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Dnr. Avsender, dato BOLIGER I TETTSTEDET 

20 Ruma Eiendomsutvikling 
AS v/ Halden 
arkitektkontor AS, datert 
27.01.2020 

Gnr./bnr. 53/3 m.fl. (Krossnes) 
Viser til tidligere innspill datert 25.03.2019 og tidligere 
korrespondanse vedrørende manglende behandling og 
fraværende vurdering av innsendt innspill om Oksvikåsen 
boligfelt. 
 
Har spilt inn ønske om å bygge ut 34 boenheter (eneboliger og 
tomannsboliger) nær Krossnes (Oksvikåsen). Dette har ikke blitt 
tatt til følge i forslaget til ny KPA. Forslagsstiller mener det er 
feil i vurderingsgrunnlag i sist konsekvensutredning og ved 
politisk behandling. Ber bystyret ta hensyn til de faktiske 
forhold og legge inn Oksvikåsen som nytt boligfelt i ny KPA, 
eventuelt med høyere utnyttelse enn opprinnelig foreslått. 
 
Forslagsstiller mener det er feil i konsekvensutredningen på de 
to punktene som ble trukket fram for hvorfor innspillet ikke ble 
tatt til følge: 

 Påpeker at skolekapasiteten ble vurdert å være god nok 
for utbygging ved Ålekilen (100 boenheter), men ikke 
ved dette innspillet på 34 boenheter. Nå som utbygging 
ved Ålekilen ikke ble inkludert i planforslaget, mener 
innsender at denne utbyggingen må være OK 
skolekapasitetsmessig. 

 Mener at det foreslåtte utbyggingsområdet ikke er et 
LNF-område da det inngår i reguleringsplan for 
Krossnes og ikke kan sidestilles med større, urørte LNF-
områder.  

 
Mener infrastruktur og servicetilbud i området er på plass og at 
en utbygging vil være i tråd med mål om fortetting, utnyttelse 
av eksisterende infrastruktur og statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 
Beskriver prosessen som et demokratisk problem pga. 
ignorering/utelatelse av innspill, konsekvensutredning som er 
gjennomført av et eksternt firma som selv har fremmet flere 
innspill og feil forutsetninger og fakta i beslutningsgrunnlaget. 

22 HS arealplan AS på vegne 
av Byggmester Jan-Erik 
Zakariassen AS og 
grunneier på gnr./bnr. 
210/1178, datert 
29.01.2020 

Gnr./bnr. 210/1178 (Sandbekk) 
Viser til innspill datert 09.08.2017 (dnr. 45 og 427) samt 
merknad til avslag av dette innspillet, datert 27.03.2019 (dnr. 
849). 
 
Innspillet i 2017 dreide seg om utbygging av 20 boenheter. 
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Mener det må være feil at foreslått utbyggingsområde ligger i 
hensynssone landbruk. Grunneier mener området er 
omdisponert for veksthus for mange år siden og at matjorden 
er omfylt med masser for veksthus i det aktuelle området.  
 
Ber om at jordbrukskontoret i kommunen kommer på fysisk 
befaring sammen med grunneier. Ber også om skriftlig 
begrunnelse for avslaget utenom det svaret som er gitt i 
konsekvensutredningen.  

32 Ole Haabeth, datert 
05.02.2020 

Gnr./bnr. 424/6 (Rød, Kråkerøy) 
Vil ikke motsette seg at hoveddelen av framtidig boligfelt B39 
er tilbakeført til LNF, men ønsker at et mindre areal på sørsiden 
av gårdstunet (se vedlagt bilde) beholdes som 
utbyggingsområde. Arealet består av en fjellrabb på 3-5 mål, 
hvor det er satt i gang forberedende arbeid for utbygging av 1-2 
boliger. Området er tilrettelagt med god infrastruktur og det er 
allerede flere utbygde boenheter der. 
 
Det vil i tillegg være ønskelig å beholde et lite område mellom 
det regulerte tomteområdet Rødsmyra og Rødsveien som 
utbyggingsområde. Dette primært for å få en opprydding av 
området på 4-5 mål som ligger inneklemt tilbake.   

39 Anne-Marie Oxevigen, 
datert 07.02.2020 

Gnr./bnr. 53/2 (Oksviken) 
Har tidligere fått avslag på innspill om å gjøre om ca. 2 dekar 
LNF til boligformål (GU 61). Ønsker å komme med noen 
kommentarer til kommunens vurdering av foreslått 
utbyggingsområde: 
 
Naturmangfold: 
Området som betegnes som myr utgjør bare en liten del og 
ligger helt mot bebyggelsen i vest. Området i øst er fjell og 
dekker godt over halve eiendommen. Regner også med at det 
ikke er langt ned til fjell under myra. 
 
Transport, energiforbruk og energiløsninger: 
Eiendommen ligger ikke utenfor gangbarhetssonen. Ligger 
innenfor etablert bussrute og vil ikke stille krav til nytt 
bussrutenett. 
 
Skole: 
Det er allerede opparbeidet gang- og sykkelvei til Rød skole fra 
foreslått utbyggingsområde. 
 
Området: 
Ligger mellom etablert byggefelt og krever derfor ikke ekstra 
tilførsel av strøm og VA. Blir ikke brukt som turområde.  
 
Generelt: 
Kommunen legger stor vekt på fortetting. Utbygging av dette 
området vil være fortetting og kommunen vil ikke få 



Dnr. Avsender, dato BOLIGER I TETTSTEDET 

ekstrakostnader knyttet til utbygging av infrastruktur. Ser for 
seg bygging av rekkehus, som pga. lavere pris enn eneboliger vil 
være et godt alternativ for unge boligkjøpere. Disse er stengt 
ute fra det dyre boligmarkedet i byområdet og dette tiltaket vil 
kunne ivareta unges boligbehov. 

40 Beboere på 
Sundløkka/Årumområdet 
ved Gretnes v/ Vigdis 
Lund Langsholt, datert 
01.02.2020 

Merknader til områdene Gretnes/Sundløkka/Årum. 
Beboere ber kommunen ta en samlet gjennomgang vedrørende 
kommunens ansvarsområder i området fra Gatedalen, langs 
Glomma forbi industrien ved Sundløkka, videre gjennom 
Gretnesområdet og bort til Roald Amundsens Minne og 
Gretnesbekken. Bør også gå gjennom hvordan det berører 
Sarpsborg kommune. 
 
Merknad 1: 
Henger sammen med merknad til første gangs høring av 
kommuneplanen og til pågående områderegulering. Merknad 
til første gangs høring ble ikke tatt til følge.  
 
Reagerer på at antall boliger i et tidligere kvikkleirerasområde 
er økt fra 200 til 300 boliger i boligbyggeprogrammet ved 
annen gangs høring. Stiller spørsmål ved om det er ønskelig og 
forsvarlig med en så omfattende utbygging (samt næring og 
skole) i et område med så utfordrende grunnforhold. Det vises 
til konklusjonen i NVEs brev med merknader til 2. gangs 
offentlig ettersyn av områdereguleringen for 
Gretnes/Sundløkka, datert 29.10.2018. 
 
Er også skeptisk til den enorme trafikkøkningen, støy og 
luftforurensning som Gretnes/Sundløkka og Dombergområdet 
vil kunne generere. 
 
Merknad 2: 
Erfarer at det rister i husene på Gretnes når det gjøres arbeider 
f.eks. på Alvimkaia. Lurer på om det er gjort vurderinger av hva 
som vil skje med kvikkleiren i grunnen hvis det gjøres store 
byggearbeider både på Gretnes/Sundløkka og på motsatt side 
av Glomma i forbindelse med store vei- og InterCity-prosjekter. 
Det er krevende grunnforhold på begge sider og kort avstand – 
blir arealplaner/reguleringsplaner samkjørt? 
 
Merknad 3: 
Er en så stor utbygging av boliger på Gretnes/Sundløkka 
forenlig med kommunens boligbyggeprogram? Viser til at 
området har blitt kalt et utkantstrøk og ligger langt fra sentrum. 
 
Merknad 4:  
Ser av områdereguleringsplanen at en mulig skoletomt er 
plassert mellom Gretnesbekken og Glomma. Lurer på om dette 
rå og lite barnevennlige området virkelig er et sted kommunen 
vil bygge en stor skole? 
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Oppsummering: 
Mener arealplanene i området vil få en voldsom innvirkning på 
lokalmiljøet, også resten av Årum og Vesten, samt Sarpsborg. 
Viser også til at det er dokumentert faresoner for ras- og 
skredfare på meget store deler av utbyggingsområdet.  

46 Roger og Annette Myhra, 
datert 13.02.2019 

Gnr./bnr. 55/17 m.fl. (Vikerfjellet) 
Innspill GU 112 om å utvide et område med arealformål 
nåværende bebyggelse og anlegg til å dekke et lite, etablert 
boligfelt, har blitt tatt til følge. Innsender påpeker at det er en 
grønn (LNF) "huk" som unaturlig stikker inn i det 
sammenhengende eksisterende boligområdet.  
 
Denne huken på ca. 0,5 daa gjør det umulig å utnytte det 
aktuelle området til bebyggelse, som har vært planen. 
Argumenterer for at den bør endres til utbyggingsområde for 
eventuelt å kunne oppføre bebyggelse for familien: 

 Fortetting i et allerede eksisterende boligområde, noe 
som er kommuneplanens intensjon for dette området. 

 Tomten ligger inneklemt, uten naturlig 
gjennomgangsmuligheter for andre. Derfor uegnet til 
landbruksdrift eller natur- og friluftsinteresser. 

 
Setter også spørmålstegn ved hvorfor denne lille huken er LNF 
når det er en massiv utbygging på Vikeråsen, som før var et 
naturlig friområde. 
 
Ser det som meningsløst og selvmotsigende at denne huken 
ikke er tatt med i utbyggingsformålet når det i KU-en står at 
innspillet er tatt til følge. Tror det derfor er en glipp fra 
kommunens side, og ber om at huken tas med i bebyggelse og 
anlegg-formålet.  

48 Arca Nova AS v/ Ruben D. 
Hansen, datert 
13.02.2020 

Gnr./bnr. 303/288 (Sorgenfri) 
Viser til innspill GU 192. Ønsker å endre arealformål til 
kombinert bolig og tjenesteyting/kontor for Galtungveien 63 
(gnr./bnr. 303/288). Er i forslag til ny arealdel satt av til 
framtidig boligformål.  
 
Arca Nova ønsker å bygge egne lokaler på denne eiendommen 
etter å ha vokst ut av nåværende kontorer. Ønskelig å være 
lokalisert like ved Verksbyen, som firmaet skal jobbe mye med 
de neste 10-15 årene. 
 
I tillegg til boliger og egne kontorer, ønsker Arca Nova å legge til 
rette for utadrettet virksomhet i første etasje samt strøkstjenlig 
virksomhet og servicetilbud.   

49 Arca Nova AS v/ Ruben D. 
Hansen, datert 
13.02.2020 

Verksbyen, Sorgenfri – bestemmelser 
Motstrid vedtatte reguleringsplaner: 
Utbygger av Verksbyen på Sorgenfri tolker arealdelens 
bestemmelse 1.1 slik at arealdelen ved eventuell motstrid vil gå 
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foran eldre reguleringsplaner. Det vil også gjelde 
reguleringsplan for Sorgenfri, vedtatt 15.09.2005. Arca Nova 
har brukt store verdier på prosjektering, utvikling og utbygging 
av området, og mener det strider mot rettssikkrhet og 
forutsigbarhet at ny arealdel skal gjelde foran 
reguleringsplanen ved motstrid. 
 
Ber derfor om at bestemmelsen endres til at vedtatte 
reguleringsplaner gjelder foran ny arealdel ved motstrid, 
alternativt at reguleringsplanen for Sorgenfri blir tatt med som 
unntak under bestemmelse 1.1. 
 
Parkeringsbestemmelser: 
Har erfart fra flere nye, større boligprosjekter at det ikke er 
tilstrekkelig med en parkeringsdekning på 1,2, som er foreslått 
som maksimalbestemmelse for leilighetsprosjekter utenfor 
byområdet. I slike utbyggingsprosjekter er det nødvendig med 
1,5 for å kunne tilby nok parkeringsplasser for de som har to 
biler og til gjesteparkering.  
 
Ber om at bestemmelse 17.2 om maks antall p-plasser for 
leiligheter utenfor byområdet økes til 1,5 p-plasser per 
boenhet.  
 
Mener at kjøpere av rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i 
kjede utenfor sentrumsområdet i hovedsak er barnefamilier, 
hvor mange har to biler.  
 
Ber derfor om at disse boligtypene flyttes til samme linje som 
eneboliger i tabellen under bestemmelse 17.2, med maks. 2 p-
plasser per boenhet.  
 
Mener det for større boligprosjekter utenfor sentrum ikke er 
økonomisk forsvarlig å plassere alle parkeringsplasser i 
parkeringskjeller. Det må være anledning til å plassere bil nr. 2 
og gjesteparkering på bakkeplan. De neste 10-15 årene vil det 
kunne bli endringer i bilholdet pga. mobilitetsløsninger som 
bildelingstjenester etc. P-kjeller lar seg vanskelig transformere 
til annen bruk, mens bakkeparkering enkelt kan transformeres 
til grøntarealer.  
 
Ber derfor om at det blir lagt til en bestemmelse om at 
parkering i større boligprosjekter utenfor byområdet tillates 
etablert med bakkeparkering, i tillegg til parkering i p-kjeller.  

67 Håkon Stang, mottatt 
14.02.2020 

Gartnertomta ved Vaterland 303/1 186/0 
Det bør legges til rette for mikrohus tilpasset bebyggelsen på 
Vaterland for unge og andre som sliter med å komme inn på 
boligmarkedet. Prinsippet bør være «Fra leie til eie». 
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Noe om krav til parkering. Planen åpner for null 
biloppstillingsplass. 
 
Forslaget skal ses sammen med et nytt reguleringsformål 
«Frydeng» (for frodig insektliv og for folk) mellom Vaterland, 
Gamlebyen og Glomma + vollene. Blomstereng er lettstelt og 
bra for insektene. 

109 Multiconsult v/ Jørgen 
Langgård, mottatt 
17.02.2020 

2016/114 Kiærs Bruk avsatt til boligformål i første 
høringsutkast til kommuneplanen arealdel (B22). Det ble gitt 
supplerende uttalelser knyttet til Unger fabrikker i brev av 
8.03.2019. Forslaget ble videreført i administrasjonens 
høringsutkast til annen gangs høring, men endret etter vedtak i 
bystyret med begrunnelse knyttet til nærliggende industri. 
Industriens rammevilkår bør ikke utfordres og det er behov for 
å opprettholde næringsarealer i elvas hovedløp. Omtalte 
arealer vil kunne få bedre adkomst når jernbanen legges om. 
 
Forholdet til Unger Fabrikker AS 
Unger Fabrikker påpeker i sitt innspill potensielle utfordringer 
med hensyn til støy for boligbebyggelse på Kiær. MC viser til T-
1442 og anbefalinger knyttet til boliger som skal tillates 
utbygget i gul støysone da eiendommen delvis ligger i denne 
sonen.  
 
Det er mulig å oppnå godt lydmiljø gjennom riktig bruk av 
eiendommen og gode planløsninger. Det påpekes også at 
Unger Fabrikker ligger midt i et eksisterende boligområde og at 
boligbygging på Kiær ikke vil endre på dette forholdet. 
 
Kiærs Bruks egnethet som næringsområde 
Utleie av bygningsmassen til næring har ikke lykkes på grunn av 
lav teknisk standard. Den er også skreddersydd tidligere 
leietagere og har dessuten vanskelige adkomstforhold. Direkte 
tilknytning til stort boligområde med konflikter dette kan 
medføre, gjelder her på samme måte som en del av 
begrunnelsen for ordførers forslag for å skjerme Unger 
Fabrikker. 
 
Skisseprosjekt for framtidig boligbebyggelse 

 Naturlig utvidelse av eksisterende boligområde 

 Redusere konflikt mellom næring og bolig, med tanke 
på tungtransport, støy, etc. 

 Åpner for betydelig oppgradering av Glommastien. 
Prosjektet vil bidra til å løste et område med store 
levekårsutfordringer. Erstatning for felt IA06 hvor BaneNOR har 
innsigelser, vil kunne løses som en del av nærmiljøparken til et 
framtidig boligområde på Kiærs Bruk. Cicignon lokalsamfunn 
stiller seg positive til transformasjon av området. 
 
Illustrasjoner vedlagt 



Dnr. Avsender, dato BOLIGER I TETTSTEDET 

151 Isegran Eiendom v/ Dark 
Prosjekt AS, datert 
18.02.2020 

§ 10 Høyder: 
Foreslår at Stjernehallen tas ut her og sikres i bestemmelsen 
om B40. 
 
Innspill til delområder eid og forvaltet av Isegran Eiendom: 
 
B40, Stjernehallen: 
Foreslår samme byggehøyde som på Åsebråten park (fire 
etasjer pluss tilbaketrukket femteetasje), men at det stilles krav 
om at bebyggelsen ikke skal synes fra Bjørndalen og at det 
fortsatt skal være utfartsparkering. Kommer med forslag til 
tekst i bestemmelse. 
 
OP08, Gudebergjordet: 
Avsatt til offentlig formål pga. opprinnelige planer om sykehjem 
eller omsorgsboliger. Ingen slike behov ble meldt inn til 
høringsfristen for innspill til kommuneplanen i 2017. Isegran 
Eiendom har fått dette området overført til sin 
utviklingsportefølje, og selskapets tomter skal utvikles 
kommersielt, ikke til kommunale behov. Skal dette arealet 
kunne utvikles til bolig, må det defineres som formål 
bebyggelse og anlegg. 

1036 Rolf Bekkhus, datert 
03.05.2019. 
 

Gnr./bnr. 53/452 og 53/453 (Krydderveien syd).  
Avsender ber om innsyn i vurderingsgrunnlag for tildelte 
boenheter i boligbyggeprammet for områdenavn B10. Se både 
merknad dnr. 799 og 1036. 

1037 Multiconsult ASA v/ 
Jørgen Langgård, datert 
10.05.2019. 
 
 

Gnr./bnr. 206/114 (Kiær).  
Merknad til høringsuttalelse fra Unger Fabrikker AS datert 
28.03.19. Merknaden ble sendt inn den 10.05, etter utløp av 
høringsfristen den 01.04. Endring B22. Se både merknad dnr. 
761, 852, 857 og 1037. 
 
Unger Fabrikker påpeker i sitt innspill potensielle framtidige 
utfordringer med boligbebyggelse på Kiær (gnr./bnr. 206/114) 
med hensyn på støy. 
 
Avsenders undersøkelser viser at støy fra Unger Fabrikker ikke 
er en hindring for transformasjon fra næring til bolig, men 
støyen vil gi noen føringer for utforming av framtidig 
boligbebyggelse. Dette vil behandles grundig og avklares 
gjennom reguleringsplan med KU. 

1042 Sameiet Bjølstad og 
Smertu v/ advokat Trond 
Selsaas, datert 
24.05.2019. 

Gnr./bnr. 422/1 (Rød/Rødsmyra).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 29), se dnr. 
73. I avslaget er det forutsatt full utnyttelse av områdene. Ber 
kommunen vurdere områdene på ny for en begrenset 
utbygging. 
 
Innenfor KU-temaene kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, 
tungmetaller i grunnen, beredskap og risiko er det fra 
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kommunens side oppgitt forhold som avsender mener kun er til 
hinder for utbygging på deler av områdene. Bør ikke hindre 
utbygging generelt.  
 
Fulle skoler 
Mener skoletilbudet må utvides ved de fleste skoler. Ønskede 
boligområder vil være sterkt styrende på skoleutvidelser, det vil 
neppe fungere at ledig skolekapasitet skal styre boligbyggingen. 
 
Ledig terreng for boligutbygging innenfor kretsene til Rødsmyra 
skole og Kråkerøy ungdomsskole. Korte og trygge adkomstveier 
til disse skolene. 
 
Andre forhold 
Mange forhold som gjør deler av disse områdene attraktive 
som boligområder: 

 kort sykkelavstand til sentrum 

 ligger høyt mtp. overvannsproblematikk  

 nærhet til eksisterende boligområder er oppnåelig 

 viktige friluftsområder kan bevares.  

 fortidsminner kan bevares 
utbyggingen av det regulerte området vil sørge for tilstrekkelig 
infrastruktur også for tilstøtende områder. 

1052 Sundløkka vel v/ leder Jan 
W. Damsleth, datert 
12.06.2019. 

Merknader til Domberg på Årum, områdenavn N14. Ingen 
endring i kommuneplankartet. Se både merknader dnr. 821, 
910, 986, 987 og 1052.  
 
I forbindelse med det planlagte næringsområde på Årum, har 
avsender mottatt flere henvendelser fra fortvilte beboere. 
Næringsområdet vil ligge tett på ca. 25 boliger langs 
Sundløkkaveien, og både skole, velforening og beboere har 
reagert kraftig på dette. Avsender ber kommunen om å ta 
hensyn til boligene, som vil komme i klem mellom to 
næringsområder. 

 

 


