke relevant 

Drivverdig/-
ikke 
drivverdig 
skog 

 Ikke relevant 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Kyststien, som går rundt Odden, er kartlagt som et svært viktig 
friluftslivsområde av typen «særlig kvalitetsområde». Det 
skogkledde området på Odden er kartlagt som et registrert 
nærturterreng. 

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger 
som følge av 
klima-
endringer, 
herunder 
risiko ved 
havnivå-
stigning, 
stormflo, 
flom og skred 

 Kartlagt som område «der det ofte kan finnes marin leire». De 
tilstøtende landområdene ligger utsatt til for havnivåstigning 
(fra 1 m) og flom (i flomsonen til 10 års-flom), noe det må tas 
hensyn til ved utforming av utfyllingen.  

Transport-
behov, 
trafikk-
sikkerhet og 
tilgjengelig-
het til 
uteområder 

 Gangavstand til godt kollektivtilbud, Fredrikstad sentrum med 
alle tilbud og friluftsområder på Åsgårdvarden. Tursti rundt 
Odden i dagens situasjon. Området ut mot Odden skal 
transformeres, med god tilrettelegging for gående og syklende. 

Næringsliv 
og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens. 

Kommunal-
teknisk 
infrastruktur 

 Vei-adkomst må bygges. Det må legges fram kommunalt VA-
anlegg og det må tas hensyn til planlagt overordnede VA-
ledninger som skal krysse elva. Parkdraget må opprettholdes 
slik det er i kommuneplanen (evt. utvides). 

Skole-
kapasitet 

 Ikke relevant. For vurdering av boligbygging innenfor 
byområdet er ikke skolekapasitet førende.  

 

 

 

 

 

5. BA 04 Gudeberg tilbakeføres til LNF, og OP 08 Gudeberg tilbakeføres til LNF 

Gnr./bnr.: 303/1324 



 

Arealet endres fra bebyggelse til LNF. Det anses ikke å være behov for en 
konsekvensutredning. 

6. JP 71, 2021/14583, formål endres fra idrettsanlegg til kombinert bebyggelse og 
anlegg (idrettsanlegg og offentlig/privat tjenesteyting). 

Gnr./bnr.: 114/65 m.fl. 



 

 

 



JP 71 (i 2021/14583) 
 
Gnr./bnr.: 114/65 m.fl. 
Dagens formål: Idrettsanlegg 
(framtidig). 
Foreslått formål: Kombinert 
bebyggelse og anlegg (idrettsanlegg 
og off. eller privat tjenesteyting) 
Arealstørrelse: ca. 22 daa. 
Forslagsstiller: Lervik IF 
 
Beskrivelse: 
Ønsker kombinert arealformål 
(idrettsanlegg og off. eller privat 
tjenesteyting) på felt IA03 for å 
kunne etablere helsehus/idrettshus. 
Skisse fra 2019 viser helsehus 
plassert øst på IA03.   

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet. 

Mineralressurser  Formålsendring er ikke relevant for dette temaet. 
Grønnstruktur  Ikke relevant.  
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet. 

Landskap  Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  
Forurensning  Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  
Støy  Aktivitet på idrettsanlegg kan potensielt medføre støy 

som kan være uheldig i kombinasjon med helsehus.   
Strandsone/elvekant  Ikke relevant. 
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Formålsendringen åpner for arealbruk som vil gi 
mindre plass til idrettsformål.  

Storulykke  Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Etablering av helsehus med adkomst fra 
Engelsvikveien kan potensielt forverre 
trafikksikkerheten rundt Gaustadgrenda barnehage. 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Formålsendringen vil legge bedre til rette for 
sysselsetting.  

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Formålsendring er ikke relevant for dette temaet. 

Skolekapasitet  Formålsendring er ikke relevant for dette temaet.  
 

  



7. JP 155, formål endres fra LNF til boligbebyggelse – framtidig. 

Gnr./bnr.: 62/199 

 

 



JP 155 
 
Gnr./bnr.: 62/199 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca. 26 daa 
Forslagsstiller: Fredrik Dahle Olsen 
 
Beskrivelse:  
Innspillet gjelder Øienkilveien 3A. Det 
har tidligere blitt gitt avslag på 
fradeling av to tomter. Ønsker 
boligutbygging.  
 

 
 

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området. 
Grønnstruktur  Ikke relevant. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registrerte verdier innenfor området.  

Landskap  Berører ikke hensynssone landskap eller andre 
registrerte landskapsverdier. 

Forurensning  Ingen registreringer innenfor området. 
Støy  Området ligger i sin helhet innenfor gul støysone 
Strandsone/elvekant  Ikke relevant. 
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Ingen registrerte verdier innenfor området. 

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Uproduktiv skog/impediment.  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Berører ingen registrerte verdier. 

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

 Området består i sin helhet av løsmassetypen bart 
fjell hvor det stort sett aldri finnes marin leire. 

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Ca. 28 min gangavstand til Slevik skole (2,3 km). 
Vikaneveien (ÅDT 1300) med gang- sykkelvei på 
strekningen må krysses for å komme til skolen. 
Ingen andre servicetilbud i umiddelbar nærhet. Kort 
vei til uteområder i Helleskilen og Øienkilen. Noe 
begrenset busstilbud (lokalbusslinje). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens. 

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Avkjørsel fra fylkesvei. Privat VA-anlegg.  

Skolekapasitet  God skolekapasitet på Slevik skole og Gressvik 
ungdomsskole. 



8. JP 62, formål endres fra LNF-b til boligbebyggelse – framtidig. 

Gnr./bnr.: 66/743 og 744 

 

  



 

JP 62 
 

Gnr./bnr.: 66/743 og 744 
Dagens formål: 5200 LNF-b 
Foreslått formål: 
Boligbebyggelse/bebyggelse og anlegg 
Arealstørrelse: ca. 20 daa 
Forslagsstiller: Bjørge Skaaraas & co, for 
Grethe Halvorsrød.  
 
Beskrivelse:  
Ønsker at eiendommene endres fra LNF 
tilbake til boligformål/bebyggelse og 
anlegg og at planens bestemmelser åpner 
for fortetting/utbygging av stedstilpasset 
bebyggelse. 

 

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og biologisk 
mangfold 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området. 
Grønnstruktur  Ikke relevant. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Landskap  Berører ikke hensynssone landskap eller andre 
registrerte landskapsverdier. Tiltaket vil ikke gi 
silhuettvirkning av vesentlig grad.  

Forurensning  Ingen registreringer innenfor området.  
Støy  Ligger ikke innenfor kartlagte støysoner.  
Strandsone/elvekant  Ikke relevant. 
Dyrket/dyrkbar mark og 
innmarksbeite 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Drivverdig/ikke drivverdig 
skog 

 Eiendommene består delvis skog av lav bonitet 
og impediment.  

Friluftsliv og rekreasjon  Berører ingen registrerte verdier.  
Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, 
flom og skred 

 Området består i stor grad av løsmassetypen 
bart fjell hvor det stort sett aldri finnes marin 
leire. Mindre deler av området vil det med 
bakgrunn i løsmassetypen svært ofte finnes 
marin leire.  

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Ca 1,5 km gangavstand til skolen. Vikaneveien 
(ÅDT 1300) må krysses for å komme til skolen. 
Deler av strekningen er uten gang-/sykkelvei. 
Ingen andre servicetilbud i umiddelbar nærhet. 
Kort vei til uteområder i Buvikstranda og 
Gressvikmarka. Noe begrenset busstilbud 
(lokalbusslinje). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens. 

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Skolevei må vurderes nærmere. 
Kryssutforming/økt trafikk i eksisterende kryss 
med fylkesvei må avklares. Bekk kan ikke legges 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

i rør. Det må etableres kommunalt VA. Kapasitet 
på avløpsnettet må vurderes nærmere.  

Skolekapasitet  God skolekapasitet på Slevik skole og Gressvik 
ungdomsskole. 



9. JP 70 2021/14583, formål endres fra LNF-b til boligbebyggelse – framtidig. 

 Gnr./bnr.: 64/83 og 64/40 

 



JP 70 (i 2021/14583) 
 
Gnr./bnr.: 64/83 og 64/40 
Dagens formål: LNF-b 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca. 1,85 daa. 
Forslagsstiller: Tor Morten Øverby 
Olsen 
 
Beskrivelse: 
Ønsker formålsendring til bolig for å 
kunne oppføre inntil to boliger. 
Forslagsstiller viser til at flere naboer 
tidligere (i 2017) har samtykket til slik 
formålsendring.  

 
Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området.  
Grønnstruktur  Ikke relevant.  
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Landskap  Omkringliggende bebyggelse og skråningen i 
bakkant tilsier at tiltaket ikke vil komme i konflikt 
med landskapsbildet. 

Forurensning  Ingen registreringer innenfor området.  
Støy  Ligger utenfor registrerte støysoner.  
Strandsone/elvekant  Ikke relevant. 
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Deler av arealet har skog med høy bonitet. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Et bånd langs kyststien dekker deler av arealet og er 
kartlagt som et viktig friluftslivsområde. 
Hensynssone friluftsliv har samme avgrensning.  
Selve kyststien går utenom de to aktuelle 
eiendommene. 

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone.  
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

 Ligger i et område der det svært ofte kan finnes 
marin leire, men usammenhengende/tynt over 
berggrunnen. Mye av dette arealet har mer enn 5 % 
helning.  

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Ca. 1 km langs vei til Slevik skole. Fortau/gang- og 
sykkelvei langs Halvorsrødveien, men ikke 
fotgjengerfelt ved kryssing av Vikaneveien. Ca. 4,5 
km til nærmeste dagligvarebutikk, enda lengre til 
andre servicefunksjoner og tilbud. Om lag 300 m til 
bussholdeplass langs Vikaneveien med brukbart 
busstilbud. Rekreasjonsområder i umiddelbar 
nærhet.  



Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens. 

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Det er privat vann- og avløpsanlegg i området. 
Kapasitet på nettet må avklares med eier av 
anlegget. Veien til tomta er privat. 

Skolekapasitet  God skolekapasitet på Slevik skole og Gressvik  
ungdomsskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. JP 208, formål endres fra LNF til boligbebyggelse – framtidig. 

Gnr./bnr.: 683/2, 683/3 

 



JP 208 
 
Gnr./bnr.: 683/2, 683/3 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca. 40 daa, 
Forslagsstiller: G Plan AS på vegne 
av Jon Erik Holm og Knut Ove 
Kjelsås 
 
Beskrivelse: 
Ønsker formålsendring til boligformål 
ved Veel syd. Anslår ca. 50-60 
boenheter. 

  

 

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området. 
Grønnstruktur  Ikke relevant 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Landskap  Berører ikke hensynssone landskap eller andre 
registrerte landskapsverdier. Området ligger i en 
skråning og de øvre delene kan potensielt gi silhuett- 
og fjernvirkning.  

Forurensning  Ingen registreringer innenfor området. Det er 
hestehold i nærområdet, noe som gir lukt og 
potensielt spredning av allergener.  

Støy  Ligger ikke innenfor kartlagte støysoner. 
Strandsone/elvekant  Ikke relevant. 
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Området består av skog med middels bonitet. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Petteråsen er et registrert friluftslivsområde like sør 
for det aktuelle arealet. Områdebeskrivelse: 
«Skogsområde, mye brukt til hestesport og 
turridning». Utbygging vil kunne påvirke adkomsten 
dit. 

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

 Svært stor mulighet for marin leire i området, men 
usammenhengende/tynt lag. Mye av området har mer 
enn 5 prosent helning. 

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Gangavstand til skole, barnehage og 
dagligvarebutikk. Ikke tilrettelagt for gående og 
syklende i boliggatene opp mot Torsnesveien, delvis 
tilrettelegging i Torsnesveien. Pga. etablert 
treningsløype for travhester vil det være vanskelig å 



etablere boliger og fungerende gangadkomst mot 
skolen. Friluftsområder i umiddelbar nærhet. Noe 
begrenset busstilbud (lokalbusslinje). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens. 

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Det må legges fram kommunalt VA. Det er store 
utfordringer med overvann i området og generelt 
utfordringer med fremmedvann ved nedbør. 

Skolekapasitet  Noe ledig kapasitet på Torsnes skole (nok til 10-20 
nye boenheter). Mye ledig kapasitet på Borge 
ungdomsskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tofteberg – JP 165a og JP 165c. KB6 videreføres som i gjeldende plan. 
Overvannshåndtering ivaretas innenfor dagens avgrensning. 

 

 

  



12. JP 242, formål endres fra LNF til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – 
framtidig. 

Gnr./bnr.: 431/1 

 



JP 242 
Gnr./bnr.: 431/1 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur  
Arealstørrelse: ca. 3,3 daa (forutsatt 
veilengde 500m* 6 m 
reguleringsbredde, 3 vanlige og 3 HC-
plasser)  
Forslagsstiller: Per Bjar, pva 
Bjørnevågen Parkeringslag 
 
Beskrivelse:  
Forslagsstiller ønsker å legge inn areal 
for oppgradering og utvidelse av vei 
fram til oppstillingsareal og etablering 
av parkeringsplass i enden av veien. 
 

 
 

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Art av stor forvaltningsinteresse i området. 
Lågurteikeskog av moderat kvalitet i nærheten av 
området.  

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området.  
Grønnstruktur  Ikke relevant.  
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Landskap  Ingen registreringer innenfor området.  
Forurensning  Ingen registreringer innenfor området.  
Støy  Området er utenfor støyutsatte områder 
Strandsone/elvekant  Berører ikke strandsone/elvekant 
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Deler av arealet er registrert som dyrkbar jord.  

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Deler av arealet er skog av høy og middels bonitet.  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Innenfor hensynssone friluftsliv i KPA, og 
friluftslivsone kartlagt med verdi svært viktig 
friluftslivsområde. Veien/stien som foreslås 
oppgradert er del av kyststien, som er en svært 
viktig trasé og er definert som svært viktig for 
friluftslivet.  

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 
havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

 Ved en havnivåstigning på tre meter vil mindre 
deler av området være berørt. Arealet består i stor 
grad av bart fjell, men også noe marine avsetninger 
og innenfor NVEs aktsomhetssoner for marin leire.  

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Kan virke positivt for tilgjengelighet til 
friluftsområder for forflytningshemmede dersom 
arealene sikres for allmenheten og til formålet.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ikke relevant.  

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Privat VA-anlegg i området. Kapasitet må sjekkes. 

Skolekapasitet  Ikke relevant.  



13. JP 189b, formål endres fra LNF til LNF med bestemmelser som åpner for å etablere 
ny virksomhet som ikke er stedbunden i eksisterende gårdsmiljø. 

Gnr./bnr.: 692/1 

 

«Bestemmelse til LSN 
pbl § 11-11 nr. 2  
 
I eksisterende gårdstun kan bygningene listet opp nedenfor benyttes som 
næringsbebyggelse etter behandling av enkeltvise søknader. Det er ikke tillatt med nye 
bygg. 
 
Driftsbygning 
Bryggerhus 
Garasje, verksted, lager 
Gjestehus 
Jordkjeller 
Sag 
Smie  
Stabbur» 



JP 189b 
(Innspill JP 189 består av tre 
separate innspill knyttet til 
samme landbrukseiendom. 
Disse har hver sin KU – a, b og 
c) 
 
Gnr./bnr.: 692/1 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: LNF med 
bestemmelser som åpner for å 
etablere ny virksomhet som 
ikke er stedbunden i 
eksisterende gårdsmiljø. 
Arealstørrelse: Ca. 10 daa. 
Forslagsstiller: Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS på 
vegne av Eirik Olsen 
 
Beskrivelse:  
Ønsker fortsatt LNF, men med 
bestemmelser som åpner for å 
etablere ny virksomhet som 
ikke er stedbunden i 
eksisterende gårdsmiljø. Bevare 
bygningsstrukturen på gården. 
Både bolig og næring/kontor 
kan være aktuelt. 
 

 

Tema Konsekven
s 

Forklaring, usikkerheter 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 Ikke relevant (i likhet med flere KU-temaer, ettersom 
bygningsstrukturen skal bestå) 

Mineralressurser  Ikke relevant. 
Grønnstruktur  Ikke relevant. 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Fem SEFRAK-bygg, hvorav to er meldepliktige etter 
kulturminneloven. 

Landskap  Ikke relevant. 
Forurensning  Ikke relevant. 
Støy  Ikke relevant 
Strandsone/ 
elvekant 

 Ikke relevant. 

Dyrket/dyrkbar 
mark og 
innmarksbeite 

 Ikke relevant. 

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Ikke relevant. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Ikke relevant. 

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone. 
Virkninger som 
følge av 
klimaendringer, 
herunder risiko 
ved 
havnivåstigning, 

 Vestre del av gården ligger i et område der det svært ofte 
kan finnes sammenhengende marin leire. Det er mer enn 5 
prosent helning i dette området. 



stormflo, flom og 
skred 
Transportbehov, 
trafikksikkerhet 
og tilgjengelighet 
til uteområder 

 Ca. 2,3 km langs Thorsøveien og Torsnesveien til 
dagligvarebutikk, skole og barnehage, men det er ikke 
tilrettelagt for gående og syklende langs veien. Det finnes 
imidlertid en alternativ rute langs gårdsvei (ca. 1,8 km) som 
ikke er åpen for vanlig trafikk. Thorsøveien har en ÅDT på 
279. Friluftsområder i umiddelbar nærhet. Ellers er det 
stort transportbehov til andre servicefunksjoner og -tilbud. 
Begrenset busstilbud (lokalbusslinje). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Avstand til nærmeste nabo (over 100 meter) og 
skjermende terreng tilsier liten risiko for konflikt knyttet til 
eventuell næringsvirksomhet på gården.  

Kommunalteknis
k infrastruktur 

 Adkomst til feltet må vurderes nærmere. Det er langt til 
offentlig infrastruktur. Det er store overvannsproblemer i 
området. 
 

Skolekapasitet  Noe ledig kapasitet på Torsnes skole (nok til 10-20 nye 
boenheter). Mye ledig kapasitet på Borge ungdomsskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14. JP 239, gårdsnr.425, bruksnr.263, formål endres fra LNF til næringsbebyggelse – 

framtidig. 

 



JP 239 
 
Gnr./bnr.: 425/263 
Dagens formål: LNF, bebyggelse og 
anlegg og friområde 
Foreslått formål: Næring 
Arealstørrelse: ca. 7,5 daa. 
Forslagsstiller: Kari Sundbye 
 
Beskrivelse: 
Ønsker formålsendring for å kunne 
sette opp ett næringsbygg med 
tilhørende parkeringsplass. 

 

Tema Konsekvens Forklaring, usikkerheter 
Naturverdier og 
biologisk mangfold 

 Det vestre hjørnet av eiendommen er markert som 
«beiteområde» for fuglen dvergdykker, en sterkt 
truet art (EN) som er av særlig stor 
forvaltningsinteresse. (Observasjon fra 1978). 

Mineralressurser  Ingen registreringer innenfor området. 
Grønnstruktur  Utbygging vil kunne bryte opp det ubebygde og 

vegetasjonsdekkede båndet som strekker seg på 
tvers av Langøyveien.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Landskap  Ligger utenfor 100-metersbeltet og ganske skjermet 
sett fra Vesterelven pga. Jøtulfabrikken og åsryggen 
ved Gyteskjær. Eksisterende boligbebyggelse tett på 
i nordøst, sør og sørvest tilsier at utbygging her i liten 
grad vil komme i konflikt med landskapsbildet. 

Forurensning  Ingen registreringer innenfor området.  
Støy  Østre deler av eiendommen ligger i gul støysone fra 

Langøyveien, men dette er mindre relevant for 
næringsformål. Næringsvirksomhet må ta hensyn til 
eksisterende bolig bebyggelse som ligger tett på i 
flere himmelretninger.  

Strandsone/elvekant  Ikke relevant.  
Dyrket/dyrkbar mark 
og innmarksbeite 

 Hele eiendommen utenom en smal stripe i nord er 
markert som innmarksbeite.  

Drivverdig/ikke 
drivverdig skog 

 Ingen registreringer innenfor området.  

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Kyststien går rett forbi eiendommen i øst og sør, 
langs Langøyveien og Gyteskjær. Kyststien er et 
kartlagt som et svært viktig friluftslivsområde. Det 
vestre hjørnet av eiendommen er kartlagt som del av 
et friluftslivsområde (nærturterreng), men det er ikke 
verdisatt.  

Storulykke  Ligger ikke innenfor storulykkesone.  
Virkninger som følge 
av klimaendringer, 
herunder risiko ved 

 Ved havnivåstigning på 0,5 meter vil nordre deler av 
eiendommen kunne bli berørt og ved 2 meter vil 
praktisk talt hele eiendommen dekkes. Det aller 



havnivåstigning, 
stormflo, flom og 
skred 

meste av eiendommen ligger i et område der det 
svært ofte kan finnes marin leire, men 
usammenhengende/tynt over berggrunnen. 
Mesteparten har imidlertid under 5 % helning. 
Eiendommen ligger i NVEs flomsone for 10-årsflom 
og oppover, og dekkes av hensynssoner knyttet til 
dette.  

Transportbehov, 
trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet til 
uteområder 

 Busstoppet Gyteskjær, som betjenes av en 
hovedbusslinje, ligger rett ved eiendommen. Gang- 
og sykkelvei langs Langøyveien, samt forbindelse 
over til Enhuusveien for gående og syklende.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Formålsendringen vil legge til rette for næringsliv og 
sysselsetting. Nærheten til boliger kan legge 
begrensninger på næringsaktiviteten.  

Kommunalteknisk 
infrastruktur 

 Det ligger en stor hovedvannledning og en stor 
overvannsledning på tomten. Omlegging av 
ledningene er svært utfordrende. Det er utfordrende 
geotekniske forhold i området. 

Skolekapasitet  Ikke relevant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROS-analyse – alternativer til høring og offentlig ettersyn 

I henhold til bystyresak 14/23, legges flere alternativer ut på høring. Lokaliseringen av 
de alternative planforslagene er markert i oversiktskartet nedenfor, med røde punkt 
nummerert fra 1 til 14. 

For utvalg av samfunnskritiske hendelser som er beslutningsrelevante ved behandling 
av kommuneplanens arealdel, vises det til ROS-analysen om følger som vedlegg til 
planforslaget. 

I henhold til nevnte ROS-analyse er samfunnskritiske hendelser som skal vurderes i 
kommuneplanens arealdel; flom, kvikkleireskred og storulykke. I kartet nedenfor er 
aktsomhetsområder for flom vist med blått, for kvikkleireskred med brunt og for 
storulykker med grønt.  

 

 

Første trinn i analysen er å sile ut alternativene som: 
- i gjeldende kommuneplanens arealdel er avsatt til utbyggingsformål 
- innebærer tilbakeføring fra bebyggelse og anlegg til LNFR 
- ikke er lokalisert i et aktsomhets- eller fareområde 



Kartutsnitt i større målestokk 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Silingsmatrise 

Alt. Vurdering av arealbruksendring Flom Skred Storulykke 
1 Eksisterende bebyggelse fra bolig til næring 0 - - - 
2 Idrettsformål til LNFR  0 - - - 
3 Hyttefelt til LNFR 0 - - - 
4 FMV-vest – Utfylling Odden x x x 0 
5 Tilbakeføres fra utbyggingsformål til LNFR 0 - - - 
6 Fra idrettsformål til offentlig formål x 0 0 0 
7 Fra LNFR til bolig  x 0 0 0 
8 Fra LNFR-b til bolig x 0 0 0 
9 Fra LNFR til bolig x 0 0 0 
10 Fra LNFR til bolig x 0 0 0 
11 Viderefører arealformål fra gjeldende plan 0 - - - 
12 Fra LNFR til Parkering og veg  x 0 0 0 
13 Eksisterende gårdstun, LNFR til LNFR-b næring  x 0 0 0 
14 Fra LNF til næring  x x 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alternativ «NAVN» UØNSKET HENDELSE 
4 Odden FMV-vest – løsneområde for skred 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Deler av planområdet er lokalisert i et kartlagt løsneområde for leirskred. Utfyllingen kan utløse skred 
elva. I gjeldende arealplan er området avsatt til farled. Planforslaget innebærer en utvidelse av 
boligformål på fylling i elva. 
 
ÅRSAKER 
Gravearbeider, oppfylling og ny bebyggelse kan utløse skred. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Det er ikke etablert fysiske barrierer som kan stoppe eller begrense utløpsområdet. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Både planområdet og tilstøtende områder i utløpsområdet for skred, vil være sårbare for en hendelse. 
I verste fall kan farleden stenges. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
   X  
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Det stilles krav til geotekniske utredning av områdestabilitet før utbygging og det vil bli stilt krav om 
gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak før utfylling.  
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier:  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse X     
Stabilitet X     
Materielle verdier X     
Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Et kvikkleirkred i et tettbebygd byområde får store konsekvenser.  
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Middels usikkerhet.  Kartleggingen av aktsomhetsområder for 

kvikkleireskred er basert på kartstudier og 
terrengmodellering. Det er ikke utført feltregistreringer. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak: 
Ingen. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 
Området ligger i hensynssone skred i kommuneplanens 
arealdel og det er bestemmelser med krav om 
geotekniske utredninger av områdestabilitet før nye 
tiltak. Dette følges opp både i reguleringsplan og 
prosjektering/byggesak. 
 

 

  



Alternativ «NAVN» UØNSKET HENDELSE 
4 Odden FMV-vest – flom fra elv og stormflo 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Planområdet er utsatt både for flom i Vesterelva og stormflo. Vesterelva er en sidegren til Glomma. 
Nedstrøms Sarpefossen er vannføringen uten store flomtopper. Flom fra elva er ikke et stort problem. 
Den mest kritiske hendelse vil være stormflo. 
 
ÅRSAKER 
Sterk pålandsvind, høyvann og lavtrykk. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Det er ikke etablert fysiske barrierer for å stoppe stormflo. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Lav sårbarhet ettersom fylling og bygninger kan konstrueres slik at skader unngås. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
 X    
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Erfaringsmessig er det årlig hendelser med stormflo. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier:  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse   X   
Stabilitet   X   
Materielle verdier   X   
Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Fylling og bygninger kan konstrueres slik at skader unngås. 
 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Lav usikkerhet.  Det foreligger god statistikk for forventet flomnivå. 
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak: 
Etablere flomsikker fylling og fylle opp nytt 
terreng over forventet flomnivå. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 
Krav i plan om oppfyllingshøyde eller at bygninger ikke 
har sårbare funksjoner under flomnivå. 

 

  



Alternativ «NAVN» UØNSKET HENDELSE 
14 Næringsområde på Langøya – flom fra elv og stormflo 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Planområdet er utsatt både for flom i Vesterelva og stormflo. Vesterelva er en sidegren til Glomma. 
Nedstrøms Sarpefossen er vannføringen uten store flomtopper. Flom fra elva er ikke et stort problem. 
Den mest kritiske hendelse vil være stormflo. 
 
ÅRSAKER 
Sterk pålandsvind, høyvann og lavtrykk. 
EKSISTERENDE BARRIERER 
Det er ikke etablert fysiske barrierer for å stoppe stormflo. 
SÅRBARHETSVURDERING 
Lav sårbarhet ettersom fylling og bygninger kan konstrueres slik at skader unngås. 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
 X    
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Erfaringsmessig er det årlig hendelser med stormflo. 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier:  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse   X   
Stabilitet   X   
Materielle verdier   X   
Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Området kan fylles opp til over flomnivå og bygninger kan konstrueres slik at skader unngås. 
 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Lav usikkerhet.  Det foreligger god statistikk for forventet flomnivå. 
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 
Tiltak: 
Fylle opp nytt terreng over forventet 
flomnivå, ev. stille krav til flomsikre bygg. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 
Krav i plan om oppfyllingshøyde eller at bygninger ikke 
har sårbare funksjoner under flomnivå. 

 

Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

Tiltakene for å redusere risiko og sårbarhet som gjelder for fareområder 
kvikkleireskred og flom, er knyttet til planbestemmelsene. Det innebærer krav om 
utredninger av områdestabilitet før eventuell utbygging i aktsomhetsområder for 
kvikkleireskred og minimumshøyder for terreng og kjellere i flomutsatte områder. 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2023–2035 har innarbeidet hensynssoner som 
bygger på oppdatert kunnskap – både nye aktsomhetskart flom fra NVE og en 
aktsomhetskartlegging for kvikkleireskred som kommunen har fått utarbeidet i 2022. 

Hvordan ros-analysen påvirker planforslaget 

Det er ikke avdekket forhold i ROS-analysen som tilsier at de foreliggende 
alternativene ikke kan behandles i den videre planprosessen. 

 


