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FORORD 
 
Foreliggende rapport er en konsekvensutredning av innkomne innspill i forbindelse med ny 
rullering av kommuneplanen for Fredrikstad kommune. Denne utredningen er tilpasset plannivå 
og kommunens behov for bistand i forbindelse med politisk behandling.  
 
Arbeidet med denne konsekvensutredningen startet i september 2018 med leveransefrist januar i 
2019.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Hensikt 

Fredrikstad kommune ønsker en uavhengig gjennomgang av innspillene til pågående rullering av 
kommuneplanen både hva gjelder konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 
Rapporten kan betraktes som en kvalitetssikring av kommunens egne vurderinger i forkant av 
rapportarbeidet.  
 
Dette dokumentet utgjør konsekvensutredningsdelen som forespurt. ROS-analysen foreligger i 
egen rapport.  
 
Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram.  
 
Vedtak om nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel innebærer en juridisk bindende 
avklaring av arealformål. Konsekvensutredning på dette plannivået skal gi et godt nok 
beslutningsgrunnlag for å vurdere om det aktuelle området egner seg for den foreslåtte 
arealbruken. 

1.2 Metode 

Kriteriene i denne konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kriterier i vedtatt planprogram for 
rullering av kommuneplanens arealdel.   
 
Følgende tema inngår i planprogrammet: 
 

• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv  
• Landskap 
• Byliv 
• Forurensing 
• Sikring av jordressurser, jordvern 
• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
• Beredskap og ulykkesrisiko  
• Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred 
• Befolkningens hele og helsens fordeling i befolkningen 
• Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
• Barn og unges oppvekstsvilkår  
• Kriminalitetsforebygging  

 
  
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjort en grov kartlegging basert på kartportalen til Fredrikstad kommune. Kulturminner, 
helhetlige kulturlandskap og kulturmiljøer, hensynssoner, samt SEFRAK bygg inngår i dette 
temaet. Dersom det er registeringer innenfor området, må det tas ekstra hensyn i 
reguleringsplan, slik at kulturminnevernet ivaretas. 
 
Naturmangfold 
Her er det gjort en grov sortering på hvilke områder der det er registret viktige naturverdier i 
Fredrikstad kommunes kartportal for «artsdata», «naturtyper» og «verneområder». Status rundt 
dette må vurderes nærmere i forbindelse med arbeid med reguleringsplan.  
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Friluftsliv 
En vurdering av om tiltaket vil komme i konflikt med friluftsliv og rekreasjonsinteresser. Det er 
brukt datasettet kartlagte friluftsområder, turområder, statlig sikrede friluftslivsområder samt 
hensynssone for friluftsliv. 
 
Landskap 
En vurdering av om tiltaket skjer på bekostning av eller kommer i konflikt med landskapsbildet. 
Dette kan for eksempel være dersom planlagt tiltak medfører store fremtredende silhuetter eller 
eksponeres vesentlig mot sjøen. Selv om alle nye byggetiltak medfører inngrep, er det ikke gitt 
at dette vurderes kritisk. Det forutsettes at det i nye reguleringsplaner legges vekt på å bevare 
deler av eksisterende grønnstruktur og vegetasjon, både for å bidra med grønne arealer inn i nye 
byggeområder men også nødvendig vegetasjonsskjerming. I tillegg er det viktig at ny bebyggelse 
tilpasses omgivelsene. Det er omtalt om tiltak ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, eller vil 
være synlig fra sjøen.  
 
Byliv 
Skaper tiltaket mer byliv (flere som bor, jobber i eller besøker Fredrikstad sentrum). Dette 
temaet er lite relevant for de fleste tiltakene og er dermed ikke vurdert.   
 
Forurensning 
En vurdering om området er utsatt for forurensing, eller om ønsket tiltak er en forurensende 
kilde i seg selv. Vurderingen er gjort ut fra datasettet «miljø» i Fredrikstad kommunes kartportal. 
 
Sikring av jordressurser, jordvern 
En vurdering av om tiltaket skjer på bekostning av jordbruksinteresser. Jordbruket, dyrket mark, 
står veldig sterkt. Vurderingen er gjort ut fra kartlaget «arealbruk (arealressursflate (AR5))» i 
kommunens kartportal. 
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
En vurdering av hvor nært tiltaket er kollektivruter, herunder buss og tog. Områdene som er 
vurdert til å ha tilfredsstillende dekning, ligger innenfor «rimelig gangavstand» til stamrutenettet. 
Her er det brukt en del skjønn i vurderingen. Det er tatt utgangspunkt i fortettingsstrategiens 
kart over gangbarhetssonene A, B, C, eller utenfor registrerte gangbarhetssoner. 
Gangbarhetssonene for lokalsentrene er hensynstatt. 
 
 

 

Figur 1: Gangbarhetssoner og stamnett for kollektiv 
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Det er også gjort en vurdering av adkomstforhold til tiltaksområdene.   
 
Beredskap og ulykkesrisiko 
En vurdering om det eksisterer noen risikoer ved tiltaksområdene. Vurderingen er gjort ut fra 
kartlaget «miljø» og faresoner eller hensynssoner fra kommuneplanens arealdel. Beredskap er 
ikke vurdert.   
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom 
og skred 
Her er kartlagene «flom», «kvikkleire» og «arealbruk» blitt brukt. Det siste for å vise erosjon. 
Høydekurver og flybilder har også blitt brukt aktivt, for å avklare høydeforskjeller og fjell i dagen. 
 
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
En vurdering av om området for innspillet er støyutsatt. Datasettet «støy» er brukt i Fredrikstad 
kommunes kartportal. Dette kan i de fleste tilfeller løses i reguleringsplan. Ellers er ikke andre 
faktorer vurdert under dette temaet.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
En skjønnsmessig vurdering av beliggenhet i forhold til gang- og sykkelvei/fortau. Vurderingen er 
mest aktuelt i forbindelse med boligformål. Tilgjengelighet til uteområder er ikke vurdert.   
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
En vurdering av kapasiteten til skoler i nærområdet. Dette gjelder for boligformål.   
 
Kriminalitetsforebygging 
Innspillene er ikke vurdert opp mot kriminalitetsforebygging.  
 

1.3 Data 

KU-notatene baserer seg på kartlegging og andre data hentet fra databasene:  
 

• Fredrikstad kommunes kartportal (herunder naturbase, askeladden, XX inngår) 
• Fortettingsstrategi, Fredrikstad 2019-2031 

 
I kartportalen til kommunen ligger datasettene fra Naturbase, Askeladden og NVE.  
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2. KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILLENE 

Under følger vurderingene av de ulike innspillene til konkrete byggeområder i kommuneplanens 
arealdel. Grønn, gul og rød farge markerer en gradering av i hvor stor grad endringen 
representerer konsekvenser som kan aksepteres, der grønn farge markerer at konsekvensene er 
akseptable.  
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14-6929  
GU 243 
DNR: 68, 90 
 
Gnr/bnr: 686/31 
Dagens formål: Bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone 
Foreslått formål: Småbåthavn 
Arealstørrelse: 0,5 daa   
Forslagsstiller: Underlien Brygge v/ Edvard Bratli 
 
Beskrivelse:   
Innspill fra GPLAN AS, på vegne av Underlien Brygge, v/ 
Edvard Bratli. Foreslår at et tidligere omdisponert område til 
fremtidig småbåthavn på ca. 3,7 daa tas ut av 
kommuneplanen. Som bytte ønskes et område på ca. 0,4 
daa omdisponert til småbåthavn. Av hensyn til dybdeforhold 
innenfor område avsatt i kystsoneplanen til fremtidig 
utvidelse av småbåthavn med behov for mudring og 
geotekniske utfordringer er en fremtidig småbåthavn 
vanskelig realiserbart. 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 
Naturmangfold  Hensynssone naturmiljø. Bløtbunnsområder i 

strandsonen (svært viktig). Ålegrassamfunn (svært 
viktig) i sjøen. Fiskeørn (art av stor 
forvaltningsinteresse). 

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. 
Landskap  Tiltak i strandsone. Hensynssone landskap. Tiltaket vil 

bli synlig fra sjøen. 
Byliv   
Forurensing  Tiltaket kan føre til noe forurensning, må beskrives 

avbøtende tiltak i reguleringsplan. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er utenfor registrerte gangbarhetssoner. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Faresone flom. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Utenfor kartlagte støysoner 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Liten tilgang til sykkelveinett. Kort vei til nærmeste 
registrerte sti/gangvei/traktorvei. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ikke relevant 
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Foreslått omdisponering av areal gir et betydelig mindre inngrep i registrerte naturverdier enn hva gjeldende 
kystsoneplan legger opp til. Innspillet foreslår tidligere omdisponert areal tilbakeført til «Bruk og vern av sjø og 
vassdrag». Småbåthavnen foreslås utvidet nordover, og vil dermed ikke gi et like stort inngrep i naturverdiene. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas til følge. 
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17-7665  
GU 244 
DNR: 465 
 
Gnr/bnr: 300/28 
Dagens formål: Sjø, vassdrag - Farleder 
Foreslått formål: Ikke oppgitt. (Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur) 
Arealstørrelse: ca. 1,5 daa   
Forslagsstiller: Fredrikstad Næringsforening 
 
Beskrivelse:   
Forslag til utvidelse av dagens bryggepromenade med 5m 
på utvalgte steder. Hensikten er å øke attraksjonskraften til 
byens promenade gjennom en generell forskjønnelse samt 
bedre tilrettelegging for båttrafikk og menneskeflyt. 

 
 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Registrert område for kulturmiljø, Fredrikstad 
Jugendbyen. Registrerte nærliggende SEFRAK-
bygninger. 

Naturmangfold  Ingen registreringer. 
Friluftsliv  Nærliggende viktig friluftsområde, Fredrikstad 

Brygga. Tilgrensende bryggeareal regulert som 
turvei. 

Landskap  Kommer ikke i konflikt. 
Byliv   
Forurensing  Områdets nordlige del er innenfor forurenset 

grunn. Påvirkningsgrad 2 – akseptabel 
forurensning. Tiltaket kan føre til noe forurensning, 
må beskrives avbøtende tiltak i reguleringsplan. 

Sikring av jordressurser, jordvern  Berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor gangbarhetssone A med god 
tilgjengelighet og dekning. 

Beredskap og ulykkesrisiko  Hensynssone generell, Elva. 
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området er markert som faresone flomfare. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 En avgrenset del av markert område foran gnr 300 
bnr 1188 er støyutsatt markert som gul støysone. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 God tilgjengelighet til uteområder og gang- og 
sykkelveinett. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   
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Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Innspillet fremmes til område der elven er på sitt smaleste. Tiltaket vil påvirke bredden på farleden og kaifront for å 
plassere båter ved arrangementer. Vi viser for øvrig til foreslått bestemmelsespunkt 18.3, Elvepromenade. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 
 

 
17-7665  
GU 245 
DNR: 565 
 
Gnr/bnr: 201/17 
Dagens formål: LNF med båndleggingssone 
Foreslått formål: Boligformål, samt bolig/næring 
Arealstørrelse: ca. 8 daa   
Forslagsstiller: Ragnhild Jenssen 
 
Beskrivelse:   
Grunneier ønsker å omdisponere landbrukseiendommen 
syd fra formål LNF til bolig. Eiendommen ligger nært opp til 
Gamle Glemmen kirke og er av den grunn regulert til 
bevaringsområde. Dette fordi landskapet rundt kirken er 
viktig for opplevelsen av den i landskapet. Etter grunneiers 
oppfatning gjelder dette imidlertid ikke sydvestre del av 
eiendommen som søkes omdisponert. Utover dette ønsker 
grunneier å omdisponere gårdstunet fra LNF til byggeformål 
med mulighet for kontor i hovedplanet og hybler i øvre plan. 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer. 
Naturmangfold  Ingen registreringer. 
Friluftsliv  Ingen registreringer. 
Landskap  Regulering til bevaringsområde grunnet nærhet til 

Gamle Glemmen kirke. Kan komme i konflikt med 
silhuett i landskapet.  

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. Bidrar ikke i vesentlig grad til økt 

forurensing. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området består av jordbruksareal - fulldyrka jord 

som vil komme i konflikt med tiltaket. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er innenfor gangbarhetssone B, med god 
dekning for kollektivtransport.  

Beredskap og ulykkesrisiko  Kan komme i konflikt med planforslag InterCity 
Fredrikstad – Sarpsborg.  

Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området består av tykk og tynn marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Store deler av området er markert i støysone rød. 
Radon aktsomhet. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 I nærhet til gang- og sykkelvei langs hovedvei. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   
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Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Jordbruksarealet består av fulldyrka jord, er tildelt hensynssone for kulturlandskap og er støyutsatt. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er her at en utbygging her vil være i konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
jordbruksarealer til utbygging i tettstedet. Til innspill om gårdstunet så vil det så lenge det er produktive arealer som 
tilhører gården være behov for gårdstunet og det må derfor ligge som LNF. 
 
Konklusjon: 
Innspillet tas ikke til følge. 

 
 

 
 

17-7665  
GU 246 
DNR: 674, 732, 825, 836 og 863. 
 
Gnr/bnr: 53/3 m.fl. 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 27 daa   
Forslagsstiller: Ruma Eiendomsutvikling v/ Normann 
Andresen 
 
Beskrivelse:   
Området er regulert til friområde. 
Området er tenkt utbygget med en kombinasjon av 
eneboliger og tomannsboliger. I gjeldende reguleringsplan 
for Krosnes er området avsatt som friområde. Nordlig del 
av dette, samt turvegforbindelser foreslås opprettholdt. 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer. 
Naturmangfold  Grenser til store gamle trær med lokal viktig verdi.  
Friluftsliv  Ingen registreringer, men regulert til friområde. 
Landskap  Området er på en høyde og bebyggelse kan påvirke 

landskapssilhuett.  
Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. Bidrar ikke i vesentlig grad til 

økt forurensing. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor gangbarhetssone B. Nærhet til hovedvei.  

Beredskap og ulykkesrisiko  Høyspenningsanlegg går på tvers av området. 
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ingen registreringer.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Deler av området er innenfor gul støysone grunnet 
nærhet til hovedvei.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Området er ikke koblet på gang- og sykkelveinett i 
umiddelbar nærhet til området. Opparbeidet gang 
og sykkelvei/ fortau langs Krosnesveien. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 



 
 13 

 
 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Det avgjørende temaet i vurderingen er at det ikke legges ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i denne 
rulleringen. Det er kun åpnet for noe utbygging nærmere skolen, samt noe transformasjon av eksisterende 
næringsareal langs elven. Det er ikke skolekapasitet i området til en større boligutbygging på dette området.  
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

 
 
 
 
 

17-7665  
GU 247 
DNR: 685 
 
Gnr/bnr: 54/47, 54/81 og 54/75 (Krossnes) 
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg, bolig (områdenavn 
B447) samt grøntareal. 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 23,3 daa   
Forslagsstiller: Lie Øyen arkitekter AS på vegne av 
grunneierne 
 
Beskrivelse:   
Circle K eier eiendommene 54/47 og 54/81. Sammen med 
nabo i nord (54/75) ønsker de å se på fremtidig regulering 
av eiendommene til boligformål. I gjeldende regulering er 
eiendommene avsatt til Industri-, samt 
grønnstrukturformål. De ønsker tilbakemelding på om 
kommunen anser at fortetting og boliger er i tråd med 
formål og hensikt i kommuneplanen. Dersom formål og 
hensikt for gjeldende eiendommer avviker fremmer de 
innspill til rulleringen. 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 
Naturmangfold  Ingen registreringer innenfor området. 
Friluftsliv  Kyststien går langs tomtegrensene 54/75 og 54/47. 

54/81 utgjør del av friluftsområdet Onsøy, Krossnes 
som er kartlagt som et viktig friluftsområde.  

Landskap  Området ligger i 100-metersbeltet og vil fremstå 
synlig fra sjøen.  

Byliv   
Forurensing  Eiendom 54/47 er i sin helhet registrert som 

forurenset grunn som tankanlegg men med 
akseptabelt nivå og påvirkningsgrad 2. Radon 
aktsomhet.  

Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er utenfor registrerte gangbarhetssoner. 
Nærhet til bussholdeplass og opparbeidet fortau. 
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området inngår i sone for flom og krever aktsomhet.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ligger utenfor registrerte støysoner. Støykrav må 
ivaretas i reguleringsplan. 
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Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Nærhet til uteområde. Opparbeidet fortau fra 
havneområde og til hovedveier.  

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Avsender ønsker tilbakemelding på om kommunen anser at fortetting og boliger er i tråd med formål og hensikt i 
kommuneplanen. Administrasjonen informerer om at sørvestre del av området allerede er avsatt til boligformål (B13). 
 
Vedrørende østre del av området er det i kommuneplanarbeidet tatt stilling til om arealer som er avsatt til «Bebyggelse 
og anlegg» ved elvebredden skal omdisponeres til enten formål bolig eller næring. Her har en valgt å la området stå som 
«Bebyggelse og anlegg». Dette vil i praksis si at en kan la den videre detaljreguleringsprosessen avgjøre hvorvidt det blir 
bolig, næring eller en blanding av disse formålene. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas til følge, men medfører ingen endringer i plandokumentene. 

 
17-7665  
GU 248 
DNR: 700, 842, 846 og 945. 
 
Gnr/bnr: 609/6 (Sellebakk) 
Dagens formål: LNF, bebyggelse og anlegg 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 16 dekar   
Forslagsstiller: Kristin Magnussen på vegne av grunneier 
 
Beskrivelse: 
Forslagstiller ønsker at eiendom 609/6 omdisponeres fra 
LNF til bolig. Eiendommen består boliger og uthus og noen 
små restarealer med fjell og utmark. Forslagstiller påpeker 
at området er vist i arealkartet til fylkesplanen som 
tettbebyggelse. 
  

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Registrert en SEFRAK-bygning. Deler er registrert 
som lokalt viktig kulturmiljø i arealplanen fra 2011. 

Naturmangfold  Ingen registreringer innenfor området. 
Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. 
Landskap  Hensynssone landskap. Lavt terreng, Kirkespir 

utgjør synlig silhuett i landskapet. 
Byliv   
Forurensing  Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Avgrenset område berører dyrka mark på deler av 

området.  
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til bussforbindelser ved 
hovedvei, Sarpsborgveien og har god 
tilgjengelighet til kollektivt. Innenfor 
gangbarhetssone C.  

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ingen registreringer. Området består av tykk og 
tynn marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav 
må ivaretas i reguleringsplan. 
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Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Gang- og sykkelvei langs hovedvei forbi området 
og opparbeidet fortau langs Begbyveien i 
umiddelbar nærhet til området.  

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Jordbruksarealet består av fulldyrka jord, er tildelt hensynssone for landskap og deler er registrert som lokalt viktig 
kulturmiljø. Det avgjørende temaet i vurderingen er her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det legges 
ikke ut nye jordbruksarealer til utbygging i tettstedet. Det finnes mer egnede transformasjonsområder nærmere 
skolen. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

 
17-7665  
GU 249 
DNR: 701 
 
Gnr/bnr: 734/2 (Omberg) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig, samt næring 
Arealstørrelse: ca. 750 daa   
Forslagsstiller: Gulli Saxegaard m/ familie 
 
Beskrivelse:   
Kombinert innspill til rullering av fylkesplanen og Fredrikstad 
kommunes arealplan. Avsender er eier av gårdsbruk / LNF 
areal på ca. 155 dekar på Omberg (gnr. 734, bnr. 2) som i 
fylkesplanen inngår i område 3-Nb Omberg /Valle. 
Næringsområdet som er vist i fylkesplanen er for stort og vil 
ha betydelige negative konsekvenser for Rolvsøy som 
boområde. Avsender ønsker at næringsområdet i 
fylkesplanen reduseres og at restarealet i stedet vurderes til 
boligformål som en naturlig boligfortetting mellom Hauge og 
Omberg. Innspillet sendes samtidig inn til rullering av 
Fredrikstad kommunes arealplan. Avsender vurderer det slik 
at dette vil bidra til å skape et helhetlig bomiljø og et større 
lokalsenter, imøtekomme stor etterspørsel etter boligtomter 
i området, og ivareta fremtidig boligbehov i kommunen.  

 

 

Tema  Konsekvens 
(verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Registrert en ansamling kulturminner, 91 anleggsspor nord i 
området. 18 registrerte SEFRAK-bygninger er registrert nordøst i 
området samt registrert gravfelt (uavklart vernestatus) og 
bergkunst (automatisk fredet). 

Naturmangfold  Registrerte artsforekomster av arter med særlig stor 
forvaltningsinteresse samt arter av stor forvaltningsinteresse og 
fremmede arter innenfor området. Registrert viktig naturtype. 

Friluftsliv  Fotrute registrert i tilknytning til elveløpet. Viktig friluftslivsområde 
registrert i sør mellom Ombergveien og Glomma.  

Landskap  Arealet grenser til elveløp og er dermed synlig fra sjøen. Silhuett 
kan påvirkes. 

Byliv   
Forurensing  Registrert slapspredning. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Tiltaket berører dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ligger i rimelig gangavstand til fv.109, Rolvsøyveien. Området er 
utenfor gangbarhetssoner.  
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Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Del av området sørøst mot elveløpet utsatt for flom. Området er 
registrert som tykk og tynn marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Deler av området, i umiddelbar nærhet av togtrasé ligger i gul 
støysone. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Opparbeidet gang-/sykkelvei langs fylkesvei og langs tilliggende vei, 
Hans Nilsen Hauges vei. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Jordbruksarealet består av fulldyrka jord. Videre er det i konsekvensutredningen registrert viktige artsforekomster og 
kulturminner. Det avgjørende temaet i vurderingen er her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det legges 
ikke ut nye jordbruksarealer til utbygging i tettstedet.  
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

 
17-7665  
GU 250 
DNR: 704 
 
Gnr/bnr: 113/30 (Stenebråten) 
Dagens formål: Fritidsbebyggelse og LNF 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: 8,5 daa   
Forslagsstiller: Sissel Seland 
 
Beskrivelse:   
Eiendommen er uregulert og det står i dag en hytte på den 
østre delen av tomta. Tomten er i dag avsatt til både LNF og 
fritidsbebyggelse i kystsoneplanen. Forslagstiller ber om at 
tomten avsettes fullstendig til fritidsbebyggelse, da de har 
et ønske om å fradele eiendommen for 1-3 fritidsboliger. 
 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 
Naturmangfold  Ingen registreringer innenfor området. 
Friluftsliv  Eiendommen er registrert som del av 

friluftsområde, Engelsvikenenga, et nærturterreng 
i jordbrukslandskap. 

Landskap  Det vil mest sannsynlig ikke skape silhuett, men 
kan være synlig fra sjøen hvis mye skog forsvinner. 

Byliv   
Forurensing  Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor kort avstand til fv. 403 Engelsvikenveien 
og bussholdeplass. Utenfor gangavstand til 
lokalsenteret.  

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ikke registrert som utsatt. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ingen registreringer. 
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Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 I gangavstand til Engelsvikenveien med 
opparbeidet gang- og sykkelvei. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Tomten heller mot sjøen og er eksponert. Fredrikstadkysten har nasjonal verdi, og det er ikke ønskelig med mer 
bygging i 100 m-beltet eller i strandsonen der det er synlig fra sjøen. Vi viser til statlig planretningslinje for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt de strengeste føringene.  
 
Der hvor det legges opp til fortetting av hytteområder i kommuneplanen er dette større områder hvor landskap og 
infrastruktur legger opp til dette. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

 
 

 
 

17-7665  
GU 251 
DNR: 711 
 
Gnr/bnr: 438/5 (Kalderabukten) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Ikke oppgitt. (Bolig/fritidsbolig) 
Arealstørrelse: 40 daa   
Forslagsstiller: Martin Svendsen 
 
Beskrivelse:   
Avsender vurderer på sikt å fradele eiendommen til flere 
tomter for utbygging. Det kommer litt an på hva de andre 
sameierne blir enige om. Forslagstiller ønsker derfor å 
fremme innspill om å endre formål i kommuneplanen. 

 
 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Bygning som eiendommen omslutter er en 
SEFRAK-bygning. 

Naturmangfold  Området har en registrert naturtype rik 
edellauvskog verdsatt som lokalt viktig. Marin 
naturtype som grenser til tomten er registrert som 
et viktig bløtbunnsområde i strandsonen.  

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. Tiltaket er 
innenfor 100-metersbeltet. 

Landskap  Området vil kunne sees fra Østerelva og silhuett i 
landskapet kan påvirkes.  

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark  
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til Fv. 455 Holme og 
bussholdeplass.  

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 

 Området berøres i liten utstrekning av 
flomsonekart, men flom bør likevel ikke utelukkes 
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havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

som tema for aktsomhet. Noe tynn marin 
avsetning, men består mest av bart fjell.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ikke registrert innenfor støysoner.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Liten tilgjengelighet for gang- og sykkelvei. Ikke 
opparbeidet gang- og sykkelvei langs Holme.  

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Området ligger innenfor strandsonen og er eksponert mot sjøen. Det er videre registrert viktige naturtyper. De 
avgjørende temaene for denne vurderingen er at området ligger i strandsonen og er tildelt formål LNF. Det legges ikke 
opp til ny utbygging i strandsonen. Videre legges det kun til rette for noe utbygging i LNF nærmere skolene. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

  
 

 
 

14-6929  
GU 252 
DNR: 4 
 
Gnr/bnr: 208/1034 (Stjernehallen) 
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg 
Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting (skole) 
Arealstørrelse: ca. 23 daa   
Forslagsstiller: Kari Holte 
 
Beskrivelse:   
Ishallen skal flyttes til FMV. Avsender ønsker å fremme 
innspill om at tomten settes av til ny Trara skole, gjerne 
sammen med en idrettshall. Det pekes på flere positive 
effekter. Rolig og trafikkstille, nær marka, men samtidig 
sentralt. Avsender viser til at det er viktig å vektlegge trivsel, 
forebygging, og bygge gode arenaer for fysisk aktivitet for 
barn for å skape sunne voksne. 
 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Området har ingen registreringer. 
Naturmangfold  Området har ingen registreringer. 
Friluftsliv  Området har en del som inngår i registrert 

friluftsområde, Fredrikstadmarka. Berører en 
registrert grønnkorridor. 

Landskap  Ligger på en rygg, men er relativt flatt der ishallen 
og parkeringen er. Uvisst om det vil oppstå 
silhuetter.   

Byliv   
Forurensing  Innenfor området er det registrert tungmetaller i 

jord samt brenseltank. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området grenser til gangbarhetssone C og er 
innenfor rimelig avstand til fv. 109, Rolvsøyveien. 
Lav kollektivdekning. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
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Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ikke utsatt. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ikke registrert innenfor støysoner.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Nærhet til gang- og sykkelveier. Ca 200 meter til 
fortau. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Det er behov for ny skoler i Fredrikstad, men det er strategisk å legge disse i områder nært opp til der hvor de store 
utbyggingene vil skje. Området ligger for langt unna der de store utbyggingene vil komme. 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge. 

 
 

14-6929  
GU 253 
DNR: 100 - Del 1 av 4 
 
Gnr/bnr: 678/7, 678/10, 678/42 og 678/43 (Lund) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 110 daa   
Forslagsstiller: Lokalsamfunnsutvalget i Torsnes, Torsnes 
Bondelag og Torsnes Arbeiderpartilag 
 
Beskrivelse:   
Avsenderne fremmer forslag til omdisponering av 4 store 
LNF områder i Torsnes til fremtidig boligbygging. Etter deres 
vurdering omfatter ingen av de foreslåtte områder er 
dyrkbar eller drivbar mark. Samt passer områdene til 
boligbygging da alle forslagene er i tilknytning til 
eksisterende boligområder (vei, vann og kloakk). De ser at 
behovet for utbygging i Torsnes bør omfatte både 
eneboliger, rekkehus og leiligheter, mange har gitt uttrykk 
for å ville fortsette å bo i Torsnes selv om de flytter ute av 
store boliger. De tre forslagstillerne representerer også 
grunneierne til de foreslåtte områder. 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi 
og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Innenfor avgrensning er det registrert et tun med 
SEFRAK-bygninger i sørvest. Registrert et automatisk 
fredet kulturminne langs nordøstre avgrensning.  

Naturmangfold  Området grenser til naturtype store gamle trær i vest 
som er registrert som svært viktig.  

Friluftsliv  Deler av området er registrert som nærturterreng, 
Grimstadåsen. Hensynssone friluftsliv.  

Landskap  Området ligger på en ås og tiltak kan bli eksponert og 
lett synlig fra Torsnesveien.   

Byliv   
Forurensing  Store deler av området er kartlagt som forurenset grunn, 

med registrert mistanke om forurensning fra 
metallforbindelser. 

Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
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Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til Torsnesveien med 
bussforbindelser og bussholdeplass. Området er utenfor 
lokalsenter og utenfor registrerte gangbarhetssoner. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ikke utsatt. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Større deler av området er innenfor gul støysone, 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Opparbeidet gang- og sykkelvei for deler av strekningen 
langs Torsnesveien. Lav tilgjengelighet. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere tema. Det 
avgjørende temaet for denne vurderingen er at området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det legges ikke opp til 
høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Foreslåtte 
boligområder som ligger nær skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nærmere skolene. Det finnes 
foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolen enn dette innspillet.   
 
Konklusjon:  
Tas ikke til følge 

 
14-6929  
GU 254 
DNR: 100 - Del 2 av 4 
 
Gnr/bnr: 679/1, 679/7 og 679/20 (Glosli). 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 65 daa   
Forslagsstiller: Lokalsamfunnsutvalget i Torsnes, Torsnes 
Bondelag og Torsnes Arbeiderpartilag 
 
Beskrivelse:   
Avsenderne fremmer forslag til omdisponering av 4 store 
LNF områder i Torsnes til fremtidig boligbygging. Etter deres 
vurdering omfatter ingen av de foreslåtte områder er 
dyrkbar eller drivbar mark. Samt passer områdene til 
boligbygging da alle forslagene er i tilknytning til 
eksisterende boligområder (vei, vann og kloakk). De ser at 
behovet for utbygging i Torsnes bør omfatte både 
eneboliger, rekkehus og leiligheter, mange har gitt uttrykk 
for å ville fortsette å bo i Torsnes selv om de flytter ute av 
store boliger. De tre forslagstillerne representerer også 
grunneierne til de foreslåtte områder. 

 

 

Tema  Konsekvens 
(verdi og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Området har ingen registreringer. 
Naturmangfold  Området har ingen registreringer. 
Friluftsliv  Området har ingen registreringer. 
Landskap  Området ligger på en ås og tiltak kan bli eksponert og 

lett synlig fra omkringliggende åpent landskap.   
Byliv   
Forurensing  Området har ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
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Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til Torsnesveien med 
bussforbindelser og bussholdeplass. Området er utenfor 
lokalsenter og utenfor registrerte gangbarhetssoner. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ikke utsatt. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Store deler av området er innenfor rød støysone. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Opparbeidet gang- og sykkelvei for deler av strekningen 
langs Torsnesveien. Opparbeidet fra Glosli til 
lokalsenter, Torsnes. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Området ligger som LNF og store deler av områder er utsatt for støy fra skytebane. Det avgjørende temaet for denne 
vurderingen er at området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Foreslåtte boligområder som ligger nær 
skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nærmere skolene. Det finnes foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolen enn dette innspillet.   
 
Konklusjon:  
Tas ikke til følge. 

 
 
 

14-6929  
GU 255 
DNR: 100 - Del 3 av 4 
 
Gnr/bnr: 682/5, 683/1, 683/2, 683/3 og 683/9 (Veel). 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 80 daa   
Forslagsstiller: Lokalsamfunnsutvalget i Torsnes, Torsnes 
Bondelag og Torsnes Arbeiderpartilag 
 
Beskrivelse:   
Avsenderne fremmer forslag til omdisponering av 4 store 
LNF områder i Torsnes til fremtidig boligbygging. Etter deres 
vurdering omfatter ingen av de foreslåtte områder er 
dyrkbar eller drivbar mark. Samt passer områdene til 
boligbygging da alle forslagene er i tilknytning til 
eksisterende boligområder (vei, vann og kloakk). De ser at 
behovet for utbygging i Torsnes bør omfatte både 
eneboliger, rekkehus og leiligheter, mange har gitt uttrykk 
for å ville fortsette å bo i Torsnes selv om de flytter ute av 
store boliger. De tre forslagstillerne representerer også 
grunneierne til de foreslåtte områder. 

 

 

Tema  Konsekvens 
(verdi og omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Området har ingen registreringer. 
Naturmangfold  Området har ingen registreringer. 
Friluftsliv  Hensynssone friluftsliv. 
Landskap  Eksisterende bebyggelse med åpent jordbrukslandskap. 

Tiltak vil kunne påvirke silhuett fra veien.  
Byliv   
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Forurensing  Området har ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til Torsnesveien med 
bussforbindelser og bussholdeplass, men utenfor 
stamnett. Området er innenfor kort avstand til lokalsenter, 
med under 10 minutters gangavstand. 

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området består av tynn marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Ikke utsatt. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

  Opparbeidet gang- og sykkelvei langs Torsnesveien. Noe 
fortau og gang- og sykkelveier i boligområdet frem til 
Torsnesveien.  

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget. For høyt antall boliger var feilaktig lagt inn i område B36. 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene prioriteres. Et noe mindre område legges inn til boligbygging da skolen i 
lokalsenteret har kapasitet, det er behov for boligbygging innenfor skolekretsen og det foreslåtte området ligger 
nærmere skolen enn andre tilsvarende. Trening av hest er en virksomhet som kan finne sted andre steder. 
 
Konklusjon:  
Tas delvis til følge 

 
14-6929  
GU 256 
DNR: 100 - Del 4 av 4 
 
Gnr/bnr: 685/1, 685/3, 685/4 og 685/5 (Toremyr). 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca. 225 daa   
Forslagsstiller: Lokalsamfunnsutvalget i Torsnes, Torsnes 
Bondelag og Torsnes Arbeiderpartilag 
 
Beskrivelse:   
Avsenderne fremmer forslag til omdisponering av 4 store 
LNF områder i Torsnes til fremtidig boligbygging. Etter deres 
vurdering omfatter ingen av de foreslåtte områder er 
dyrkbar eller drivbar mark. Samt passer områdene til 
boligbygging da alle forslagene er i tilknytning til 
eksisterende boligområder (vei, vann og kloakk). De ser at 
behovet for utbygging i Torsnes bør omfatte både 
eneboliger, rekkehus og leiligheter, mange har gitt uttrykk 
for å ville fortsette å bo i Torsnes selv om de flytter ute av 
store boliger. De tre forslagstillerne representerer også 
grunneierne til de foreslåtte områder. 

 

 

Tema  Konsekvens 
(verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Området har ingen registreringer. 
Naturmangfold  Registrert funn av art av nasjonal forvaltningsinteresse 

innenfor avgitt område. 
Friluftsliv  Store deler av området registrert som viktig friluftsområde.  
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Landskap  Tiltak kan skape kontrasterende silhuett for det åpne 
jordbrukslandskapet. 

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Området berører ikke dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til fv.107 Thorsøveien med 
bussforbindelser. Området er utenfor gangbarhetssoner.   

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området består av tynn og tykk marin avsetning samt tykk 
strandavsetning. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Området er utenfor registrerte støysoner.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Ikke koblet på gang- og sykkelnett. Området har turløyper i 
friluftsområdet. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Området ligger som LNF, er registrert som viktig friluftsområde og det er behov for ny g/s-vei mot skolen. Det 
avgjørende temaet for denne vurderingen er at området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det legges ikke opp 
til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Foreslåtte 
boligområder som ligger nær skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nærmere skolene. Det finnes 
foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolen enn dette innspillet. 
 
Konklusjon:  
Tas ikke til følge. 

 
 

 
 

17-7665  
GU 257 
DNR: 594 
 
Gnr/bnr: 201/9 (Bjørndalsdammene) 
Dagens formål: LNF, hensynsone for marka 
Foreslått formål: Parkeringsformål 
Arealstørrelse: ca. 2,5 daa  
Forslagsstiller: Arvid Wolfgang Strømnes 
 
Beskrivelse:   
Bjørndalen i Fredrikstadmarka har fått en hundepark. 
Avsender ønsker at kommunen avsetter parkeringsplasser 
for handikapede nær denne. I dag er det avsatt to HC-
parkeringsplasser ved Skytterhuset, men det er for langt i 
fra hundeparken. I dag er det også for få parkeringsplasser 
ved Fredrikstadmarka for de som kommer fra Kråkerøy, og 
som bor i sentrum. Norges Handikapforbund ønsker at det 
avsettes parkeringsplasser til handikappede nærmere 
hundeparken. 
 

 

 

Tema  Keonsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Området har ingen registreringer. 
Naturmangfold  Området berøres av hensynsone naturtype for 

Bjørndalsdammene med lokalt viktig verdi. 
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Friluftsliv  Eiendommen berøres av friluftsområde, 
Fredrikstadmarka som er registrert som svært viktig. 

Landskap  Tiltaket vil ikke få konsekvenser for silhuett i stor 
utstrekning.  

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Berører ikke dyrka mark 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er utenfor gangbarhetssoner.  

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Ikke utsatt. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Området er utenfor registrerte støysoner.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 God tilgjengelighet på opparbeidet gang- og 
sykkelveier. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger innenfor markagrensen. Markagrensen er en politisk vedtatt 
grense som markerer skillet mellom byggesoner og marka. Det finnes alternativ HC-plass ved skytterhuset. 
 
Konklusjon:  
Tas ikke til følge 

 

 
17-7665  
GU 258 
DNR: 822 
 
Gnr/bnr: 619/1 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca. 0,85 daa   
Forslagsstiller: Ivar Arne Grimstad 
 
Beskrivelse:   
Forslagstiller ønsker formålsendring fra LNF til bolig. 
Eksisterende forhold på tomten er jordbruk og ønsket 
boligtype er flermannsbolig. Forslaget er begrunnet med 
uhensiktsmessige eiendomsgrenser, samt ønske om å flytte 
matjord for å bedre arronderingen i et større 
sammenhengende jordbruksareal. Det er vedlagt en 
landbruksfaglig uttalelse. Samt underskrift fra grunneier 
som stiller seg positiv til forslaget. 
 

 

 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer, men SEFRAK-bygning grenser 
til tomten i sør. 

Naturmangfold  Ingen registreringer.  
Friluftsliv  Ingen registreringer.  
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Landskap  Området kan påvirke det eksisterende 
landskapsbildet. Hensynssone landskap. 

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer.  
Sikring av jordressurser, jordvern  Tiltaket vil berøre dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til rv. 22 med gode 
bussforbindelser. Området er å regne som 
innenfor gangbarhetssone C.  

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Området er registrert som tynn marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Området er utenfor registrerte støysoner.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Området er i nærhet av gang- og 
sykkelforbindelser i retning mot Sellebakk samt 
uteområder.  

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Jordbruksarealet består av fulldyrka jord og er tildelt hensynssone landskap. Det avgjørende temaet i vurderingen er 
her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye jordbruksarealer til utbygging i 
tettstedet.  
Vi viser videre til utdrag fra vedlagt landskapsfaglig vurdering: «Ut fra en landbruksfaglig vurdering vil dette siste 
forslaget fremdeles innebære en netto reduksjon av fulldyrka jord. Den bedra arronderinga anses ikke å kompensere 
for netto tap av dyrka jord. Arealet som skal istandsettes tilhører allerede landbrukseiendommen og kan uavhengig av 
omsøkte tiltak settes i stand.» 
 
Konklusjon:  
Innspillet tas ikke til følge.  

 
17-7665  
ORG 13 
DNR: 279 
 
Gnr/bnr: 5/4 m.fl. 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Næring 
Arealstørrelse: ca. 1 975 daa   
Forslagsstiller: Næringsavdelingen 
 
Beskrivelse:   
Nye næringsarealer vest for Onsøy stasjon/Thorbjørnrød. En 
analyse av områdene Fredheim, Solli, Løvmyr og Ørmen 
sæter i Onsøy for mulig næringsutvikling.  Etter en analyse 
av hele området, er det to områder som viser seg å være 
egnet for næringsformål. I arbeidet er ikke fylkesplan 
hensyntatt, gjør man det ser man at områdene faller 
utenfor både utviklingsstrategier og tettstedsavgrensningen 
for nedre Glomma. 

 
 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Innenfor området er det registrert tre automatisk 
fredete kulturminne og området er tilgrensende en 
rekke SEFRAK-bygninger.  

Naturmangfold  Naturtype intakt lavlandsmyr samt registrert art av 
nasjonal forvaltningsinteresse. 



 
26 (26)  
 
 
 

Friluftsliv  Registrert friluftsområde, Onsøy Stangeberget og 
Ønsøy, Ørmenbakken. 

Landskap  Tiltaket vil ikke få store konsekvenser for silhuett 
men innspillet berører flere koller, og 
landskapsbildet kan påvirkes. 

Byliv   
Forurensing  Ingen registreringer. 
Sikring av jordressurser, jordvern  Tiltaket vil berøre noe dyrka mark. 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Området er i nærhet til fv. 110 med 
bussforbindelser langs strekningen. Området er 
utenfor gangbarhetssoner.   

Beredskap og ulykkesrisiko   
Mulige trusler som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 Områdene består mest av bart fjell, men noen 
steder er det registrert tykk strandavsetning, tynn 
og tykk marin avsetning.  

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Vil i ingen eller liten grad berøres av støysoner. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Liten tilgang til gang- og sykkelveinett. 

Barn og unges oppvekstsvilkår   
Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Området ligger i dag som LNF og konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at utvikling av området til næringsformål vil innebære et 
vesentlig inngrep i LNF og arealregnskapet. I fylkesplanen faller området utenfor både utviklingsstrategier og 
tettstedsavgrensningen for nedre Glomma. Tofteberg prioriteres i denne rulleringen og er utfordrende nok i forhold til 
arealregnskap.  
 
Vi informerer videre om planbeskrivelsens kapittel om ABC- prinsippet, lokalisering av rett virksomhet på rett sted. 
Samt registreringen i konsekvensutredning for tema transportbehov og tilgjengelighet. 
 
Konklusjon:  
Tas ikke til følge.  
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