
Vedlegg 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2033 og kommunedelplan kystsonen 2021-2033 med vurdering og 
konsekvensutredning 

Innhold 

Innledning ................................................................................................................................................................. 2 

Metode for konsekvensutredning ............................................................................................................................. 3 

Oversikt over alle innspill (tabell) ............................................................................................................................ 6 

Innspill med vurdering/KU....................................................................................................................................18 

1



Innledning 

Oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen ble varslet 12.12.2017, 
samtidig som planprogrammet ble sendt på høring. Fristen for å komme med innspill til arbeidet var 05.02.2018. 
Det kom omtrent 130 innspill innen fristen. Innspillene kommer fra eksterne, for eksempel utbyggere, 
grunneiere, interesseorganisasjoner eller privatpersoner, og fra kommunen. I tillegg kom det flere innspill etter 
fristen. Planprogrammet ble vedtatt 22.03.2018. Tabellen på sider 6-18 gir en oversikt over alle innkomne 
innspill.  

Noen av innspillene er geografiske – de handler om en konkret eiendom eller større område. Geografiske innspill 
som ikke er i strid med planprinsippene ble konsekvensutredet på en systematisk måte i tråd med metoden 
beskrevet på side 3. Følgende geografiske innspill ble ikke konsekvensutredet, men ble vurdert på en enklere 
måte: 

• Innspill i strid med prinsipper om plassering av boligområder, fastsatt i planprogrammet vedtatt
22.03.2020

• Innspill angående områder som ble avklart gjennom avgjørelse av Kommunaldepartement ved forrige
arealplanrevidering i 2016

Dette dokumentet viser innspillene sammen med kommunedirektørens vurdering. 
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Metode for konsekvensutredning 
 

Plan- og bygningsloven (2008) krever at virkninger av en kommuneplan belyses gjennom en 
konsekvensutredning både av enkelte områder og av planen samlet sett. Konsekvensutredningene skal gi den 
nødvendige kunnskapen for å vurdere hvilke områder som skal åpnes for utbygging, og brukes som et grunnlag 
for den videre utviklingen av enkelte områder. 

Hvert innspill ble vurdert på en lik måte, etter et sett kriterier som vises på malen. Først er konsekvensene av 
innspillet vurdert innenfor flere temaer. Informasjon ble hentet fra ulike kilder som er omtalt i malen. I tillegg til 
ulike kartdatabaser er konsekvensutredningene sendt på intern høring på flere virksomheter i kommunen for å 
supplere med lokal kunnskap som ikke kommer fram på kartene. Etterpå er trådene samlet i en vurdering av 
konsekvensene for den helhetlige samfunnsutviklingen. Det er deretter konkludert om innspillet tas til følge, i sin 
helhet eller delvis, eller ikke.  
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Oversikt over alle innspill (tabell) 
 

  Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A EKSTERNE INNSPILL MOTTATT INNEN INNSPILLSFRISTEN  
A 001 Vital bygg ved 

Patrik Solberg 
Bolig, Klavestadhaugen, ved 
Nedre Langgate 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

19 

A 002 Jon Ådalen - 
overført til Maja og 
Arild Ådalen 

Bolig, Stenerød gård, 
Tunevannet sørvest 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

24 

A 003 Jan Ørseng og 
Oddvar Berg 

Bolig, Ullerøy, ved Lysåsveien Ja Kommuneplanens 
arealdel 

30 

A 004 Sverre Lund Bolig, Kurland / Glengshølen Ja Kommuneplanens 
arealdel 

35 

A 005 Greåker IF Bolig, Moa Ja Kommuneplanens 
arealdel 

40 

A 006 Trøsken IL Harehjellen (i skogen vest for 
Mingevannet) 

Ja  Kommuneplanens 
arealdel 

44 

A 007 Stig Eriksen, på 
vegne av Marit 
Delebekk 

Bolig, Stasjonsbyen Ja Kommuneplanens 
arealdel 

49 

A 008 Tore Bjelland Bolig, Falla, Ullerøy Ja Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

53 

A 009 Tove Ramberg Bolig, Maugestenberget Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

61 

A 010 Gunnar T. Høvik AS 
Overført til G|Plan 
AS 

Bolig, Falla, Ullerøy Ja Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

63 

A 011 Block Watne ved 
Øivind Ohnstad 

Bolig, Stenerød / området 
mellom Vestvannet og 
Tunevannet 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

69 

A 013 Norges vassdrags og 
energidirektorat 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

75 

A 014 Øyvind Erichsen Bolig, Hafslundsøy, Nordby Ja Kommuneplanens 
arealdel 

84 

A 015 Julie Camilla 
Brandstorp 

Bolig, Brandstorp, Ullerøy Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

91 

A 016 Malin og Tore 
Karlstad 

Bolig, Opstad Ja Kommuneplanens 
arealdel 

95 

A 017 Ringaard eiendom 
ved Ole-Johnny 
Ringsrød 

Bolig, Opstad Ja Kommuneplanens 
arealdel 

100 

A 018 Anne-Brit Jørgensen Bolig, Løkkebakken / 
Stasjonsbyen 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

103 

A 019 Kalnes terrasse Bolig, Kalnes Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

107 
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  Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 020 Skolt Eiendom AS Bolig, Vister/Lundestad Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

127 

A 021 Halden 
arkitektkontor 

Ny tverrforbindelse 
Kløvningsten - Surfellingen 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

149 

A 022 Salutaris eiendom Bolig, Knattås Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

153 

A 023 Ottar Olsen Berørte av fv. 109 Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

168 

A 024 Fiskeridirektoratet 
Region sør 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kystsoneplanen 171 

A 025 Brødrene Ødegård 
Maskindrift AS 

Massedeponi Skjeberg Ja Kommuneplanens 
arealdel 

175 

A 026 Brennes Bygg AS, 
Borg Svakstrøm 
Eiendom A/S 

Bolig, Borgen, ved Iseveien 
senter 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

189 

A 027 Nora Lileng 
Johansen 

Kystsonen, ønske om 
unntaksbestemmelse fra 
byggeforbud. 

Vurdering 
uten KU     
- ren tekst 

Kystsoneplanen 196 

A 028 Salutaris eiendom Bolig, Åserødfjellet Ja Kommuneplanens 
arealdel 

200 

A 029 Salutaris eiendom Bolig, Grålumstua terasser Ja Kommuneplanens 
arealdel 

218 

A 030 Norsk maritimt 
museum 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU      
- ren tekst 

Kystsoneplanen 229 

A 031 Salutaris eiendom Bolig, Oltidsvegen terrasser Ja Kommuneplanens 
arealdel 

231 

A 032 Direktorat for 
mineralforvaltning 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

241 

A 033 Salutaris eiendom 
ved Olav S. Illøkken 

Bolig, Villhageveien, Grålum Ja Kommuneplanens 
arealdel 

245 

A 034 Statnett Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

254 

A 035 Didrik Dyhre Endring av byggegrense, 
Kystsonen 

Ja Kystsoneplanen 259 

A 036 Åse Berby og Bjørn 
Amundsen 

Bolig, Grålum / Slabrottveien Ja Kommuneplanens 
arealdel 

264 

A 037 Passivhus 1 AS / 
Plusarkitektur 

Bolig, Nordbergtunet /  
Navestad 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

268 

A 038 Lars Ingvald Talberg Fritidsboliger, Ørebekk skog / 
Ullerøy 

Ja Kystsoneplanen 285 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 040 Thor og Morten 
Vister 

Boliger, Vister Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema

Kommuneplanens 
arealdel 

295 

A 041 Sameiet Store Tune Næring, Grålum / ved 
Lekevollkrysset 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

304 

A 042 Oslofjordens 
friluftsråd 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kystsoneplanen 309 

A 043 Iver Røskaft Grimsøyveien 39, Deling og 
fortetting av fritidsboliger 

Ja Kystsoneplanen 806 

A 044 Jon Sverre 
Molteberg Sæby 

Bolig, Sandbakken / sør for 
skolen/Ranum 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

313 

A 045 Livian Vibeke 
Lundsør Nore og 
Stein Grunde 
Lundsør 

Ørebekk, Revebukta Ja Kystsoneplanen 821 

A 046 Audhild Modahl og 
Marit Lyckander 

Vern av naturområde, Høysand Nei Kommuneplanens 
arealdel 
/Kystsoneplanen 

317 

A 047 Harald Lunde Næring, Alvim vestre Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema

Kommuneplanens 
arealdel 

321 

A 048 Bane NOR Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

324 

A 050 Salutaris eiendom Bolig, Greåker festning Ja Kommuneplanens 
arealdel 

328 

A 051 Marit S. og Tor 
Akselsen 

Bolig, Langemyr Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema

Kommuneplanens 
arealdel 

359 

A 052 Bernt Hansen og 
Marit Hansen 

Bolig, Moa Ja Kommuneplanens 
arealdel 

363 

A 053 Hans Solberg Fritidsbebyggelse, bolig, slipp, 
Søndre Ullerøy 
Fritidsbebyggelse, A. 
fritidsbebyggelse, B 
fritidsbebyggelse, C 
fritidsbebyggelse, D 
fritidsbebyggelse,  E 
bolig, E 
fritidsbebyggelse, F 
fritidsbebyggelse, G 
båtslipp, H  

Ja Kystsoneplanen 844 

A 054 Statens vegvesen 
region øst 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

368 

A 056 Bjørn Kristianslund, 
Peter Kristianslund 
og GG Prosjekt AS 

Fritidsbebyggelse / bolig, 
Kvastebyen / Hauglund, 
Hornnes gård, Delebekk. A. 

Ja Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

867 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

bolig B. fritidsbebyggelse C. 
fritidsbebyggelse D. bolig 

A 057 Borregaard ved Dag 
Arthur Aasbø 

Næring, Borregaardshordet 
(B i innspillet) 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

397 

A 058 Søndre Ørebekk 
Hytteforening ved 
Ole-Jonny 
Magnussen 

Justering av avsatt område for 
småbåthavn, Revebukta 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema

Kystsoneplanen 400 

A 059 Steinar Bodal 
- overført til Anne
Merete Bodal

Bolig, Myrvold skog, vest for 
Isesjø 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

402 

A 061 Fredrikstad 
kommune 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

422 

A 062 Østfold 
fylkeskommune 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

425 

A 063 Byggmester Gunnar 
T. Høvik

Bolig, Opstad Ja Kommuneplanens 
arealdel 

441 

A 064 Fylkesmannen i 
Østfold 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

449 

A 065 Øivind Erichsen Bolig / næring, Nordby gård / 
Hafslundsøy  
(OBS! området inngår også i 
innspill 014. 
014 er delen som ligger utenfor 
kollektivsonen, 065 er delen 
som ligger innenfor 
kollektivsonen) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

456 

A 066 HP Hovelsen Bygg-
Entreprenør AS 

Bolig, 
Sandbakken/Klavestadhaugen 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

463 

A 067 Forum for natur og 
friluftsliv Østfold 
ved Nina 
Frydenlund 

Innspill til planprogram og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

472 

A 068 Maren Jeanette 
Komperød  

Fritidsbebyggelse, Komperød / 
Ullerøy 

Ja Kystsoneplanen 876 

A 069 Østfoldhus ved Knut 
Bye 

Bolig, Guslundåsen nord Ja Kommuneplanens 
arealdel 

475 

A 070 Opplysningsvesenets 
fond ved Hans 
Sverre Hansen-
Gaard 

Bolig, Skjeberg prestegård Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema

Kommuneplanens 
arealdel 

480 

A 071 Inger og Peder 
Grimsøen  

Fritidsbebyggelse, Grimsøy / 
Grønnsund 

Ja Kystsoneplanen 888 

A 072 Anna Prepsl Innspill om bevaring av 
villastrøk, Grålum 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

485 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 074 Anny Guro 
Bjørnstad Gustavsen 

LNF, Klavestad Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

496 

A 075 Anny Guro 
Bjørnstad Gustavsen 

LNF, Hafslundsjordene Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

498 

A 076 Anny Guro 
Bjørnstad Gustavsen 

Borregaardsjordet - Bevare god 
dyrket mark. 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

500 

A 077 Arkitekt Martin 
Ebert 

Alvimjordene - Landskapsrom 
bør bevares 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

502 

A 078 Einar Talberg Bolig, Ravneng Ja Kommuneplanens 
arealdel 

504 

A 079 Engelsrud Eiendom 
AS v/Eirik Faukland 

Utbygging - blandet, 
Sandtangen 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

507 

A 080 Frøydis Lunde 
Ingerø 

Varteig - Fortetting og bærekraft 
bør prioriteres sterkere i 
Sarpsborg 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

511 

A 081 Frøydis Lunde 
Ingerø 

Bodalsstranda - Utbygging langt 
unna sentrum, på matjord.. 
Hvorfor? 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

513 

A 082 Frøydis Lunde 
Ingerø 

Roligheten/Bergheim/Kampenes 
- Nok et utbyggingsområde
langt unna sentrum, på matjord/i
skog, og bilbasert.

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

515 

A 083 Frøydis Lunde 
Ingerø 

Kalnes/Grålum - bidrar til økt 
bilbruk og utarmer 
sentrumsområdet 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

517 

A 084 Frøydis Lunde 
Ingerø 

Tveter - Skogvern? Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

519 

A 085 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Kalnes Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

521 

A 086 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger langs Visterflo Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

523 

A 087 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, steinbrudd ved 
Lundestad 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

525 

A 088 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Opstad vest Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

527 

A 089 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Knattås Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

529 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 090 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Yvenåsen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

531 

A 091 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Bolig/næring, Alvimjordene Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

533 

A 092 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Sandesund-Greåker Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

535 

A 093 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Bolig, KPS Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

537 

A 094 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, KPS-åsen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

539 

A 095 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Høyåsen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

541 

A 096 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Høyåsen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

543 

A 097 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, sentrum Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

545 

A 098 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Bolig/næring, Torsbekkdalen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

547 

A 099 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Bolig/næring, 
Borregårdsjordene 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

549 

A 100 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Hafslundsøy/Helgeby Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

551 

A 101 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Bolig/næring, Hasle Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

553 

A 102 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Hevingen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

555 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 103 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Bergheim Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

557 

A 104 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Hafslundskogen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

559 

A 105 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Sandbakken Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

561 

A 106 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Boliger, Sandbakken Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

563 

A 107 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Næring, Holtenga Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

565 

A 108 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Næring, Årum/Hafslundjordene Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

567 

A 109 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Næring, sentrum øst Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

569 

A 110 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

571 

A 111 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Næring, KPS-åsen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

573 

A 112 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører 
25.01.2018 

Næring, Kalnesskogen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

575 

A 113 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringsaktører, 
25.01.2018 

Boliger, Vistergropa Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

577 

A 114 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringslivet 
25.01.2018 

Boliger, Moa Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

579 

A 115 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringslivet 
25.01.2018 

Boliger, Langemyr Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

581 
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  Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 116 Innspill ifm. 
medvirkningsmøte 
med næringslivet 
25.01.2018 

Bolig/næring, 
Hafslundsøy/Hukelund 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

583 

A 117 Ivar Edvard Lileng Fritidsbolig, Lilengåsen sør Ja Kystsoneplanen 900 
A 118 Bjørn Hauge, Jan B. 

Hauge, Erik Sørli, 
Erik Hauge 

Bolig, Sandbakken Ja Kommuneplanens 
arealdel 

585 

A 119 Jan Erik Pedersen Boliger, Stasjonsbyen / 
Heiberg/Solstad 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

598 

A 120 Jan Ole Lileng Fritidsboliger, Lilengåsen vest Ja Kystsoneplanen 902 
A 121 Tor Arne Andersen Bolig, Eidet Ja  Kommuneplanens 

arealdel 
602 

A 122 Jens Erik Westberg Hornnes hytter Ja Kystsoneplanen 605 
A 123 John Einar 

Molteberg og Jon 
Aksel Berger  

Torgauten, Høysand Ja Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

904 

A 124 Kai Egil Olseng Utbygging fritidsboliger, 
Delebekk / Feriehjem 

Ja Kystsoneplanen 907 

A 125 Lars Bjøreid Strandvollen - varig vern Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kystsoneplanen 606 

A 126 Maren Komperød, 
Jens E. Westberg  

Bolig, Komperød Ja Kommuneplanens 
arealdel/kystsoneplanen 

608 

A 127 Per Christian 
Kjølberg 

Sentrum/Kulås vest. Tett lav 
villabebyggelse 
utviklingsstrategi må 
videreføres 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

611 

A 128 Pia Kjølberg Storgata terrasse. Sentrumsnær 
tett-lav bebyggelse må ivaretas 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

613 

A 129 Rolf Johansen Bodalstranda. Bør tilbakeføres 
til LNF-område 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

615 

A 130 Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS 

Fjeld Gård - innspill til 
småhusbebyggelse 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

617 

A 131 Glomma Papp Industriformål - Storhaug, 
Hafslund 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

633 

A 132 Roklubben Regattabane Ja   649 
A 039a Knut Winge Solberg Boliger, Borgen / ved Borgen 

sykehjem 
Ja Kommuneplanens 

arealdel 
288 

A 039b Knut Winge Solberg Borgen, område B6.2 i dagens 
arealplan 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

288 

A 049a Sarpsborg 
seilforening ved Kai 
Johan Storeheier 

Løkkevika (Seilerbakken 11). A 
nytt klubbhus  

Ja Kystsoneplanen 827 
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  Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

A 049b Sarpsborg 
seilforening ved Kai 
Johan Storeheier 

Løkkevika (Seilerbakken 11) B 
fremtidig fritidsbebyggelse 

Ja Kystsoneplanen 827 

A 049c Sarpsborg 
seilforening ved Kai 
Johan Storeheier 

Løkkevika (Seilerbakken 11) C 
forlengelse av bygger 

Ja Kystsoneplanen 827 

A 055a Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

a. Næring, Bjørnstad/Kalnes 
langs E6 
(Del av område A i innspillet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055b Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

b. Bolig, Bjørnstad/Kalnes  
(Del av område A i innspillet, 
lenger sør/vest enn det foreslåtte 
næringsområdet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055c Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

c. Bolig, Grålum / Knattås 
(område C i innspillet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055d Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

d. Bolig, Eidet / Kalnes / Vister 
/ Lundestad (område B1 i 
innspillet) 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055e Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

e. Bolig, KPS-åsen 
(B2 i innspillet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055f Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

f. Bolig, Stikkaåsen / Eidet 
(B3 i innspillet) 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 055g Sarpsborg 
næringsforening ved 
Morgan Pettersen 

g. Bolig, Skredderberget / 
Opstad vest 
(B4 i innspillet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

375 

A 060a Ole Kristian 
Glomvik og Tore 
Larsen 

a. Bolig/Næring, Eidet 
(område 2 i innspillet) 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

415 

A 060b Ole Kristian 
Glomvik og Tore 
Larsen 

b. Bolig, 
Kalnesskogen/Vister/Lundestad 
(område 3 i innspillet) 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

415 

A 073a Anne Helene Lileng Bolig, Bryggenveien / 
Hornnesbråten a.   

Nei. 
Innspillet 
er trukket 

Kystsoneplanen 893 

A 073b Anne Helene Lileng Bolig Ja Kystsoneplanen 894 

B EKSTERNE INNSPILL MOTTATT ETTER INNSPILLSFRISTEN  
B 001 Salutaris eiendom 

ved Olav S. Illøkken 
Næring, Skjærviken Vurdering 

uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

655 

B 002 Agera utvikling ved 
Eirik Hansen 

Bolig, Borgen Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

666 

B 003 Silje Bjørnstad Innspill om bruk av skog for 
boligbygging 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

668 
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  Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

B 004 Boligpartner AS ved 
Knut Morgan Bjerk 

Bolig, Hafslundsøy 
2093/1/1 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

670 

B 005 Ola Branderud Bolig, Svartbekkveien 
2072/1 - 2072/18 

Vurdering 
uten KU 
- KU-
skjema 

Kommuneplanens 
arealdel 

674 

B 006 Lande eiendom Endring fra LNF til bebyggelse 
og anlegg på 2061/403 og 
2062/5, Sarpsborgmarka 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

680 
 

B 007 Sander Eide 
Sulusnes 

Bolig, barnehage og industri på 
Hafslundsøy 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

682 

B 008 Boligpartner AS ved 
Knut Morgan Bjerk 

Fortetting, Hafslund, 
Rolighetsveien 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

685 

B 009 Hege Lorentsen Mer parkering på Fromholttunet Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

689 

B 010 Andreas Sporlid 
Olsen  

Justering av byggegrense langs 
Komperødlandet 

 Se eget 
dokument 

Kystsoneplanen 931 

B 011 Lars Erik Borge Legg inn byggegrense mot sjø 
ved Mølen 

Se eget 
dokument 

Kystsoneplanen 936 

B 012 Familien Johansen 
og Martinsen 

Byggegrense ved Vestjordet, 
Nordre Karlsøy 
1133/56 

Se eget 
dokument 

Kystsoneplanen 941 

B 013 Bas arkitekter på 
vegne av Claus 
Resberg 

Utvikling av Olseng marina Ja Kystsoneplanen 909 

B 014 Hans-Jørgen Borge 
Skar, Ingrid Vestby, 
Magnar Vestby 

Byggegrense ved Skarlunden, 
Ullerøy 

Se eget 
dokument 

Kystsoneplanen 951 

B 015 Norgeshus ved 
Thorgeir Martinsen 

Bolig, Ise Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

691 

B 016 Chatrine Arnesen Miniatyrhus, Sandbakken Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

694 

B 017 Morten Vister Bolig innen 100m fra vannet Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

697 

B 018 Grethe-Lise Lunde 
Ingerø 

  Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel 

703 

B 019 SG Arkitekter, på 
vegne av Jelsnes AS 

Kolstad / omgjøring fra LNF til 
bebyggelse og anlegg  

Ja Kommuneplanens 
arealdel  

706 

B 020 Kala travpark ved 
Ole-Petter Kjenner 

Ny travbane på Rønneld Ja Kommuneplanens 
arealdel  

711 
 

B 021 SG Arkitekter, på 
vegne av West-Land 
AS 

Greåker / føringer for 
gatebredder langs Greåkerveien 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst 

Kommuneplanens 
arealdel  

730 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

B 022 Gplan ved Andreas 
Sporild Olsen, på 
vegne av 
Stasjonsbyen 
Eiendom AS 

Guslundåsen Ja Kommuneplanens 
arealdel 

734 

B 023 Colligo og Kalnes 
eiendom AS 

Grålum, Bjørnstadveien 50 Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

741 

B 024 Stein Lund på vegne 
av Markus Navestad 

Navestad Ja Kommuneplanens 
arealdel 

745 

B 025 Svein Arne Bergli Ise Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel  

751 

B 026 Jan Berg Navestad-Berg Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

753 

C KOMMUNEDIREKTØRENS INITIATIV 
C 001 Kommunedirektøren Landeparken, Langhus Ja Kommuneplanens 

arealdel 
756 

C 002 Kommunedirektøren Gatedalen, utvidelse 
avfallsanlegg 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

760 

C 003 Kommunedirektøren Bjørnland, skytebane Ja Kommuneplanens 
arealdel 

762 

C 004 Kommunedirektøren Hytter i Mørkedalen Ja Kystsoneplanen 930 
C 005 Kommunedirektøren Vistergropa Ja Kommuneplanens 

arealdel 
764 

C 006 Kommunedirektøren Innfartsparkering, Hafslund Ja Kommuneplanens 
arealdel 

766 

C 007 Kommunedirektøren Innfartsparkering, Sandbakken Ja Kommuneplanens 
arealdel 

768 

C 008 Kommunedirektøren Gangbru, Tinnlageret Ja Kommuneplanens 
arealdel 

802 

C 009 Kommunedirektøren Gangbru, Kaninholmen Ja Kommuneplanens 
arealdel 

803 

D POLITISKE INNSPILL 
D 001 Bystyrets vedtak Bystyrets vedtak 12.04.2018 

etter interpellasjon om 
næringsarealer langs E6 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

D 002 Senterpartiet Innspill til planprogrammet og 
planarbeid 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

774 

D 003 Formannskapet Innspill ifm. underveismelding 
10.12.2019 om at enkelte 
områder bør vurderes for 
boligbygging eller næring 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

776 

D 004 Formannskapet Innspill ifm. underveismelding 
13.02.2020 

Vurdering 
uten KU 
- ren tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

790 

D 005 Bystyrets vedtak Vurdere plassering av bro 
mellom Hafslundsøy og 
Hafslundskogen ved Tinnlaget. 
Vedtak ifm. HP. 

Ja Kommuneplanens 
arealdel 

802 
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Nr. Forslagsstiller Område / Tittel KU Kommuneplanens 
arealdel eller 
kystsoneplanen 

Side 

D 006 Bystyrets vedtak Vurdere muligheter for 
økolandsby i Sarpsborg. 
Vedtak ifm. HP.  

Vurdering 
uten KU 
– ren
tekst

Kommuneplanens 
arealdel 

805 
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Innspill med vurdering/KU 
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From: Patrik Solberg <Patrik.Solberg@vitalbygg.no> 
Sent: torsdag 7. september 2017 07.47 
To: Postmottak 
Subject: Innspill til arealplanen 
Attachments: Innspill til arealplanen.pdf; Kart med forslag til tomter.pdf 
 
Hei 
Jeg vil gjerne komme med innspill til arealplanen. 
 
 
Mvh 

Vital Bygg AS 
Byggmester Patrik Solberg 
Tlf 900 59 903 
Patrik.solberg@vitalbygg.no 
www.vitalbygg.no 
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Innspill nr. 1 - Klavestadhaugen, ved Nedre Langgate
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
Gnr/bnr / Arealstørrelse: 1042/1 / Ca. 3 daa
Forslagsstiller: Vital bygg ved Patrik Solberg
Dagens bruk: Skog/dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ikke innenfor varslet planarbeid men i nærheten av varslingsgrense for InterCity. 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor bysonen men innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger nært opp til hovedsykkelnett for sykkel, som er planlagt langs 
Haugvollveien. Området ligger i gangavstand fra stamrute linje nr. 12. 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Det er over 500 m til nærmeste dagligvarebutikk, nærmeste dagligvare er 1km 
unna.

Boligenes avstand til sentrum Ca. 3 km i luftlinje til sentrum

Rekreasjon og friluftsliv Tiltaket berører ikke områder av viktige rekreasjonsinteresser. Det er 
skogsområder tilgjengelig i umiddelbar nærhet. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Området ligger ca. 2 km fra nærmeste barneskole, Sandbakken skole. Rundt 
skolen er det blant annet kunstgressbane og andre idrettsanlegg. Tiltaker er ikke i 
konflikt med kartlagte områder for barn og unge. 

Landskap og kulturmiljøer Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser. 

Kulturminner Tiltaket er i konflikt med automatisk fredet kulturminne; gravfelt (Klavestad 
Nordre 69795). 

Naturmangfold 
Området er innenfor område for yngle-/gyteområde for frosk, definert i 
kommunens temakart for biologisk mangfold. Ellers ikke i konflikt med kjente 
verdier. Kantsone er også et viktig leveområde for pinnsvin og andre rødlistearter

Dyrket mark Området består delvis av fulldyrka jord. Innspillet grenser til fulldyrka jord, deler 
av området fungerer som buffersone mot dyrka mark. 

Dyrkbar jord Arealet innenfor området er ikke definert som dyrkbar utover det som allerede er 
definert som dyrka mark. 

Skogbruk Området består delvis av lauvskog, definert som uproduktiv skog. 
Mineralske ressurser Ingen konflikter med kjente mineralske ressurser. 
Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann.
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke støyutsatt, det er ikke kjent grunnforurensing eller dårlig 
luftkvalitet. Deler av området er innenfor høyspentsone. 

Radon Radonkart fra NGU har satt aktsomhetsgraden i dette området til "moderat til lav". 

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

NVE Atlas som viser faresone kvikkleire har ingen treff i området. NGUs 
løsmassekart viser at området har middels "mulighet for marin leire". 

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone storulykke avsatt i gjeldende kommuneplan. 

Områdets fysiske kvaliteter Fin utsikt. Smalt område. Det meste er kun 16 m bredt. Solrikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Ikke behov for tiltak på kommunal vei. 
Kommunal VA i umiddelbar nærhet, nord og sør for arealet. Må avklares, kan 
begrense tiltaket i forhold til krav om avstand mellom varige konstruksjoner og 
kommunale VA-ledninger. Utløser ikke krav om VA-utbygging.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Det meste av området er veldig smalt. Det ligger også et kulturminne innenfor det smale området. Denne delen av området er ikke egnet for boligutvikling. 
Området øst for Sandellveien kan være egnet. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Det vil imidlertid være vanskelig å opprettholde en buffersone 
mellom boligene og jordbruksområdet. Det kan oppstå konflikter mellom landbruket og beboerne.

LNFR i gjeldende kommuneplan, uregulert, innenfor framtidig tettstedsgrense i fylkesplanen. 
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Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.
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From: Ådalen, Jon <Jon.Adalen@rakkestad.kommune.no>
Sent: 1 Dec 2016 08:03:52
To: Postmottak
Cc:
Subject: Innspill til kommuneplanens arealdel - 2017

Vedlagt følger viktig innspill til kommuneplanens arealdel som skal rulleres i 2017. 
Ber om bekreftelse på at brevet er mottatt og journalført. 

Med vennlig hilsen

Jon Ådalen
Konsulent 
Mobil : 950 59975
E post : Jon.adalen@rakkestad.kommune.no

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: "Ådalen, Jon" <Jon.Adalen@rakkestad.kommune.no>
Til: "Ådalen, Jon" <Jon.Adalen@rakkestad.kommune.no>
Emne: Skannet dokument fra kopimaskin

-------------------
TASKalfa 4550ci
[00:c0:ee:88:c6:55]
-------------------

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. journalføring 
i kommunens sak-arkivsystem.
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Innspill nr. 2 - Stenerød gård, Tunevannet sørvest
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr arealstørrelse: 2049/1 / 46 daa
Forslagsstiller: Jon Ådalen (på vegne av grunneieren familien Ellingsen)
Dagens bruk: Gård og dyrka mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annet igangsatt planarbeid

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor bysonen men innenfor kollektivsonen.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Byggeområdet er ca 1 km unna hovednett for sykkel. Byggeområdet ligger over 1 
km unna stamlinje for kollektiv, rute 12, 13 og 14. 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Det er ca 1,2 km til nærmeste dagligvarebutikk, og det er per i dag ikke tilrettelagt 
for gåing hit da det ikke er noen gang-/sykkelvei langs fv. 114, Trøskenveien.

Boligenes avstand til sentrum Ca 2 km i luftlinje til sentrum. 

Rekreasjon og friluftsliv
En liten del av området er registrert som viktig friluftslivsområde. Det går en sti i 
nærheten av vannet. Deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet langs 
vassdrag.

Barn og unge
Området ligger i direkte tilknytting til store rekreasjonsarealer og til Tunevannet. 
Ca. 600 m til fotballbane. Området ligger 2 km fra barne- og ungdomsskole på 
Grålum, men det er ikke gang- og sykkelvei.

Landskap Tiltaket er ikke i konflikt med områder berørt av hensynsone landskap eller 
temakart kulturlandskap. Området er en del av et sammenhengende landskapsrom. 

Kulturminner/kulturmiljøer Innenfor området er det en lokalitet løsfunn med status uavklart (Stenerød, ID: 
151906).

Naturmangfold 

Tiltaket er ikke i konflikt med kjente verdier for naturmangfold (naturbase.no). 
Kommunens egen kartlegging av biologisk mangfold viser at deler av området er 
innenfor trekkvei for Langøreflaggermus. Deler av området er innenfor 100-
metersbeltet, som er viktig for naturmangfold.
Svært giftige planter, Selsnepe i strandsonen ved Tunevannet.

Dyrket mark Området består delvis av fulldyrka jord av god kvalitet (ca. 33 daa).

Dyrkbar jord Arealet innenfor området er ikke definert som dyrkbar utover det som allerede er 
definert som dyrka mark. 

Skogbruk Deler av området består av barskog, med lav bonitet. 
Mineralske ressurser Ingen konflikter med kjente mineralske ressurser. 

Vannmiljø og drikkevann

Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Området dekkes av forvaltningsplanen for Tunevannet. Ved utbygging  og fjerning 
av skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og hurtigere avrenning. 
Boligformål vil ikke være positivt for å oppnå mål i forvaltningsplanen for 
Tunevannet når det gjelder god vannkvalitet.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Deler av området ligger innenfor gul støysone rundt fv. 114, Trøskenveien. Det er 
ikke kjent grunnforurensing i området. Området ligger utenfor etablerte soner for 
framføring av høyspent. 

Radon Radonkart fra NGU har satt aktsomhetsgraden i dette området til "høy".  

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

Området består av tynn hav-/strandavsetning og noe bart fjell. Tilstøtende områder 
består av tykk havavsetning. Området er ikke innenfor aktsomhetssone for 
kvikkleire (NVE). I NGUs løsmassekart er deler av området definert å ha svært 
stor "mulighet for marin leire".  Ikke innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone storulykke avsatt i gjeldende kommuneplan. 

Områdets fysiske kvaliteter Østvendt, gode solforhold, utsikt mot Tunevannet og Vestvannet.

LNFR i gjeldende kommuneplan og utenfor fylkesplanens grense for framtidig tettsted. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Direkte adkomst til fylkesvei. Ingen tiltak vedr. kommunal vei. 
Vann og avløp: Krever omfattende utbygging av VA-nettet og kobling til 
eksisterende nett. Det er kapasitet i området. Vann- og avløpssystemet må trolig 
utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette forutsetter at Sarpsborg kommune 
gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at 
VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

En eventuell utbygging i dette området innebærer betydelige konflikter knyttet til friluftsliv, naturmangfold i nærheten av vannet, vannkvalitet i Tunevannet, 
dyrket mark. En utbygging vil også endre landskapet. Samtidig vil området kunne ha utsikt over vann og bli attraktivt. Området er i sykkelavstand fra 
bydelssenter Grålum eller sentrum. Ved en god kobling til hovedsykkelrutenettet er det også kort vei til sykehuset.
Samlet sett vurderes området å ha potensial for utbygging på sikt, som del av et større område.

Tas ikke til følge nå. Vurderes mot 2050, som del av et større område. Delen som består av dyrket mark skal ikke bebygges.
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,2e7
Sarpsborg kommune
Enhet plan- og samfunnsutvikling
PB 237
1702 Sarpsborg
Merk: Kommuneplanens arealdel (Ullerøy)

29 JUN2016

Jan Ørseng
Røaveien 455
1747 Skjeberg

28.juni 2016

lnnspill til kommuneplanens arealdel - byggeområde Ullerøy.

Viser til tidligere innsendte kommentar til kommunedelplanens arealdel 2015-2016,
datert 19.09.14. Se vedlegg.

Vi fikk aldri tilbakemelding på dette brevet og ønsker å spille det inn på nytt.

Se vedlagt kartutsnitt, jeg ber om at skravert område endres fra LNF område til
Byggeområde for bolig.

Tomtearealet ligger ved Lysåsveien forbi Fredhøy Bedehus. Det er anlagt kommunalt
vann og avløp langs denne veien, og området er godt tilrettelagt for tilknytning til dette.
Det skraverte arealet består av skogbekledd fjellområde. Dyrket mark blir ikke berørt.

På vegne av Oddvar Berg ber jeg om at dette brevet legges ved saken i neste behandling
av Sarpsborg kommunes arealplan og at innspillet vurderes på nytt.
Ber også om tilbakemelding om det er annen informasjon eller vedlegg som skulle vært
vedlagt for at saken skal bli riktigst mulig vurdert.

Vennlig hilsen

Jan Ørseng
Nevø Oddvar Berg
Mob: 934 09036
e-post: jan.orseng@kvantel.no

Vedlegg: 1 stk kartutsnitt område B-1.1.
19.09.14 Høringsinnspill. Kommunedelplanens arealdel 2015-2026, Ullerøy.
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Sarpsborgkommune
Enhet plan- og sarnfunnsutvikling
PB 237
1702 Sarpsborg
Merk:Arealplanen

OddvarBerg
Ullerøyveien 506
1747 Skjeberg

19.september2014

Høringsinnspill. Kommunedelplanens arealdel 2015-2026, Ullerøy.

Viser til mottattforslag til revidertarealplan.

Undertegnede ber om at skravertområde i vedlagt kartutsnittav område B-1.1 vurderes
endretfra LNF område til Byggeområde for bolig.

Tomtearealet ligger ved Lysåsveien forbi Fredhøy Bedehus. Det er anlagt kommunalt
vann og avløp langs denne veien og det er godt tilrettelagtfor tilknytning til dette.
Det skravertearealet består stort sett av skogbekledd fjellområde. Dyrketjord er ikke
berørt.

Jeg ber om at skravertområde endres til Byggeområde dajeg haret sterktønske å skille
ut boligtomt til nær slekt, LarsMartinØrseng, fraBerg gård gnr 135 bnr 1.

Av mottattbrev og kartutsnittklarerjeg ikke å se om berørtområde ligger innenfor
arealplaneneller kystsoneplanen, jeg ber om forståelse hvis jeg har angitt feil merking i
høringsinnspillet.

Jeg synes det er positivt at det tilrettelegges for mer boligbygging i Ullerøy.
Utover ovenstående harjeg ingen kommentarertil arealplanen.

9

Vennlig hilsen

Oddvar Berg

Vedlegg: 1 stk kartutsnittområde B-1.1.
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Innspill nr. 3 - Berg, Ullerøy, ved Lysåsveien
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1135/1 / ca. 9 daa
Forslagsstiller: Jan Ørseng og Oddvar Berg
Dagens bruk: Landbruk, natur
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annet igangsatt planarbeid

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er ikke innenfor bysonen eller kollektivsonen men innenfor avgrensning  
av lokalsenteret Ullerøy. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området er ikke i nærheten av planlagt hovedveinett for sykkel. Det er ikke gang-
/sykkelvei langs Lysåsveien som er nærmeste hovedvei. Området er i gangavstand 
til sekundærrute for kollektiv. 
Fjerning av skog fører til redusert evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger innenfor gangavstand (500m) til dagligvarebutikk. Det er ikke 
gang-/sykkelvei på strekningen. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger omtrent 17 km fra Torget i Sarpsborg sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv
Hele Ullerøy er registrert som viktig friluftslivsområde. I fylkesplanen er området 
definert som regionalt viktig friluftsområde. 
Det er ikke kjent friluftslivsinteresser på innspillsområdet.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Området ligger i tilknytning til skogsarealer. Det er ca. 230 m til nærmeste 
barneskole (Ullerøy barneskole 1.-4. trinn). Det er ikke kjent at barna leker i 
området.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Det er ikke registrert kulturminner like ved området.

Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord. 
Skogbruk Barskog, impediment.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann og vanniljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad. . 

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

Området består av bart fjell. Stort sett fraværende mulighet for marin leire.
Området er ikke innenfor NVE's aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Området 
har bratt terreng.
Fjerning av skog reduserer evne til å infiltrere og tilbakeholde vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Det er ingen storulykkebedrift i nærheten.
Områdets fysiske kvaliteter Sydvendt. Gode solforhold. Mulig sjøutsikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Lysåsveien er privat. Ullerøyveien er fylkeskommunal. Ingen kommunal vei. 
Lysåsveien er smal.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Området er avsatt til LNFR i gjeldende arealplan, området er uregulert og ligger utenfor fylkesplanens 
avgrensning for framtidig tettsted.
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Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området fremstår som egnet for boligutbygging.
Lysåsveien har ikke kapasitet for økt trafikk.
Området ligger ikke innenfor bysonen eller kollektivsonen men er tilknyttet lokalsenteret Ullerøy. Det ble i forrige kommuneplanperiode lagt inn et større 
boligområde tilknyttet denne skolen, som vil være tilstrekkelig som "vedlikeholdsutbygging" også for neste periode.  

Tas ikke til følge. 
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Innspill nr. 4, Kurland
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1/3188, 1/3572, 1/3573 / ca. 43 daa
Forslagsstiller: Sverre Lund
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor bysonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til hovedsykkelveinettet, men rutene går i 
Kurlandveien og Per Gyntveien og er lett tilgjengelig fra området.
Område ligger i tilknytning til en sekundær bussrute, og ligger mellom 500 og 
1000 m fra stamruta som går i Per Gyntveien.
Området ligger i tillegg i underkant av 2 km fra nytt jernbanestasjonsområde.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca 700 m fra Coop Mega Kurland. Området ligger ca. 1,8 km fra 
torget/gågata/Storbyen, med et stort handels- og servicetilbud.

Boligenes avstand til sentrum
Området ligger ca. 1,8 km fra torget. Boligenes gjennomsnittlige avstand fra torget 
er per april 2018 4,5 km (medianverdien). En utvikling i dette området ville bidratt 
til å trekke hovedtyngden av boliger nærmere sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv

Området ligger i hovedsak innenfor 100-metersbeltet. Det er registrert med høy 
rekreasjonsverdi.
Bryggepromenaden stopper ved den sørlige delen av området per i dag, men er 
planlagt langs hele området til den nordligste delen.
Det går turstier gjennom området, blant annet Kjærlighetsstien.
Området er ikke registrert som regionalt verdifullt rekreasjonsområde i 
fylkesplanen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

En liten del av området i nord er registrert som viktig for rekreasjon for barn 
gjennom barnetråkkregistreringene. Området grenser i nord til en gress- og 
steinstrand som er registrert som særlig viktig gjennom barnetråkk.
Området ligger 150-200 m fra opparbeidet lekeplass, 700-1000 m fra barnehage, 
skole og idrettsbane på Kurland og ca. 2,3 km til Kruseløkka ungdomsskole.

Landskap Området er ikke registrert som verdifullt kulturlandskap i kommuneplanen eller 
fylkesplanen. Landskapet i området er allerede preget av bebyggelse.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ikke registrert kulturminner eller verdifulle kulturmiljøer i området.

Naturmangfold 
Det er ikke registrert spesielle verdier for naturmangfold i området. Glengshølen er 
angitt som hensynssone for bevaring av naturmiljø. Glengshølen er en trekkvei for 
knoppsvane.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk
Området består i hovedsak av uproduktiv skog eller skog med lav bonitet. Det er 
også noe skog med middels eller høy bonitet i den nordlige halvdelen av området 
(ca. 7 daa).

Mineralske ressurser Det er ikke registert mineralske ressurser i området.

Drikkevann
Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. Ved 
utbygging  og fjerning av skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og hurtigere 
avrenning. 

Friområde i gjeldende kommuneplan, delvis regulert til friområde i reguleringsplan 23031 "Kvartal 
615/707/708 - Strandplan GI".
Området er utenfor Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 

38



Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert utsatt for støy eller forurenset grunn.
En del av området er registrert som gul sone for svoveldioksid (SO2).
Det er et høyspent som går gjennom den sørlige delen av området.

Radon Det er registrert delvis høy og delvis usikker risiko for forekomst av radon i 
området.

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

Området består av bart fjell. Det er svært stor mulighet for marin leire på en liten 
del av området helt i sør i og vest. Området grenser til et flomutsatt område i øst. 
Det er ikke registrert bekker i området. Fjerning av skog fører til redusert evne til 
co2 opptak og dårligere evne til å filtrere og tilbakeholdelse av vann. Kan forsterke 
flomproblematikk

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke i en sone med fare for storulykke knyttet til en industribedrift.

Områdets fysiske kvaliteter Veldig bratt terreng.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: 25m høydeforskjell – liten mulighet for å innfri vilkår om snuareal og 
vertikalprofil for avkjørsel ifbm småhusbebyggelse. Avkjørsel til Olsokvn – 
Bråtebakken mulig for et mindre antall boenheter. Terrasseblokk med parkering på 
tak?
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger veldig sentralt til, i nærheten av sentrum og spesielt togstasjonen, og med utsikt mot Glengshølen.
Det er viktige friluftslivsinteresser og mye bratt terreng.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 5 - Moa
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - bolig
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2074/54 / Ca. 10 daa
Forslagsstiller: Greåker idrettsforening

Dagens bruk: Skog og fjell

Konflikt med igangsatt planarbeid: 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 600-700 m fra hovedsykkelrute og bussholdeplass langs 
stamnett for buss i fv. 109.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 800 m fra nærmeste dagligvarebutikk (Kiwi Greåker) og øvrig 
servicetilbud på Greåker.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 6,5 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Greåkerstien går 
gjennom området.
Område er i hovedsak satt av til idrettsanlegg i gjeldende kommuneplan.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger like ved Moabanen og ca. 300 m fra lekeplassen like ved 
fotballbanen. Ca. 1,8 km til Tindlund barne- og ungdomsskole.
Ca. 1 km fra nærmeste barnehage (Tyrihans bhg i Arveliveien).
Området er ikke registrert brukt av barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer, men stien som går mellom Moaveien og Myrholtveien 
(like ved området) er registrert brukt av barn.

Landskap og kulturmiljø Det er ikke registrert viktige kulturlandskap eller miljø innefor området.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor eller like ved området. Det er registrert noen store eiker i området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består av impediment skog.
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljiø Ikke innenfor hensynssone drikkevannskilde.
Fjerning av skog gir økt transport av overflatevann til Visterflo.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert som utsatt for støy, luftforurensing eller 
grunnforurensing. Det er ingen høyspent innenfor eller like ved området.

Radon Høy aktsomhet for radon i hele området.

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

En liten del av området i vest er innenfor aktsomhetsområdet for flom.
Ikke innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang eller jord- og 
flomskred. Ikke innenfor faresone kvikkleire. Det er påvist kvikkleire sørvest for 
området ved Visterveien (faresone med faregrad "høy").
Området består av fjell, med stort sett fraværende mulighet for marin leire.
Fjerning av skog gir redusert evne til å infiltrere og tilbakeholde vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

I hovedsak nåværende idretsanlegg i kommuneplanens arealdel. En liten del i sør er satt av til 
nåværende bebyggelse og anlegg. Uregulert, innenfor Fylkesplanens avgrensning for eksisterende 
tettsted. 

Området er i konflikt med igangsatt arbeid med kommunedelplan for InterCity (ikke berørt av 
korridorer 1A og 5C, men berørt av korridor 4bH og 4bL)
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Områdets fysiske kvaliteter Området er vestvendt med flott utsikt mot Visterflo. Veldig bratt. Utbygging vil 
kreve store terrenginngrep.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: .Tomt har en høydeforskjell på ca. 35m . Ved småhusbebyggelse vil det være 
vanskelig å innfri vilkår for avkjørselstillatelse bl. a. vertikalprofil ( 1: 8) og snu- 
og vendeareal på egen tomt. Moaveien syd har ikke kapasitet for trafikkavvikling 
mot fylkesvei. Prosjekt må ses i sammenheng med andre utbyggingsprosjekter som 
også har Moaveien som adkomstvei. 
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Vurderes mot 2050.

Hentet fra illustrasjonshefte fra Bane NOR (4bH og L 
er det samme her):

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/planer-rolvsoy-sarpsborg-stasjon-kl

      ygg g  y  g g ygg   
Rekreasjon/Greåkerstien, bratt terreng/store terrenginngrep, veiinfrastruktur.
Sentral lokalisering, ikke langt fra fv. 109, i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Mulighet for å ikke være bilbasert. Attraktivt med utsikt over 
Visterflo.

Vurderes mot 2050, dersom området ikke er aktuelt for IC lenger.
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From: Arne <arne@bas-ark.no>
Sent: 9. juni 2015 16:07:05
To: Hege Hornnæs; Jon M. S. Myrli
Cc: Tormod Sörum; Eli Ensrud; Skule Reiersen 
Subject: Fwd: Vedr. høringsuttalelse Arealplan

Hei

SIden endring av formål for Trøsken IL løypenett ikke kunne endres fra LNF til idrettsformål i denne planperioden er det fra 

Trøsken sin side ønske om å få dette endret i neste rulleringsperiode.

Det er ingen endringer for områdets størrelse enn det som ble sendt inn ved forrige rullering.

BAS arkitekter AS
Arne Bergdal

Arkitekt
St. Mariegt. 96-98 1706 Sarpsborg

tlf. 69 13 10 50, mob 90 89 18 46
arne@bas-ark.no

Fra: Hege Hornnæs <hege.hornnaes@sarpsborg.com>
Emne: SV: Vedr. høringsuttalelse Arealplan
Dato: 16. desember 2014 kl. 15.21.47 CET
Til: 'Arne Bergdal' <arne@bas-ark.no>

Hei igjen – takk for uttalelsen, da har jeg den inne!

Ønsker deg og dine en riktig god jul

Mvh Hege

Fra: Arne Bergdal [mailto:arne@bas-ark.no] 
Sendt: 16. desember 2014 14:13

Til: Postmottak
Kopi: Hege Hornnæs; Jon M. S. Myrli

Emne: Vedr. høringsuttalelse Arealplan

Hei

Det har vært diskutert å endre formål fra LNF til Idrettsanlegg for løypenettet til Trøsken IL. Kommunen v/ Myrli kom 

med forslaget og Trøsken tilslutter seg den løsningen.

Vedlagt kart som Landbruk v/ Egil Holme utarbeidet er justert noe av Trøsken IL.  Kartet med endringer vedlegges.

Konklusjon: Trøsken IL kommer derfor  med innspill  om å endre deler av område rundt Harehjellen løypenett fra LNF 

til Idrettsformål i arealplanen.

BAS arkitekter AS
Arne Bergdal

Arkitekt
St. Mariegt. 96-98 1706 Sarpsborg

tlf. 69 13 10 50, mob 90 89 18 46
arne@bas-ark.no

TrøskenIL kommenterer følgende :
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Hei

Her er mitt forslag til komuneplanens arealdel,grunn til at jeg har fjernet noe  område øst og syd for hytta er at da kommer vi 

over til andre grunneiere enn statskog,hvis ingen har andre innspill så sender Arne inn dette til kommunen

Med vennlig hilsen
Skule Reiersen
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Innspill nr. 6, Harehjellen, Trøsken
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2015/1 / ca. 263 daa
Forslagsstiller: Trøsken IL
Dagens bruk: Skog, løypenett
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Ingen relevant prinsipp. Dette er stedbasert. Innspillet omhandler endring av 
arealformål i tråd med dagens bruk + mulig utvidelse i nordøst.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp Ikke relevant. Stedbasert.

Rekreasjon og friluftsliv Skisenteret er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Innspillet legger til 
rette for friluftsliv.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Positivt for barn og unge å kunne gå på ski i Sarpsborg.

Landskap og kulturmiljø Ikke registrert som viktig kulturlandskap.

Kulturminner Ingen kulturminner registrert innenfor området. Det er registrert SEFRAK-
bygninger lengre øst for innspillsområdet. 

Naturmangfold 

Det er registrert en art av særlig stor forvaltningsinteresse (hagtornsommerfugl) i 
eller like ved området i nordvest. Området ligger også inne i et viktig viltområde 
(område 9. jf. "Viltet i Sarpsborg")

Dyrket mark Består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord En del av området i nord er registrert som dyrkbar.

Skogbruk En del av området består av skog av høy bonitet. Ellers middel eller lav bonitet.
Tiltaket er forenlig med skogbruk.

Mineralske ressurser Ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ikke i konflikt med vannforskriften.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det går et høyspent (distribusjonsnett) gjennom området.
Ikke utsatt for støy, dårlig luft eller grunnforurensing.

Radon Ikke relevant.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Det går en bekk gjennom området.
Ikke innenfor aktsomhetssoner for steinsprang/snøskred, jord- og flomskred.
En liten del av området består av hav- og fjordavsetning og strandavsetning, med 
svært stor mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt.

I hovedsak LNF i gjeldende kommuneplan. En liten del er avsatt til idrettsformål. Uregulert.
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Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Stedbundet virksomhet. Innspillet tar for seg eksisterende løypenett og planlagt 
utvidelse.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Vann til snøkanoner blir tappet fra tjern i nærheten. 

Arealbruk i omrkringliggende områder Det er to våningshus og to eneboliger ved Stanghuset like ved området. Ellers 
ligger området for seg selv i skogen.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Positivt å legge til rette for økt friluftsliv/ski. Få konflikter.
Planforslaget samsvarer med faktisk bruk. Fører tiltaket til høyere vannutak fra tjern ifm med drift av snøkanoner? Bør risikovurderes mtp naturmangfold. 

Tas til følge.
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From: Stig Eriksen <stieri2@online.no>
Sent: 20. april 2016 22:55:34
To: Hege Hornnæs
Cc: Thomas@sarpsborgbyggeservice.no 
Subject: Innspill til Kommuneplanens arealdel.

Courier New;c1 Sarpsborg Kommune V/ Hege Hornnæs Boks 237 1702 Sarpsborg Stig Eriksen Nedre Langgate 98 1743 
Klavestadhaugen Mobil:91884970 E-post: stieri2@online.no Sarpsborg 21.04.2016 Innspill til kommuneplanens arealdel for Åsa 
Tors vei, Gnr 1099 Bnr 1 Jeg representerer grunneier Marit Delebekk for ovennevnte eiendom. På vegne av grunneier fremmes 
innspill for denne eiendommen tatt inn som fremtidig utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger ved 
Lilletoppen og har et samlet areal på ca 268 daa.Det er etablert kommunal VA ledninger i boligfelte, Lilletoppen, hvilket gjør 
utviklingen av eiendommen til boligformål enklere. Eiendommen ligger vestvendt, solrikt og i et rolig område for fremtidlig 
utbygging med kort vei til skole. Umiddel nærhet til Høysand med bade strand og bryggeplasser for båt og med den flotte 
skjærgården. Samt kort avstand til E-6 Sarpsborg Kommune trenger nye, attraktive boligområder hvilket denne eiendommen vil 
bidra til. Vi stiller på kort varsel til eventuelt møte eller befaring for det aktuelle området. Vedlegg : tomte kart med innramming av 
tomten. Med vennlig hilsen Stig Eriksen -- Sendt med Operas e-postklient: http://www.opera.com/mail/ 
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Innspill nr. 7 - Stasjonsbyen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1099/1 / ca. 270 daa
Forslagsstiller: Stig Eriken, på vegne av grunneier Marit Delbekk
Dagens bruk: Skogsområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annet igangsatt planarbeid

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er ikke innenfor sentrumssonen eller kollektivsonen, men innenfor 
lokalsenteravgrensningen til Stasjonsbyen. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger 1,2 km fra hovedsykkelnettet som går langs fv. 118, Stasjonsveien. 
Byggeområdet ligger i samme avstand, og derfor ikke i gangavstand (500m), til 
sekundær eller stamrute for buss. 
Fjerning av skog fører til redusert CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger over 500 m fra nærmeste dagligvarebutikk / annet servicetilbud. 
Nærmeste dagligvaretilbud er ca. 1,2 km unna. 

Boligenes avstand til sentrum Ca. 8 km i luftlinje til Sarpsborg sentrum, og ligger i umiddelbar nærhet til 
Stasjonsbyen. Rundt 500 m til Skjeberg stasjon. 

Rekreasjon og friluftsliv Området er registrert som viktig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Hornnes barneskole er ca. 1 km unna og det er ca. 2,5 km til badeplass på 
Høysand. Skjeberg idrettsplass er ca 2 km unna. 

Landskap Området berører ikke registrerte viktige landskapsinteresser.
Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen registrerte naturverdier innenfor området.
Dyrket mark Består ikke av dyrket jord. 
Dyrkbar jord Området består delvis av dyrkbar jord, helt i nord. 

Skogbruk
Sammenhengede barskogsområde med middels/lav bonitet.
Viktig å unngå dårlig arrondering av gjenværende skogområde. Kraftlinje bør 
være naturlig skille for utbygging til bolig. 

Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i grunnen.

Vannmiljiø og drikkevann

Området berørers ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Ved utbygging  og fjerning av skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og 
hurtigere avrenning. Er allerede en problemstilling i dag. Overvannshåndtering ned 
mot eksisterende boligfelt.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er per i dag ikke utsatt for støy fra vei, det er ikke kjent 
grunnforurensning i grunnen eller kjent dårlig luftkvalitet. Området deles forøvrig 
i to av en høyspentlinje som går nordvest/sydøst gjennom området.

Radon NGU's radonkart viser at området er innenfor aktsomhetssone høy. 

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

Området er ikke registrert innenfor NVE's aktsomhetsområde for skred. NGU's 
kart som viser "mulighet for marin leire", viser at deler av området har henholdsvis 
middels mulighet og svært stor sannsynlighet for lokale/tynne forekomster av 
marin leire. Det er flere bekker inennfor området.  
Fjerning av skog gir dårligere evne til infiltrasjon og fordrøyning av vann. Kan 
fortserke flomproblematikken i Stasjonsbyen.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor hensynssone for storulykke. 

Områdets fysiske kvaliteter
Området består av skog. Det er i hovedsak flatt, men også litt kupert enkelte 
steder. Området framstår som solrikt. Det er noen få stier i området, og fine 
turmuligheter.

Området er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel, uregulert og utenfor Fylkesplanens 
avgrensning for fremtidig tettbebyggelse. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Guslundåsen. Kommunal samlevei med kjørebane 6,5m og egen G/S-vei. 
Ingen tiltak vedr. k-vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er en del av lokalsenter Stasjonsbyen. Det er gangavstand til skole. Området er registrert som viktig friluftslivsområde. Det er mulig å ta vare på 
størstedelen av skogen. Viktig å legge til rette for grønne korridorer gjennom området fram til skogen. Fjerning av skog gir dårligere CO2-opptak. Det 
reduserer også evnen til infiltrasjon av vann, som kan forsterke flomproblematikken. Det må være fokus på overvannshåndtering innenfor området ved en 
eventuell utbygging.

Tas delvis til følge i planperioden.
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Innspill nr. 8, Falla
Dagens formål:

Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1138/54, 1138/1 / ca. 300 m2 (tilleggsareal til eksisterence boligtomt. Ikke flere boenheter)
Forslagsstiller: Tore Bjelland og Sylvi Høst
Dagens bruk: Skog/Fjell
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Del av lokalsenteret Ullerøy.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet Ikke relevant. Innspillet legger ikke opp til flere boenheter.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Ikke relevant. Innspillet legger ikke opp til flere boenheter.

Boligenes avstand til sentrum Ikke relevant. Innspillet legger ikke opp til flere boenheter.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området er registrert som viktig friluftslivsområde. 
Området omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen, samt Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen. Det skal ikke legges opp til ytterligere privatisering av 
strandsonen.
Området er vist som viktig friluftslivsområde (kysten) i fylkesplanen.
Det går stier like ved området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Det er ikke kjent at området brukes av barn og unge.
Dert er regulert en lekeplass i midten av det regulerte området.

Landskap og kulturmiljøer Det er ikke registrert landskapsinteresser.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturtyper/arter av forvaltningsinteresse. Området 
ligger ca. 200 m fra sjøen.

Dyrket mark Består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av skog av middels bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ingen bekk gjennom området eller like ved.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Ikke utsatt for støy eller dårlig luft. Ikke høyspent.
Området kan mulig ha fare for grunnforurensing.

Radon Moderat til lav aktsomhet for radon.

Området er delvis innenfor arealplanen, delvis innenfor kystsoneplanen. Formål LNF. Uregulert. 
Tilliggende område er regulert til bolig/turvei i reguleringsplan for Falla (vedtatt 2001), planident 
37004.
Ullerøy er vist som lokalsenter (ikke avgrenset) på fylkesplankartet.
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Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Området består av marin strandavsetning, med stor mulighet for marin leire.
Ikke flomutsatt eller utsatt for havnivåstigning. Ingen bekk i eller like ved området.
Ikke innenfor aktsomhetssoner for steinsprang/snøskred, jordskred eller flomskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Skog og fjellknaus. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Ingen boenhet. Ingen konsekvenser.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Innspillet handler ikke om flere boenheter. Dette er et tilleggsareal til eksisterende boligtomt. Teigen på 300 m2 ligger utenfor det regulerte området, og er i 
dag avsatt til LNF. Området er i randsonen av et stort friluftslivsområde. Området ligger delvis i det som er definert som strandsonen som omfattes av SPR for 
differensiert forvaltning av strandsonen. Strandsonen skal ikke privatiseres ytterligere. Konsekvensen av en endring til boligformål for denne teigen er isolert 
sett liten for friluftslivet. Stiene ligger utenfor området. Kommunedirektøren vurderer imidlertid at det er uheldig å legge opp til en gradvis "oppspising" av 
friluftslivsområder uten at det inngår i en reguleringsplan. Innspillet må vurderes opp mot innspillet om videre utvikling på Falla.

Foreløpig konklusjon: se opp mot andre innspill på Falla.
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From: elin katrine Ramberg <elinkatrine@gmail.com>
Sent: 22. mars 2017 15:04:13
To: Postmottak
Cc:
Subject: Fwd: Maugestenberget

---------- Videresendt melding ----------

Fra: "elin katrine Ramberg" <elinkatrine@gmail.com>

Dato: 22. mar. 2017 3:01 p.m.

Emne: Maugestenberget

Til: <postmotak@sarpsborg.com>

Kopi: 

Ber om at teig 2061/4-5 beliggende ved Maugestenberget settes til boligbebyggelse ved regulering av kommuneplan.

 Ber om bekreftelse på mottatt mail. 

Ønsker å få informasjon om når kommuneplanen skal revideres.

Mvh Tove Ramberg 
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Innspill nr. 9, Maugestenberget
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 15 daa
Forslagsstiller: Tove Ramberg
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er utenfor både bysonen og kollektivsonen, og er derfor i strid med 
planprinsippene.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan, tilliggende område er under regulering, planid. 23053 - 
Områderegulering Maugesten. 
Området er delvis innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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GPLAN AS 
Svinesundsveien 336 
1788 HALDEN 
 
Telefon +47 900 16516 
www.gplan.no 
 
Org.nr.: NO 918 309 454 MVA 

 
 

 

 

Sarpsborg kommune 

Pb 237 
1702 Sarpsborg 
 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, SARPSBORG KOMMUNE 
 
Avsender:  GPLAN AS på vegne av Byggmester Gunnar T. Høvik as, v/Atle Høvik 
Avsenders adresse: Svinesundsveien 336, 1788 Halden 
Telefon dagtid:  90 01 65 16 (mob.) 
E-postadresse: aso@gplan.no 
 
Gnr./bnr. for området som ønskes omdisponert: Gnr. 1138, bnr. 1 og gnr. 1138, bnr. 8 
Dagens arealbruksformål: LNF uten tilleggsformål 
Ønsket arealbruksformål: Boligformål, frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 
Ca. areal for området: 85 daa 
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Andre opplysninger 
  
Det har i løpet av 2016 vært dialog med Sarpsborg kommunes plan-, vei-, og VA-faglige etater for vur-
dering av mulige adkomstløsninger og kapasitet i eksisterende VA-anlegg. Utbygger har engasjert egne 
VA-konsulenter for å vurdere løsninger for fordrøyning av avløpsvann før påslipp til kommunalt nett 
samt mulighet for trykkøkningstiltak på vannledninger. Foreløpige vurderinger tilsier at de tekniske løs-
ningene finnes og utbygger er forberedt på at en eventuell utbygging vil fordre investeringer i privat VA-
anlegg.  
Det er i møte med kommunens planavdeling høsten 2016 presentert 4 ulike alternativer for fremføring 
av veiadkomst til området. Alle alternativene er vurdert med tanke på stigningsforhold og til et nivå 
hvor man ser at etablering av adkomst er gjennomførbar. Som et resultat av vurderingene og etter til-
bakemelding fra kommunens planavdeling er det i dette innspillet lagt opp til en løsning som delvis ut-
nytter eksisterende vei gjennom Falla boligområde, men med etablering av nytt tilknytningspunkt til fyl-
kesveien. Utbygger har sikret mulighet til å tiltre nødvendig areal for gjennomføring av adkomstalterna-
tivet. Forslaget vil gi mulighet for å sanere eksisterende avkjørsel og å utløse alle eiendommer i feltet 
gjennom nytt punkt.  
Anvist areal på ca 85 daa ligger ca 8 daa på gnr. 1138, bnr. 8 og ca 73 daa på gnr. 1138, bnr. 1. 
Eiendommen 1138/1 er ubebygd innenfor foreslåtte avgrensing. 
Anvist areal anses som velegnet til boligformål. Det søkes primært omdisponert til boligformål – sekun-
dært til fritidsboligformål eller kombinasjoner av disse. 
Arealet ligger i direkte tilknytning til de eksisterende byggeområdene Falla, Skavhaugen og ikke minst 
Skjebergkilens marina som et av landets største småbåthavnanlegg.  Falla og Skavhaugen er primært 
bestående av eneboliger.  
Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger i hovedsak utenfor kystsoneavgrensingen i gjeldende kommu-
neplan. Arealet ligger i en jevnt hellende østvendt åsside med utsikt mot Skjebergkilen i øst. Terrenget 
fortsetter å stige vest for området og ny bebyggelse vil ha «ryggdekning» og ikke gi silhuetteffekt. Fra 
sjøsiden vil området fremstå som en mindre utvidelse av eksisterende byggeområde. Illustrasjonen un-
der viser et omtrentlig omriss av foreslått langsiktig utbyggingsområde. 
 

 
Kilde: google.no 
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Området tenkes utviklet gjennom 3 eller 4 trinn hvor et samlet antall boliger er beregnet til 80-90 enhe-
ter. I vedlagt kartillustrasjon fremgår foreløpig tenkt utbyggingsrekkefølge hvor områdene nærmest av-
kjørsel fra veien Falla utvikles først. Byggetrinn 1 er beregnet til ca 25 boenheter.  
 
Forholdende ligger godt til rette for etablering av trygg skolevei via etablerte stier og skogsbilveier syd 
for området mot vanntårnet og Skavhaugen. Herfra er det utbygd gang-/sykkelvei til Ullerøy skole. Om-
rådet ligger ca 450 meter fra idrettsplass som kan nås via etablerte turstier mot vest. 
 
 
 
Vedlegg:  Kartvedlegg I innspill 010217 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Innspill nr. 10 - Falla, Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1138/1, 1138/8 / ca. 85 daa
Forslagsstiller: GPLAN AS
Dagens bruk: Skogsområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger ikke innenfor bysonen eller kollektivsonen men innenfor 
avgrensning av tettstedet Ullerøy. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i tilknytning til planlagt hovedveinett for sykkel. Området er i 
gangavstand til sekundærrute for kollektiv. 
Fjerning av skog fører til redusert evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger utenfor gangavstand fra nærmeste dagligvarebutikk (ca. 2 km). 

Boligenes avstand til sentrum Ca. 10 km til sentrum. 

Rekreasjon og friluftsliv
Ullerøy er registrert som viktig friluftlsivsområde.
Området berøres av Fylkesplanens temakart; Regionalt verdifulle friluftsområder, 
kyst.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Området er ca 2 km unna nærmeste skole; Ullerøy barneskole (1-4. klasse). 
Ullerøyveien, fv. 590, er på strekningen uten gang-/sykkelvei. Ullerøy idrettsplass 
ligger noe nærmere, via snarvei gjennom skogen. 

Landskap
Tiltaket berøer ikke områder med viktige landskapsinteresser avmerket i 
kommunens temakart kulturlandskap, riksantikvarens KULA-områder eller 
fylkesplanens temakart kulturlandskap. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner.

Naturmangfold Utvikling av området er ikke i konflikt med kjente naturmangfoldsinteresser.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Innslag av dyrkbar jord. 

Skogbruk Barskog, middels og høy/særs høy bonitet. Inngrepet vil gi dårlig arrondering av 
omkringliggende skog.

Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i grunnen. 
Drikkevann og vannmiljø Området berøres ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området har ingen kjente støykilder eller er innenfor områder registrert med 
forurenset grunn. Det er ingen høyspentlinjer innenfor eller i nærheten av området.   

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med delvis moderat/lav 
og høy aktsomhetsgrad. 

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

Området er ikke innenfor NGI's aktsomhetsormåder for kvikkleireskred. Området 
består både av marin strandavsetning og delvis bart fjell i følge NGU's 
løsmassekart. Den delen som har marin strandavsetning har stor sannsynlighet for 
funn av marin leire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller 
jord- og flomskred.
Ved utbygging  og fjerning av skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og 
hurtigere avrenning. Overvannsproblematikk til eksisterende bebyggelse.  
Terrenghelning, jordsmonn og lilengde gjør problematikken betydelig.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor hensynssone for storulykke. 
Områdets fysiske kvaliteter Utsikt over Skjebergkilen.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert og utenfor Fylkesplanens langsiktige 
grense for framtidig tettbebyggelse. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel via private veier (Falla – Tegelverket) til Ullerøyveien (fylkesvei). 
Ingen tiltak vedr. kommunal vei. Det er ikke gang- og sykkelvei langs 
Ullerøyveien.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger innenfor området definert som lokalsenter Ullerøy, men det er ikke tilrettelagt med gang- og sykkelvei til skolen.Området vil kunne ha fin 
utsikt over Skjebergkilen, og ligger i nærheten av Skjerbergkilen marina. Det er ikke dyrket mark eller kjente kulturminner. 
Kommunedirektøren vurderer at det er mer hensiktsmessig å bygge ut områder som ligger nærmere skolen, eller med gang- og sykkelvei til skolen.

Tas ikke til følge.
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From: Ohnstad, Øivind <Oivind.Ohnstad@BlockWatne.no> 
Sent: tirsdag 13. februar 2018 12.29 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Gregers Barfod (gregers.barfod@mallin.no) 
Subject: VS: Innspill til kommuneplanens arealdel, avgrensning 
Attachments: 15-02485-21 170522 - Innspill til rullering av  kommuneplanens arealdel 

2130030_1_1.PDF 
 
Hei.  
 
Jeg viser til hyggelig telefonsamtale i går. 
 
Eiendommen 2049/ 6 er merket med gult på kartutsnittet nedenfor. Som det fremgår av utsnittet er 
eiendommen relativt stor, ca 1.100 da. Den har en utstrekning i lengde på snaue 2 kilometer og i 
bredde går den fra Tunevannet i øst til Vestvannet i vest. 
Den deles av Trøskenveien og består dels av skog og dels av jordbruksarealer, den krysses av en stor 
høyspentlinje og grenser mot strandlinje og naturvernområde. Dette betyr at det er deler av 
eiendommen som ikke kan bebygges men fortsatt er det store arealer som absolutt er egnet for 
boligbebyggelse.  
 
Vi ønsker i utgangspunktet å bebygge så mye som mulig av eiendommen. Det må legges frem en 
relativt omfattende og kostbar infrastruktur og vi må ha mange kostnadsbærere for å kunne bære 
denne investeringen. 
Vi antar at ovennevnte forhold belyses best gjennom et reguleringsplanarbeide. 
 
 

Vennlig hilsen 

  

Øivind Ohnstad ∙ Prosjektleder/sivilingeniør∙ Block Watne AS 

Yvenveien 12 ∙ 1715 YVEN 

Tel: 917 12 218 

oivind.ohnstad@blockwatne.no ∙ www.blockwatne.no 

Før du skriver ut denne e-posten, tenk på miljøet  
 
Denne e-posten med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysinger.  
Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver kopiering, videreformidling eller bruk 
av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e-posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle 
kopier. 
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Fra: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide [mailto:emilie.cosson-eide@sarpsborg.com]  
Sendt: 9. februar 2018 14:16 
Til: Ohnstad, Øivind <Oivind.Ohnstad@BlockWatne.no> 
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel, avgrensning 
 
Hei! 
  
Vi er i gang med å tegne innspillene vi har fått i forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel. 
  

71



Jeg er litt usikker på avgrensingen på innspillet ditt. Gjelder innspillet på begge sider av 
Trøskenveien? Det er fint om du kan sende meg et kart som viser tydelig avgrensingen, slik at vi er 
sikre på at vi forstår innspillet riktig. 
  
Hilsen 
  
Emilie Cosson-Eide 
Areal- og transportplanlegger 
Enhet Plan og samfunnsutvikling, Sarpsborg kommune 
Tel.: 99 15 09 44 
Epost: emco@sarpsborg.com 
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Innspill nr. 11, Området mellom Vestvannet og Tunevannet
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2049/6 / ca. 1000 daa
Forslagsstiller: Block Watne, ved Øivind Ohnstad
Dagens bruk: Landbruk, skogsområder, friluftsområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er delvis innenfor og delvis utenfor kollektivsonen. Deler av innspillet er 
i strid med planprinsippene.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Nærmeste del av området ligger i nærheten av planlagt hovednett for sykkel. 
Byggeområdet ligger over 1 km unna stamlinje for kollektiv, rute 12, 13 og 14 
men i gangavstand til sekundærrute for kollektiv. 
Fjerning av skog fører til redusert evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Det er over 500 m til nærmeste dagligvarebutikk, og det er per i dag ikke 
tilrettelagt for gåing hit da det ikke er noen gang-/sykkelvei langs med fv. 114, 
Trøskenveien.

Boligenes avstand til sentrum Ca. 2 km i luftlinje til sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv Deler av området er registrert som viktig friluftslivsområde. Deler av området 
ligger innenfor 100-metersbeltet og berører tursti langs Tunevannet. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Området ligger i direkte tilknytting til store rekreasjonsarealer og til Tunevannet. 
Området ligger 2-3 km fra barne- og ungdomsskole på Grålum, men det er ikke 
gang- og sykkelvei på hele strekningen.

Landskap Deler av området ligger innenfor hensynssone landskap i gjeldende kommuneplan. 
Deler av området er berøres av temakart kulturlandskap i fylkesplanen. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området berører registrerte kulturminner, noe løsfunn, og forsvarsanlegg på 
Stenrødodden.

Naturmangfold 
Området består av flere registrerte arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 
Området ligger delvis i naturvernområde tilknyttet Vestvannet. 
Det er registrert giftige planter ved Tunevannet (Selsnepe).

Dyrket mark Området består delvis av dyrka mark av god og svært god kvalitet. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk De delene av området som ikke er dyrka mark er skogsområder av varierende 
bonitet. Mye yngre kulturskog.

Mineralske ressurser Området er ikke i konflikt med kjente mineralske ressurser. 

Drikkevann og vannmiljø

Området berøres ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Området omfattes av forvaltningsplan for Tunevannet. Ved utbygging  og fjerning 
av skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og hurtigere avrenning. 
Boligformål vil ikke være positivt for å oppnå mål i forvaltningsplanen for 
Tunevannet når det gjelder god vannkvalitet

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke innenfor kjente områder for grunnforurensning. Det går en 
høyspentlinje gjennom området. Deler av området er innenfor rød/gul støysone. 
Dette gjelder primært områdene langs Trøskenveien. Mulighet for marin leire.
Utbygging fører til flere tette flater og reduserer områdets evne til å infiltrere og 
tilbakeholde vann.

Radon Området har stedvis høy faregrad i NGU's aktsomhetskart for radon. 

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

Området er ikke berørt av NGU's aktsomhetsområder for kvikkleireskred. Området 
er imidlertid kategorisert med svært stor sannsynlighet for mulighet for funn av 
marin leire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og 
flomskred.

Beredskapp og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone i tilknytning til storulykkebedrift.
Områdets fysiske kvaliteter Mulighet for utsikt mot Tunevannet og vestvannet.

LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel til Trøskenveien (Fylkesvei). Ingen tiltak vedr. kommunal vei.
Det vil være behov for gang- og sykkelvei som kobler området til 
hovedsykklerutenetettet sør for Tunevannet.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Store deler av området består av dyrket mark. Deler av området er viktige for friluftsliv og naturmangfold. Det er landskapsverdier, og kulturminner enkelte 
steder. Det er også et betydelig infrastrukturbehov. Vannkvalitet i Tunevannet kan også være en utfordring.
Området ligger delvis i kollektivsonen, og ligger ikke veldig langt fra både bydelssenter Grålum og sentrum. Gjennom den planlagte hovedsykkelruta nord for 
E6 er det ikke lang vei til sykehuset. Det er kun en sekundærrute for buss som går gjennom området. Stamruta for buss som går i Tuneveien kan ikke sies å 
være innen gangavstand.
Selve området vil kunne bli et attraktivt boligområde med utsikt til vann.

Deler av området vurderes mot 2050. Delen som består av dyrket mark kan ikke bygges ut.
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Sarpsborg kommune 

Postboks 237 

1702 SARPSBORG 

 

   

Vår dato: 07.02.2018         

Vår ref.: 201403707-10     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 08.12.2017 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 15/02485-67 

   

     

1 

NVEs innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet - 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i 

Sarpsborg kommune  

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 08.12.2017. NVE beklager sen tilbakemelding. 

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er et av de viktigste virkemidlene kommunen har 

for å forebygge tap og skader fra flom- og skredhendelser, både i dagens og i et fremtidig klima. NVE 

anbefaler derfor at Sarpsborg utarbeider temakart for flom og skred som grunnlag for kommunens 

oversiktsplanlegging. På NVE Atlas (http://atlas.nve.no) finnes aktsomhetsområder for flom og skred. 

Aktsomhetskartene kan også lastes ned temavis på NVEs Kartkatalog (http://kartkatalog.nve.no).  

Flom- og skredfare 

Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-års flom, jf. byggteknisk forskrift 

(TEK 17) § 7-2. Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, 

må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging skal forbys. 

NVEs flomsonekart 7/2006 Delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg må avmerkes i plankartet som 

hensynssone flomfare. Når det gjelder ev. oppdatering i forhold til havnivåstigning og stormflo, viser vi 

til DSBs veiledningsmateriell. 

Aktsomhetsområde flom 

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan 

være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på 

hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. 

Det landsdekkende aktsomhetskartet er laget ut fra best tilgjengelig grunnlag for en slik nasjonalt 

dekkende kartlegging. Mange steder stemmer aktsomhetskartet godt, mens andre steder er det forhold 

som gjør at kartene ikke blir nøyaktige, eksempelvis lokale hydrauliske forhold eller lokale 

høydeforskjeller som nasjonal terrengmodell ikke fanger opp. 

Der det ikke finnes detaljerte faresonekart, er det behov for et enklere kartverktøy, som i det minste gir 

en indikasjoner om hvor det kan være fare for flom. Målet er å bevisstgjøre kommuner og utbyggere om 
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mulig flomfare og at nødvendig fagkompetanse eventuelt må kobles inn for å vurdere faren nærmere. 

Aktsomhetskartet er det beste verktøyet vi har i mangel på mer detaljerte faresonekart mange steder. 

Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller 

risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for 

flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og 

planbestemmelser. 

Nivået på aktsomhetskartet er tilpasset kommunens oversiktsplanlegging (kommuneplannivået). Kartene 

sier ingen ting om sannsynlighet og kan derfor ikke alene brukes i reguleringsplanarbeid eller for å 

vurdere utbygging etter sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. 

Dere kan selv velge om dere vil legge inn aktsomhetskart for flom (og skred) som hensynssoner direkte, 

men dersom dere har god og etterprøvbar dokumentasjon for å gjøre annen avgrensning av 

aktsomhetsområder for flom, kan dere velge å gjøre dette. NVEs aktsomhetskart for flom er ment som 

verktøy og hjelp for kommunen. 

Vi viser ellers til NVEs retningslinjer 2/2011 - Flaum- og skredfare i arealplanar. Der anbefales det 

også en generell fremgangsmåte for å vurdere flomfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging 

i områder der flomfaren ikke er kartlagt mer detaljert. Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen 

kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på minimum 20 meter på hver side 

av bekker og 50 – 100 meter på hver side av elver for å dekke områder med potensiell flomfare. 

Klimapåslag 

For Østlandet tilsier klimaframskrivingene at det vil bli hyppigere episoder med store nedbørsmengder, 

og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn 

ca. 100 km2 må en regne med minst 20 % økt flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 årene. Dette 

er beskrevet i rapporten «Hydrological projections for floods in Norway under a future climate». 

Rapporten er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no. Norsk Klimaservicesenter 

(www.klimaservicesenteret.no) har utarbeidet en klimaprofil for Østfold, som også anbefaler et 

klimapåslag på flomvannføring frem mot år 2100 på minst 20 % for vassdrag i Østfold utenom Glomma. 

Temaet overvann bør også følges opp, og vi viser i denne forbindelse til «Veileder for klimatilpasset 

overvannshåndtering 162/2008» fra Norsk Vann. 

Aktsomhetskart skred 

Potensielt skredutsatte områder framgår av NVEs aktsomhetskart for skred i NVE Atlas 

(http://atlas.nve.no). På NVEs kartkatalog (http://kartkatalog.nve.no) er det også mulig å sjekke ut 

karttemaer enkeltvis. Vi minner om at aktsomhetskartet for steinsprang ikke fanger opp små skrenter 

under 50 meter. Krav til sikkerhet mot skred er gitt i TEK 17 § 7-3. Vi viser også til NVEs veileder 

8/2014 – Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Kvikkleire 

I følge NGUs løsmassekart (www.ngu.no), har Sarpsborg kommune store områder med marine 

avsetninger. I noen av disse områdene er det kartlagt/påtruffet kvikkleire, jf. NVEs kvikkleirekart 

(https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire). Men man må også være observant på marine avsetninger 

som ligger under andre løsmasseavsetninger.  

NVE er kjent med at kommunen har utarbeidet et aktsomhetskart for kvikkleire, men dette kartet 

omhandler kun hav- og fjordavsetninger i dagen (ulike blåfarger på NGUs løsmassekart). Når man leser 
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kvartærgeologiske kart, er det imidlertid viktig å være klar over at kartene bare viser løsmasser i dagen, 

og ikke hvordan løsmassene ev. ligger lagdelt nedover i dybden. 

NGU har derfor laget en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». NVE anbefaler generelt å 

benytte denne karttjenesten som aktsomhetskart for kvikkleire (www.ngu.no/emne/mulighet-marin-

leire). Karttemaet viser hvor det potensielt kan finnes marin leire (og dermed også kvikkleire) - enten 

oppe i dagen eller under andre løsmassetyper. Dette for å ta høyde for at marin leire også finnes under 

andre løsmasser, som for eksempel fyllmasse (grått) og randmorene (mørk grønn) på NGUs 

løsmassekart. Store deler av tettbebyggelsen i Sarspborg befinner seg nettopp på fyllmasser eller på 

randmorene, med mulighet for marin leire under.  

Figur 1. viser løsmassekartet til NGU og påviste kvikkleireområder (NVEs kvikkleiresoner og SVVs 

kvikkleireområder). Figur 2. er et tilsvarende utsnitt i Sarpsborg som viser NGUs kart over «mulighet 

for marin leire».  

 

 

Figur 1. NVE Atlas m/løsmassekart og påvist kvikkleire. 

 

I NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper, 

finner man på s. 21 en prosedyre som beskriver hvordan man kan identifisere og avgrense 

kvikkleireområde i arealplansaker. Punktene 1-5 beskriver hvordan man kan identifisere og avgrense 

aktsomhetsområder med hensyn på fare for områdeskred av kvikkleire. Desto lenger ut i prosedyrens 5 

første punkter man går, desto større areal kan man friskmelde. Areal som ikke er friskmeldt i samsvar 

med prosedyren, er å se på som aktsomhetsområder for kvikkleireskred. 

 

77

http://www.ngu.no/emne/mulighet-marin-leire
http://www.ngu.no/emne/mulighet-marin-leire


 
Side 4 

 

 

 

 

 

Figur 2. NGUs karttema «mulighet for marin leire». 

 

Vi anbefaler at arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred, uavhengig av arealbruk, 

avmerkes på plankartet som hensynssoner, jf. pbl. § 11-8. Et minimumskrav er at hensynssone for flom 

og skredfare vises for eksisterende byggeområder og områder der det planlegges ny utbygging. Vi viser 

også til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. 

Vassdrag 

Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. En forutsetning for at vassdrag 

blir tatt hensyn til er at de er gjort kjent/avmerket. NVE ser i økende grad problemer som skyldes 

innskrenkninger av vassdragets naturlige løp, underdimensjonerte kulverter og lukking av bekker. 

Bekkelukkinger og omlegginger av vassdrag bør unngås. 

Vassdrags- og energianlegg 

Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven, jf. § 1-3. Det kan derfor gis konsesjon 

og bygges slike anlegg uavhengig av planstatus. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal imidlertid 

78



 
Side 5 

 

 

 

framgå av plankartet som hensynssoner (pbl § 11-8 d/H740) i plankartet. Kommunen bør også ta hensyn 

til eventuelle planlagte nye kraftledninger eller oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. 

Mindre kraftledningsanlegg innenfor områdekonsesjonene, faller innenfor virkeområdet til pbl og kan 

avmerkes i plankartet som teknisk infrastruktur etter PBL §11-7 nr. 2. 

NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas 

hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger. Ev. 

reguleringsmagasin bør markeres i plankartet som hensynssone/område som er båndlagt etter 

vassdragslovverket (uten tidsavgrensing), med formål «Reguleringsmagasin» (pbl § 11-8 d). Anlegg for 

produksjon av energi bør avmerkes som område for «Bebyggelse og anlegg». Data om vassdrags- og 

energianlegg er tilgjengelig på NVE Atlas. 

 

Våre retningslinjer NVE 2/2011 og våre veiledere 7/2014 og 8/2014 ligger tilgjengelig på 

www.nve.no/arealplan, og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er også 

ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet. 

Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og for å sikre 

tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred.  

Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med mer senere i planprosessen. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg:    Sjekkliste 
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Vassdragsmiljø i arealplanlegging 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          
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 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 

DSBs veileder Havnivåstigning og 
stormflo 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  
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For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A013 NVE: 
 

1. Anbefaler at kommunen utarbeider et temakart for flom og skred som grunnlag for kommunens 
oversiktsplanlegging. 
 
Vurdering: Tas til følge. Temakartene er oppdatert. Temakart for flom viser både faresoner fra NVEs 
flomsonekart 7/2006 og aktsomhetssoner langs bekker og elver som ikke ble kartlagt. Temakart for 
skred viser alle områder med mulighet for marin leire, i tillegg til områder hvor det er påvist 
kvikkleire, aktsomhetssoner for snøskred, steinsprang og jord-/flomskred. Kartete viser også hvor det 
har vært skredhendelser (fra nasjonal database). 

 
2. Anbefaler at arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred, uavhengig av arealbruk, 

avmerkes på plankartet som hensynssoner. 
 
Vurdering: Tas til følge. Arealene vist på temakart som aktsomhetssoner eller faresoner avmerkes 
som hensynssoner på plankartet. 
 

3. Anbefaler at alle vassdrag med årssikker vannføring merkes tydelig i plankartet. 
 
Vurdering: Tas til følge. 

 
4. Eksisterende og planlagte høyspentlinjer skal markeres som hensynssoner på plankartet. 

 
Vurdering: Tas til følge. De vises også på et eget temakart.  

 
5. Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær bør kontaktes for å ta hensyn til planlagte nye 

kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger. 
 
Vurdering: Tas til følge. De får arealplanen på høring. 

 
6. Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet som hensynssone/område som er båndlagt etter 

vassdragslovverket (uten tidsavgrensning) med formål «Reguleringsmagasin». 
 

Vurdering: Tas til følge. 
 

7. Anlegg for produksjon av energi bør avmerkes som område for «Bebyggelse og anlegg». 
 

Vurdering: Tas til følge. Kraftverkene ved Sarpsfossen og fjernvarmeanlegg ved Kalnes er allerede 
satt av til formål under «Bebyggelse og anlegg». Dammene i Tvetervannet, Bekkedammen og 
Vestvannet/Sølvstufossen avmerkes med formål «bebyggelse og anlegg – andre typer bebyggelse og 
anlegg». 
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Innspill nr. 14, Hafslundsøy Nordby
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2096/2 m.fl. / Ca. 110 daa
Forslagsstiller: Øivind Erichsen
Dagens bruk: Golfbane
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger i hovedsak utenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger like ved planlagt hovedsykkelrute i Nordbyveien. Området ligger 
100-500 m fra bussholdeplass "Nordby", hvor det går en stambussrute til sentrum. 
Det går også en sekundær busslinje der. Området ligger ellers ca. 5 km fra både 
Borgen (Iseveien senter) og sentrum (Storbyen).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1,3-1,8 km fra nærmeste dagligvarebutikk på Hafslundsøy 
(Coop Extra). Det er tilrettelagt med fortau mellom golfparken og butikken.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5-5.5 km til Torget i Sarpsborg.

Rekreasjon og friluftsliv
Hele området er registrert som viktig friluftslivsområde. Et lite område mot vannet 
i vest er statlig sikret (utenfor innspillsområdet). Området nærmere 100 meter fra 
Glomma vurderes ikke for utbygging.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ble registrert som brukt av barn gjennom barnetråkkregistreringer.
Området ligger ca. 400-900 m fra nærmeste barnehage (Kløverengen 
familiebarnehage),  ca. 2-2,5 km fra Hafslundsøy barneskole, ca. 3,9-4,4 km fra 
Hafslund ungdomsskole og 5,5-6 km til Varteig ungdomsskole. Det er ca. 3-3,5 
km til Hafslundbanen. Det er ca. 400-900 m fra nærmeste lekeplass.

Landskap og kulturmiljø

En liten del av området i øst er registrert som landskap av regional interesse i 
gjeldende kommuneplan. I fylkesplanen er det kun en stripe langs vannet, altså 
utenfor selve området, som er vist som verdifult landskap. Ikke registrert som 
verdifult kulturmiljø.

Kulturminner

Det er registrert ett automatisk fredet kuturminne i området vest for Norbyveien 
(gravhaug). I tillegg er det registrert tre kulturminner innenfor området på østsiden 
av Norbyveien: to veganlegg (gammel bygdevei) og ett løsfunn, alle med status 
uavklart.

Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
innenfor eller like ved området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord
Området er ikke registrert som dyrkbar i Nibio sitt kart. Golfbanen kan imidlertid 
regnes som et areal som kan tilbakeføres til dyrket jord og utgjør en betydelig 
jordressurs.

Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

Drikkevann og vannmiljiø Ikke innenfor hensynssone drikkevann. Hører til nedbørsfelt til Glomma. 

Idrettsanlegg i gjeldende kommuneplan, regulert til golfbane og friluftsområde, plan-ID 24029. De 
sørligste delene er innenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense.  
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En del av området langs Norbyveien er i rød støysone. Hoveddelen av området 
ellers er i gul støysone. Det er ikke registrert fare for grunnforurensing. Det går en 
høyspent (regionalnett) øst i området. Det er fare for luftforurensing (SO2) på en 
liten del av området i sørvest.

Radon Det er stort sett moderat til lav eller usikker aktsomhet for radon.

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

Små deler av området er flomutsatt (faresone 10-, 50- og 200-års flom). Området 
er ikke innenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred eller snøskred og 
steinsprang. Ikke faresone kvikkleire. Området består i hovedsak av hav- og 
fjordavsetning, sammenhengende dekke, med svært stor mulighet for marin leire. 
Hvor det er marin leire, er det risiko for kvikkleire.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.
Områdets fysiske kvaliteter Flatt terreng, flott utsikt mot vannet. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel direkte til fv. 581 Nordbyveien.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består ikke av dyrket mark, men kan regnes som potensielt dyrkbar jord.
Området er et rekreasjon/Idrettsanlegg (golfbane) som er i bruk, og er brukt av barn. 100-metersbeltet og flomutsatte områder skal ikke bebygges. Viktig å 
sikre grønne forbindelser på tvers av området. Støyproblematikk, grunnforhold, høyspent, landskap.
Like utenfor kollektivsonen, men like ved stamnett for buss og hovedsykkelrute. Ikke gangavstand til butikk. Sykkelavstand til barneskole.
Framstår som attraktivt i nærheten av vann og sti langs vannet, så lenge høyspent/flomsoner/støyproblematikken løses.

Tas til følge.
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Sarpsborg kommune 

Bygg og planavdeling 

V/ Bente Hornnes 

PB 237 

1702 SARPSBORG 

 

Julie Camilla Brandstorp 

Brinken 11 

0654 OSLO 

brandstorp@gmail.com 

Mob:48177311 

 

 

Innspill til arealplanen 

 

 

Søker: Julie Camilla Brandstorp 

Grunneier: Jens Petter Brandstorp 

 

Generelt: Jeg er født på Brandstorp østre, gnr nr 1008 brn 8. Mine foreldre bor på en utskilt tomt (gnr nr 

1008 brn 20) fra denne gården. Jeg er samboer og har tvillinger på ett år. Vi bor pr i dag i Oslo. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Tenkt område for boligbygging er skissert i vedlagt kart. Arealet ligger i dag under Brandstorp østre, gnr nr 

1008 brn 8. Tomten vi tenker oss er en utmarksparsell ca 150 meter fra mine foreldres enebolig. Grunnen er 

dekket av kratt og busker og ligger utenfor området som i dag er dyrket mark. Dette er sandholdig jord hvor 

fjell ligger rett under bakkenivå. Det egner seg derfor ikke til skog eller dyrket mark. Arealet var godkjent 

for å kunne bygge en kårbolig for ca tyve år siden. Bygget ble aldri påbegynt da min onkel brått ble alvorlig 

syk og døde. 

 

Det er allerede anlagt vei til tomten (se kart). Følger man denne veien er det ca 220 meter til offentlig vei, 

hvor det går skolebuss til Ullerøy barneskole. 

 

I dag ligger offentlig vann og kloakk ferdig til gnr 1008 brn 8 og bnr 20. Dette er ca 150 meter fra tenkt tomt.  

 

Med dette som bakgrunn ønsker jeg å fremme et generelt innspill til arealplanen om at det åpnes for spredt 

boligbebyggelse. Vi ser på dette området som et eksempel på at det finnes arealer som ligger godt til rette for 

boligbyggelse uten at det går på bekostning av dyrket mark, skog eller kulturlandskap. Vi vil kunne gi 

Ullerøy barneskole to nye elever og bidra til en levende bygd. 
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Innspill nr. 15, Brandstorp, Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Julie Camilla Brandstorp
Dagens bruk: LNF
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Området er utenfor bysonen, kollektivsonen og utenfor ytre avgrensning for 
vurdering av utbygging i lokalsentrene. Utbygging av området er å regne som 
spredt boligbygging og strider i mot planprinsippene. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge. 

LNF i gjeldende kommuneplan, utenforbysonen, kollektivsonene og ytre avgrensning for vurdering av 
utbygging i omlamdet. Utenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense. 

94



From: Malin Andreassen <maandrea08@gmail.com> 
Sent: onsdag 11. oktober 2017 22.10 
To: Hege Hornnæs 
Subject: Innspill til arealplan 2017-2018 
Attachments: Kart eiendom_1.pdf; Kart eiendom_2.pdf 
 

Hei Hege, 

 

Vi ønsker å komme med ett innspill til arealplan 2017-2018 for eiendom 0105-2073/25.  

 

Vi ønsker å gjøre om hele eiendommen til boligformål.  

 

Dette er en flat eiendom med mulighet for gode tomtestørrelser i et område med høy 

etterspørsel. Hele eiendommen har gode lys- og solforhold. Det er mulighet for adkomst på to 

sider av tomten. Dette er en såkalt "blindvei", noe tilbaketrukket fra Opstadveien. Dette gjør 

det "landlig" sentralt, barnesikkert og trygt utemiljø.  

 

Det er veldig gode bussforbindelser i umiddelbar nærhet. Eiendommen har god geografisk 

plassering. Det er nærhet til barnehage, skole, handel, motorvei, sykehus, mm.  

Barnehage: 900m 

Barneskole: 2,9km 

Ungdomsskole: 2,6km 

Videregående skole: 1km 

Handel Grålum (matbutikk, apotek, bensinstasjon, etc): 2,9km 

Handel Greåker (matbutikk, apotek, treningssenter, etc): 1,7km 

Sykehuset Østfold Kalnes: 5,1km 

Adkomst E6: 3km 

Avstand Sarpsborg sentrum: 6km 

Avstand Fredrikstad sentrum: 10km 

 

Opstadveien har tofelts vei med en fartsgrense på 40km/t og det er flere fartsdempere. Det er 

tosidig fortau fra Greåker og til like over eiendommen, videre nord er det ensidig fortau. 

Denne følger opp til gode tur- og rekreasjonsområder. Skogen har flere markerte løyper, det 

er sauer på beite og flere anlagte grillplasser i området.   

 

Vann og avløp ligger i Opstadveien - tilkoblingspunket ligger på fortauet ved vår innkjøring.  

 

Med dette ønsker vi å fremme et innspill til arealplanen.  

Gi oss gjerne en tilbakemelding om det er noe mer vi bør ha med eller utdype nærmere.  

 

Vedlagt finner du også to kart som skisserer eiendommen, et på nært hold og et på avstand. 

 

Med vennlig hilsen 

Malin & Tore Karlstad 

 

 

Virusfri. www.avast.com  
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Innspill nr. 16, v/Opstadveien 102A
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2073/25 / ca. 11 daa
Forslagsstiller: Malin og Tore Karlstad
Dagens bruk: LNF/gårdseiendom
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er innenfor kollektivsonen. Området ligger i tilknytning til etablert 
boligområde, og fremtidig bebyggelse på Opstadfjellet. 

Transportbehov
Reduksjon av bilavhengighet og klimagassutslipp
Nullvekstmålet

Det er tosidig fortau langs Opstadveien.  Omtrent 200 m nord for området starter 
ensidig fortau. Opstadveien er en del av hovedsykkelnettet til Sarpsborg 
kommune. Veien har fartshumper. Området ligger i god tilknytning til 
kollektivbetjening og stamrute for kollektiv. Det er en bussholdeplass rett ved 
eiendommen.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Det er ikke gangavstand til nærmeste dagligvarebutikk eller nærservicetilbud. 
Greåker er ca. 2 km unna mens Grålum er ca. 3 km unna. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 7 km fra torget. En utvikling med boliger i dette området vil 
bidra til at hovedtyngden av boliger trekker seg lenger fra sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Ingen konflikt med kjente friluftslivsinteresser. Greåkerstien går mindre enn 200 m 
øst for eiendommen. Den går i en sløyfe lenger nord, og så kommer tilbake for å 
krysse Opstadveien ca. 100 m nord for eiendommen. Så går den videre mot Moa.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Barnehage er ca 1 km unna, og Grålum barneskole omtrent 3 km unna (reell vei). 
Området berører ikke viktige områder for lek og friluft for barn men det er noe stor 
avstand til nærmeste område for lek/friluft/lekeplass. 

Landskap Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser.

Kulturminner/kulturmiljøer Ingen konflikter med kjente kulturminneinteresser. 

Naturmangfold Ingen konflikt med kjente naturverninteresser. 

Dyrket mark Store deler av området består av dyrket mark. 

Dyrkbar jord En mindre del av området er registrert som potensiell dyrkbar jord i skog og myr.

Skogbruk Ytterkant av området består av skog, impediment.
Mineralske ressurser Området har ingen kjente mineralske ressurser. 

Drikkevann og vannmiljø Området berøres ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området berøres ikke av kjente registreringer av grunnforurensning eller dårlig 
luftkvalitet. Mindre deler av området er inennfor gul støysone (allerede bebygget). 
Deler av området berøres av høyspentlinje. 

Radon NGUs radonkart viser at området er innenfor aktsomhetssone moderat til lav. 

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

Området er ikke utsatt for flom, stormflo eller havnivåstigning. Området er heller 
ikke registrert med noen faresone i NGU's aktsomhetsområder for kvikkleireskred. 
Området er forøvrig innenfor NGU's løsmassekart som viser at området er 
innenfor område med marin grense og at mulighet for marin leire er "svært stor". 
Det går en bekk ved grensa til naboeiendommen i øst.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone for storulykkebedrift. 

Områdets fysiske kvaliteter Området er flatt og har gode solforhold.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er nærmest i sin helhet innenfor fylkesplanens framtidige 
tettstedsgrense. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Det foreligger mulighet for adkomst på begge sidene av tomten mot Opstadveien. 
Forventet trafikkmengde ca. 150. Veikryss kan opparbeides mot Oppstadveien mot 
nr. 94. Kan berøre eiendom 2073/172. Ingen tiltak vedr. kommunal vei. Det ligger 
vann- og avløp i Opstadveien, tilkoblingspunktet ligger på fortauet uten for 
tomten.Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består av dyrket mark. Det er ikke gangavstand til skole. Området ligger ganske langt fra både Greåker og Grålum, som er de nærmeste stedene med 
et handels- og servicetilbud. En utvikling med boliger i dette området vil bidra til at hovedtyngden av boliger trekker seg lenger fra sentrum. Det går busser 
(stamrute) i Opstadveien, like ved området. Området berører ikke viktige landskaps-, friluftsliv-, natur- eller kulturminneinteresser. Innspillsområdet er i dag 
regulert til LNF-formål, men en større del av området ligger innenfor fylkesplanens framtidige tettstedsgrense. Dette området kan være aktuelt å vurdere mot 
adkomstmuligheter til utbyggingen på Opstadfjellet.

Tas delvis til følge.
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From: Ole-Johnny Ringsrød <olerin@ostfoldfk.no> 
Sent: tirsdag 7. november 2017 09.18 
To: Postmottak; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Øyvind Gaarden 
Subject: Rullering av kommuneplanens arealdel, Sarpsborg kommune 
 
Importance: High 
 
Til rette vedkommende: 
Gjeldende kommuneplans arealdel anviser deler av eiendommen gnr 2074, bnr 247 Opstadveien 57 
som nåværende friområde.  
Det er vår oppfatning at anvist arealformål er klart i strid med nåværende bruk. Det aktuelle arealet 
er gjennom mange år disponert  
som kjøkkenhage til enebolig på eiendommen og er således ikke tilgjengelig som friområde.  
Tilstøtende eiendom gnr 2074, bnr 353 omfattes av samme formålsflate og er opparbeidet som 
nærlekeplass.  
Eiendommen gnr 2074, bnr 247 planlegges videreført som boligeiendom og det bes med dette om at 
ny kommuneplan harmoneres  
med faktisk bruk og anviser arealet som område for bebyggelse og anlegg – nåværende. 
 
Vennlig hilsen 

Ole-Johnny Ringsrød 
Ringaard Eiendom AS 
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Innspill nr. 17, Opstadveien 57, Opstad
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2074/247 / ca. 650 m2

Forslagsstiller: Ringaard eiendom AS ved Ole-Johnny Ringsrød
Dagens bruk: Friområde, henger ikke med den opparbeidete lekeplassen

Konflikt med igangsatt planarbeid: 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kollektivsonen, innenfor ekisterende boligområde på 
Opstad.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger i tilknytning til planlagt rute 18.
Området er i gangavstand fra sekundær rute som går i Opstadveien.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1,5 km fra daglivarebutikk og øvrig servicetilbud på Greåker. 
Det er tilrettelagt for gåing langs Opstadveien.

Boligenes avstand til sentrum Utbygging av flere boliger på eiendommen vil bidra til at hovedvekten av boligene 
flytter seg lenger fra sentrum. Området ligger ca 6,8 km fra torget (reell vei).

Rekreasjon og friluftsliv
Området ligger i gangavstand fra større grøntområder i både øst og vest, men man 
må krysse Opstadveien for å nå grøntområdet i øst. Området i vest skal bebygges 
(Opstad vest).

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er en del av et friområde i gjeldende kommuneplan på ca. 1150 m2. 
Friområdet er delvis kommunalt og delvis privat eid. Den kommunale delen er 
opparbeidet som lekeplass, er ca. 500 m2 og er brukt av barn. Den private delen er 
ikke opparbeidet og fremstår som en del av en privat hage. 

Området er 400 m til nærmeste barnehage (Tyrihans barnehage), ca. 2 km fra 
barne- og ungdomsskole, ca. 1 km fra fotballbanen på Moa.
Området er ikke kartlagt som spesielt viktig rekreasjonsområde for barn gjennom 
barnetråkkregistreringene fra 2012.

Landskap Området er en del av boligområdet på Opstad. Det er ikke registrert som viktig 
natur- eller kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer
Området er ikke registrert som verdifult kulturmiljø. Det er ikke registrert 
kulturminner  på området. Det er registrert en kulturminne (bautastein, fjernet) på 
naboeiendommen Opstadveien 55.

Naturmangfold Det er ikke registrert verdier innenfor naturmangfold.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området er ikke registrert som dyrkbar jord.
Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

Drikkevann Området ligger ikke innenfor en hensynssone for nedslagsfelt til drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert som utsatt for støy, dårlig luftkvalitet (SO2, PM10) eller 
grunnforurensing. Det er ikke høyspent gjennom området eller i umiddelbar 
nærhet fra området.

Radon Det er høy fare for radon i området.

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

Det er registrert svært stor mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt. 
Dette betyr at det kan være en risiko for at det finnes kvikkleire i området.
Området er ikke registrert som utsatt for flom.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke ikke i nærheten av en storulykkesbedrift.
Områdets fysiske kvaliteter Flatt tomt. Ingen bebyggelse på vestsiden.

Friområde i gjeldende kommuneplan, ikke regulert.
Området er innenfor Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 

Området er innenfor planområdet for Intercity-utbyggingen. Alternativ 4b kan komme i nærheten, 
men jernbanen vil i tilfelle gå i tunnel under.
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Ingen tiltak vedrørende kommunal vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området har arealformål som friområde i dag, men er ikke brukt til lek. Det er ganske langt å gå til skole. Det går busser (stamrute) i Opstadveien. Området 
fremstår som egnet for fortetting med noen få boenheter.

Tas til følge
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Innspill nr. 18, Løkkebakken/Stasjonsbyen
Dagens formål:
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1100/2 / ca. 14 daa
Forslagsstiller: Anne-Brit Jørgensen
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor avgrensning av lokalsenteret Stasjonsbyen. Området 
ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger omtrent 500m unna sekundærlinje for kollektivnettet. Området 
ligger i nær tilknytning til planlagt hovedsykkelnett for sykkel. 
Fjerning av skog fører til redusert CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Det er over 500m til nærmeste dagligvarebutikk (ca. 1 km). Det er fortau langs fv. 
118 fram til butikken. 

Boligenes avstand til sentrum Ca 500m i luftlinje til Stasjonsbyen, og rundt 8 km til sentrum.
Rekreasjon og friluftsliv Deler av området er registrert som viktig friluftslivsområde. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Hornnes barneskole er omtrent 1 km unna. Det er nærhet til skogsområder og 
turløyper samt skoler og barnehager med muligheter for lek og opphold.

Landskap Området er ikke i konflikt med kjente verdier for landskap. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området er delvis i konflikt med automatisk fredet kulturminne, gravfelt, 
Løkkebakken, med ID 10923.

Naturmangfold Området er ikke i konflikt med kjente naturverdier.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar mark. 
Skogbruk Området består av skog med lav og middels bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen kjente mineralske ressurser i området. 
Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området er ikke innenfor NVE's aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Det er 
svært stor mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt.
Fjerning av skog gir tette flater og dårligere evne til å infiltrere og tilbakeholde 
vann. Kan forsterke flomproblematikk.

Beredskap og ulykkesrisiko Området berøres ikke av hensynssone for storulykkebedrift. 
Områdets fysiske kvaliteter Sørvendt. Gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Forventet generert trafikkmengde ca. 150 ÅDT. Avkjørsel via Odins vei. Krav 
om opparbeidelse av fortau og at adkomst utformes som veikryss.
Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Området ligger innenfor avgrensningen for lokalsenter Stasjonsbyen. Det ligger i tilknytning til eksisterende boligområde, innen gangavstand for skole. Det er 
ikke dyrket mark eller skog med høy bonitet og heller ikke viktig landskap. Området vurderes som egnet for utbygging, men bør ses i sammenheng med flere 
innspill i dette området.

Tas til følge. Ses i sammenheng med andre innspill i området. Vurdere rekkefølgekrav som styrer omfang som kan bygges ut i planperioden.

LNF i gjeldende kommuneplan.
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Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge
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KALNES TERRASSE ASKALNES TERRASSE AS

PLUSARKITEKTUR

Innledning/bakgrunn

På vegne av Kalnes Terrasse AS fremmes dette innspill til Fylkesplanen for Østfold mot 2050.
Innspillet er ikke i tråd med vedtatt utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige grense for tettsted-
sutvikling men rommer muligheter og kvaliteter der tilsier at dette område bør inngå i fremtidig utbyg-
gingsstrategi for Sarpsborg.
Prosjektet plasserer seg nord/vest for Sarpsborg sentrum rett ved Kalnes Sykehus, hvilket gjør området sen-
tralt beliggende i forhold til Kalnes Sykehus som et trafikalt knutepunkt. Samtidig rommer området åpen-
lyse naturmessig kvaliteter der gjør det til et attraktivt for boligbygging.
Disse parameter samt plasseringen i nærhet til sykehuset bevirker at området vil kunne bidra til å tiltrekke 
seg arbeidskraft på sykehuset – ressurs sterke mennesker til Sarpsborg . En utbygging av dette området vil 
ikke kun baserer seg på bolig utbygging men vil i tillegg ta med sosial infrastruktur. 
Plasseringen av Kalnes Sykehus – Østfolds største arbeidsplass med  per i dag mer end 3000 ansatte og 
planlagt for ytterligere 1500-2000 arbeidsplasser tilsier at utviklingen av et boligområde i nærhet til dette 
bør være et av de områder der pekes på for etablering av nytt boligområde.

Metode

Formålet men vårt innspill er at belyse de muligheter der ligger i utbyggingen av dette område samtidig 
med at konsekvensene likeledes belyses.
Dette gjøres gjennom analyse og fremstilles i tekst og diagrammer/illustrasjoner.

Foto: tomt Foto: tomt Foto:utsikt mot Råde Foto:utsikt mot Greåker
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2040/2

2041/1-3

2043/18

Fakta:
Dagens formål: ubebygd – består av skog og fjell
Planstatus pr. I dag: LNFR areal for spredt bolig-fritids- eller næringsbebyggelse mv.
Fylkesplan: Plassert rett uten for langsiktet grense for tettbebyggelse frem mot 2050 
Foreslått formål: bebyggelse og anlegg / bolig
Areal størrelse // gnr./bnr: 300mål // 2043/18, 2040/2, 2041/1-3
Forslagsstiller: Kalnes terrasse AS
Dagens bruk: skog // naturområde

Områdets plassering // egenskaper

Området er plassert tett ved E6 og Kalnes Sykehus med utsikt mot Rolvsøy, Moss og Grålum. Området er 
mot nord avgrenset av E6 (tunnelen) og mot sør av FV118.
Området plasserer seg høyt i terrenget og har sin primære orientering mot  sør, sør/øst og sør/vest. Områ-
det består av en større flate med noen mindre koller. Terrenget skråner ned mot brattere partier i syd-øst, 
med et slakere parti i syd-vest som strekker seg ned til Fv. 118. Langs de brattere partiene mor sør er det 
flott utsikt og potensiale for en rekke utsiktstomter.
Området ligger for det meste skjermet for støy fra E-6 pga. tunell.
Grunnforholdene består av fjell og løs masser, og bør være godt egnet for utbygging.

Foto:utsikt mot Greåker

Prosjektområde
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Teknisk infrastruktur // samferdsel

Utbyggingsområdet plasserer sig tett opp til knutepunkt for kollektiv trafikk. Dette er i tråd med nasjonale 
retningslinjer for utvikling av bærekraftige boligområder. Dessuten er der fra området pr. i dag allerede et 
velutbygget og trygt veinett for myke trafikanter. Begge parameter ligger til rette for optimal plassering og 
etablering av nytt boligområde.

Gang- og sykkelvei

Området er i dag godt betjent med gang og sykkelvei, da dette er knyttet opp imot Rute 1 for hovedveinett 
for sykkelvei i Sarpsborg. (kilde: Rapport ” Hovedveinett for sykkel i Sarpsborg” – Statens Veivesen 2008)

Dette da området knytter seg tett opp av sykehuset, hvor infrastrukturen rundt myke trafikanter allerede 
er et av de best ivaretatt i Sarpsborg. En utbygging av dette området vil knytte seg på denne struktur og 
dermed skape optimal tilrettelegging for myke trafikanter. Dette er helt i tråd med føringer i kommunedelp-
lanen for utvikling av boligområder. Sykkel- og gangvei vil for prosjektet da være ivaretatt frem til Sarpsborg 
S over Grålum. (se diagram Teknisk Infrastruktur)

1:20.000/A3 
gridd=1x1km

Kalnes Terrasse

E6 mot Oslo

E6 mot Sverige

Teknisk infrastruktur

Hoved bilårer

Rv 118

Rv 118

Hovednett for sykkel Relevante bussholdeplasser

Sykehuset 
Østfold Kalnes

Kalnes 
Jordbrukskole

Grålum 
handelområde

bussterminal

Teknisk Infrastruktur

m
ot fredrikstad

mot sarpsborg

mot råde

mot oslo
Kollektiv tra�k/sykehuset som knudepunkt 

Sykehuset 
Østfold Kalnes

Råde

Kalnes Terrasse

Tra�kale knutepunkter

Kollektivtrafikk / knutepunkt
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Temakart

Målestokk 1:95000

Bysone
Kollektivsone

Soner

Omlandet (2km)
0 1000 2000 3000 4000 m

Vedlegg 5, Temakart, Soner Planprinsipper

Kilde: Vedlegg ved Sarpsborgs kommune arealplan se: www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/planer-og-rapporter/arealplan/  

Kalnes Terreasse

Temakart: Soner // Planprinsipper

Oversikt busstrafikk 
Busstopp til området er Eidet Camping, Ringsrød og Kilen (ca. 300m fra østre del av området)

- Linje 211 | Kvastebyen – Sarpsborg – Kalnes – Råde | og linje 400 | Halden – Sarpsborg –Grålum – Kalnes- 
Moss 

Kollektivtransport til/fra Kalnes sykehus, (ca. 750m fra østre del av området)
- Pendlerbusser fra Gressvik. (linje 2470), Kråkerøy (linje 2490) og Kongsten (linje 2480) med avganger morgen 

og ettermiddag.
- Buss (linje 2460) til/fra Fredrikstad stasjon, korrespondere med tog.
- Direktebuss fra Halden (linje 150) har avganger morgen og ettermiddag.
- Buss (linje 211) Skjeberg-Grålum-Kalnes til Råde stasjon med timesfrekvens. Korresponderer med tog i begge 

retninger.
- Linje 215 har timesavganger til/fra Kalnes og Grålum om bussterminalen til Sarpsborg jernbanestasjon, korre-

sponderer med tog i begge retninger.
- TIMEkspressen linje 3 stopper på Kalnes til/fra Oslo til Sarpsborg.
- R20 Oslo-Halden-Gøteborg        
- Buss (linje 465) til/fra Indre Østfold.

Kollektivtilbud / knutepunkt

Området er i dag særdeles godt betjent med busstilbud. Nærmeste busstopp er ca. 350m fra området 
østlige inngang ved Eidet Camping og ca. 750m fra områdets østlige inngang ligger buss knutepunktet ved 
Kalness Sykehus. Herfra kan de tre nærmeste bysentre/togstasjoner i hhv. Sarpsborg, Råde og Fredrikstad 
nåes. Dessuten er der forbindelse til både Oslo og Halden og Gøteborg samt indre Østfold fra Kalnes Syke-
hus. Pr. i dag jobbes der med en nytt tilbud for kollektivtrafikk i nedre glomma som forventes at trede i kraft 
våren 2018. Målet med dette er at spisse tilbudet størst mulig grad når det gjelder reiser til og fra arbeid. 
(kilde: https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/nytt-busstilbud-i-ostfold/). Dette betyr at Kalnes Sykehus fremover vil få enda bedre 
kollektiv tilbud end det er i dag.
Området ligger pr. i dag uten for det der er definert som kollektivsonen men bør i kraft av  kollektiv tilbudet 
i forbindelse med Kalnes Sykehus for fremtiden defineres som et knutepunkt for kollektiv trafikk (diagram 
kollektivtrafikk // knutepunkt)

” Et godt lokalisert knutepunkt vil legge grunnlaget for eiendomsutvikling og sikre urbane kvaliteter i tilknyt-
ning til knutepunktet der dette er aktuelt.” ( kilde: Veileder for helhetlig knutepunkt utvikling. // Statens veivesen)
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Barnehager

Barne og ungdomsskoler

Sykehus

H Handel (kiosk/daglivarebutikk)

H

HH

Sosial infrastruktur

Kalnes Terrasse

1:20.000/A3 
gridd=1x1km

Adkomst / tilgjengelighet / avstander

Området, sentralt beliggende ved E-6, har meget gode atkomstmuligheter med bil. Tilkomst fra øst E6 via 
avkjørsel ved Kalnes sykehus og fra E6 mot vest via avkjøringen på Solli, eller via RV 118 fra Lekevollkrysset 
mot øst.
Fra tenkt avkjørsel øst i området er det 10 km og ca. 12 minutter i bil på Rv. -118 til pendlerparkering på 
Råde stasjon. Fra tenkt avkjørsel i øst er det ca. 7 km til torvet i Sarpsborg sentrum og ca. 5,5 km til handel-
sområdet på Tunejordet (diagra: Sosial infrastruktur).
Plasseringen i tett tilknytting til E6 vil gjøre området attraktivt for et ganske stor segment av boligkjøpere.

Avstander fra østlige del av området til kollektiv trafikk // sosial infrastruktur // handel: 
- Kalnes Sykehus busstopp: ca. 750 meter, 9 min gange/5 min sykkel.
- Eidet Camping busstopp: ca. 280 meter, 4 min gange/2 min sykkel. 
- Grålum Barneskole: 4,2 km langs Gamle Kongevei, 4,7 km langs Rv 118, 53 min 
- gange/ l 7 min sykkel. 
- Grålum Ungdomsskole: 3,6 km langs Gamle Kongevei, 4,4 langs Rv 118, 45 min 
- gange/14 min sykkel. 
- Greåker Videregående skole: 5,9 km langs Gamle Kongevei og Opstadveien, 1 time 12 min gange, 22 min 

sykkel. 
- Kalnes Jordbruksskole: ca. 2,8 km langs Sandtangen, 35 min gange, 10 min sykkel 
- Barnehage, Store Tune Gård Barnehage (nærmeste), 4,9 km, 58 min gange, 19 min 
- sykkel, 12 min med buss (rute 211), 7 min med bil. 
- Dagligvarebutikk, Rema 1000 Grålum, 4,3 km langs Rv. 118, 50 min gange/16 min sykkel/ 10 min med buss 

(rute 211 )/ 6 min med bil.

Sosial infrastruktur // lokal handel

Området har pr. i dag ikke en veletablert sosialinfrastruktur, da dette ikke har vært et aktuelt behov. Nærm-
este barnehage er ca. 5km bort. Denne problemstilling vil i forbindelse med en utbygging av området ivare-
tas med en etablering av en barnehage. Denne vil utover å kunne betjene boligområdet også kunne betjene 
sykehusets ansatte. Det vil i tillegg være mulig å etablerer en skole nord/øst for området mellom prosjek-
tområdet  og Kalnes Sykehus. Childrens International School har her stillt seg positive for en evt. etablering i 
dette området. Dette vil ytterligere bidra til å gjøre Kalnes Sykehus til en enda mer attraktiv arbeidsplass for 
dyktige og kompetente mennesker. 
En utbygging av området til boligformål vil dessuten ta med seg etableringen av en mindre dagligvarebu-
tikk. 

Sosial Infrastruktur
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1 km

Miljøatlas

Kartverket/Norsk Polarinstitutt

Støykart
kilde: www.miljoatlas.no

Kulturminner

Viktige naturområder

Kulturminner og viktige naturområder
kilde: www.miljoatlas.no og kommunekart Sarpsborg

Mulige viltveier for inn- og utvandring til/fra Visterskogen
kilde: Vurdering av behov for faunapassasje under E6 ved bygging av nytt østfoldsykehus

Grønnstruktur // Rekreasjon og friluftsliv

Området består i dag primært av fjell og skog – her er ingen dyrkbar mark eller eksisterende jordbruksareal-
er. Store deler av området er allerede pr i dag avskoget. En utvikling av området til boligområde vil i denne 
prosess ta med seg eksisterende grønnstruktur der omkranser området samtidig vil en del av dagens grønn-
struktur så langt det er mulig videreføres inne i boligområdet.
Både mot nord og mot sør/øst vil der være tilgang til større skogområder. Bla. er der fra utviklingsområdet 
ganske kort avstand til Kalnes skogen
En utvikling av området  vil ikke få innvirkning på rekreasjon og friluftsliv.
Det er ikke registrert forurensning, naturforekomster eller landskapsvernhensyn i området. 

Støy og luftforurensing

Området legger seg oppe på tunnelen over E6 noe som gir et lite område i begge ender av tunnelåpningene 
hvor området er i rød-/oransjestøysone.
I begge ender av området nær tunnelåpninger vil eksisterende grønn vegetasjon bevares og en utbygging 
av området i støysone rød/oransje vil derfor ikke være aktuell. (kart/ Kilde)

Kulturminner

Der er registeret to kulturminner i områder. Disse er ivaretatt i analyse arbeidet og vil ikke bli berørt av ut-
byggingen av området, men bevares som grønnstruktur. (kart /kilde)

Barnetråkk

Områdets beliggenhet ”ute i skogen” over E6 gjør dette området lite tilgjengelig for barn og en utvikling av 
området vil derfor ikke få innvirkning på barnetråkk. 

Faunapassage// dyretråkk

Det er ikke registrert artsforekomst i området. Likevel består en del av området av en faunapassasje for elg, 
rådyr, reve, harer, grevlinger mm som går fra nordsiden av E6 til sørsiden. Tidligere utarbeidet rapport utar-
beidet i 2015 peker på at der I sydøster del av Stikkaåsen nært det østre tunnelinnslaget er det flere mulige 
ruter for viltet inn og ut av Visterskogen jf. vedlegg 3. Rapporten peker også på at det går en viltvei ned 
åsen noe lengre sør. En ytterlig analyse rundt dyretråkk må derfor foreligger i forbindelse med utviklingen 
av området. Dette så dyretråkk sikres ivaretatt i en videre utbygging av Kalnes Terrasse.  Passagen må min 
ha en bredde på 60m gjennom området. jf. rapport “Vurdering av behov for faunapassasje under E6 ved bygging av nytt 
østfoldsykehus” v.3 april 2015 v Sweco

113



KALNES TERRASSE ASKALNES TERRASSE AS

PLUSARKITEKTUR

        

Bonitet

I planområdet er det store områder med skog med høg og middels bonitet, store områder er dog i dag alle-
rede avskoget. Skogdrift frem til utbygging pågår av grunneiere.

Området skal fremstå som en bebyggelse i grønt område. En utvikling av området til boligområde vil ta med 
seg eksisterende grønnstruktur der omkranser området samtidig vil en del av dagens grønnstruktur så langt 
det er mulig viderføres inne i boligområdet.

H40-bonitet beregnes med utgangspunkt i 
gjennomsnittlig 
høyde for de 100 grøvste trærne pr hektar, 
ved en brysthøydealder på 40 år. Ved hjelp 
av en funksjon med parametrene brysthøy-
dealder og den gjennomsnittlige høyden 
på de 100 
grovste trærne, beregner man riktig boni-
tet i forhold til 
bestandets alder. Det er utviklet bonitets-
funksjoner for flere av våre 
vanligste treslag.
Jo høyere tall for boniteten jo bedre pro-
duksjonsevne har skogsmarka.

Planavgrensing
Traktorvei/Grussti

Fotrute

Turstier og veier 

I planområdet er det ingen umiddelbare turstier eller frisluftsinteresser. Stiplet liner i kart viser til traktorvei 
og grusstier. Turstier i nærområdet er hovedsaklig basert på Oppstad/Bjørnstad med oppmerkede turveier 
og etablert friluft/rekreasjon.

Planavgrensing

målestokk 1:5000/kilde:https://kilden.nibio.no

Aldersklasser i skog

14.11.2017kilden.nibio.no

Vedlegg 10_Bonitet _15.11.2017

Dato 13.11.2017Målestokk 1:5 000Planavgrensing
Traktorvei/Grussti
Fotrute

målestokk 1:5000/kilde:www.turkart.no/ostfold

Vedlegg 11_Turkart _15.11.2017
Bonitetskart for planområdet
kilde:https://kilden.nibio.no

kilde:www.turkart.no/ostfold
Turstier og veier i området
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Område avgrensing // ankomst Områdeanalyse

Området ligger på en høyde med hellende terreng mot sør og sør-vest. Langs områdets yttergrenser mot 
øst, sør-øst og ytterst mot vest har terrenget stedvis meget høye nivåforskjeller. Her får en mulig bebyg-
gelse en tilbaketrukken plassering hvor høydeforskjellen skaper en naturlig avstand fra vei og tilgrensende 
områder. Ved å bevare grønnstrukturen i de bratte områdene i ytterkant av planområdet mot vei kan dette 
bidra til å kamuflere bebyggelsen for omkringliggende områder ytterligere. Disse områden vil samtidig 
kunne bevares som viltpassager, da det allerede er påvist at vilt passerer i dette område.
Den lavere kollen helt i sydspissen av området er tenkt sprengt ned til terrengnivået likt terrenggropen nord 
for kollen. Dette for å kunne utnytte denne delen av området til vei og boligbebyggelse, og samtidig bevare 
utsikten for bakenforliggende bebyggelse.
I områdeanalysen er det tatt utgangspunkt i å planlegge utfra områdets eksisterende topografi for slik 
å minimere behovet for omfattende inngrep i naturlige terrengformasjoner som gir stedet sin særegne 
landskapsprofil. Det er lagt vekt på å finne en balanse mellom det å bevare områdets kvaliteter og det å 
tilrettelegge for høy utnyttelse. Områder med utfordrende topografi og områder hvor omfattende inngrep 
ville være nødvendig for å tilrettelegge for utbyggelse, har blitt bevart som grøntområder. Dette gjelder 
bla. områder innenfor rød/oransje støysone fra E6 og områder med bratt terreng.  Utvalgte utsiktspunkter, 
og områder der det er registrert kulturminner, viltpassager og andre områder med eksisterende rekreas-
jonskvaliteter er markert som grøntområder med hensikt å bevare disse områdene uberørt og/eller som 
naturlige lekeplasser. 
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ENEBOLIGBEBYGGELSE I
 MAKS. 2 ETASJER 
BYA 30 %

ENEBOLIGBEBYGGELSE 
 MAKS. 2 ETASJER 
BYA 30 %

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE 
I MAKS. 3 ETASJER 
BYA 40 %

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE  
MAKS. 3 ETASJER
BYA 40 %

KONSENTRERT 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
I MAKS. 3 ETASJER
BYA 40 %

ENEBOLIGBEBYGGELSE 
 MAKS. 2 ETASJER 
BYA 30 %

ENEBOLIGBEBYGGELSE 
 MAKS. 2 ETASJER 
BYA 30 %

BARNEHAGE /NÆRING 
BYA XX %

LEILIGHETSBYGG 
MAKS. 6 ETASJER 
BYA 45 %

LEILIGHETSBYGG
 MAKS. 4 ETASJER  
BYA 45 %

LEILIGHETSBYGG 
MAKS. 4 ETASJER 
BYA 45 %

Vedlegg 1, OmrådeanalyseOmråde analyse Typologi og utnyttelse

Topografien i området veksler fra svakt hellende skogsterreng til høye fjellkoller med bratte skråninger. 
Denne variasjonen legger opp til en variert typologi og et spennende og variert boligtilbud. De slakt hel-
lende områdene kan utnyttes til konsentrert boligbebyggelse i form av eksempelvis klyngebebyggelse, 
rekkehus og kjedede eneboliger, områdene inntil bratte fjellskråninger tåler en høyere bebyggelse og kan 
utnyttes til mer kompakte leilighetsbygg, mens de høytliggende områdene på de naturlige kollene egner 
seg godt for eneboliger i en høyere prisklasse. 
Eneboligbebyggelsen er i denne analysen i hovedsak lagt til høytliggende områder med gode sol- og utsikts-
forhold. Eneboliger på de høye kollene sør og sør-øst i området vil kunne få særdeles gode utsiktsforhold 
mot Visterflo ned mot Rolvsøybroen i sør, og mot omkringliggende grønne områder. Disse områdene om-
kranses av stedvis bratte skråninger mot lavereliggende terreng, noe som skaper en naturlig separasjon, - 
både fysisk og visuelt -  fra annen bebyggelse internt i området.
I områder nedenfor de bratteste skråningene er det tenkt en høyere bebyggelse som legges med ryggen 
mot fjellveggen og ansiktet mot sol og utsikt. Ved å utnytte de store nivåforskjellene i det eksisterende ter-
renget som bakteppe for høyere leilighetsbygg, vil terrenget slik kunne bidra til å dempe inntrykket av de 
høyeste bygningene og skyggevirkningene vil bli minimale for omkringliggende bebyggelse. Høydeforskjel-
len for disse områdene varierer fra over 25 meter til ca 12 meter. I området under det bratteste partiet kan 
det legges leilighetsbygg på opptil 6 etasjer uten at dette påvirker bebyggelsen på kollen i bakkant. De om-
rådene som egner seg til en slik høyere bebyggelse er konsentrert langs en sammenhengende akse sør på 
området som fortsetter nordover mot den sentrale delen av området. Området avsatt til denne typologien 
danner derfor en naturlig sammenheng og et naturlig delfelt innenfor i området.
Områder med svakt skrånet terreng kan utnyttes til konsentrert småhusbebyggelse (eksempelvis rekkehus, 
klyngebebyggelse og kjedede eneboliger). En slik bebyggelse kan utnytte eksisterende topografi ved å byg-
ges ut med underetasje/ulike nivåer, og/eller ved å legges langsmed koteretningen for å bedre ta opp nivå-
forskjeller.
Det er i forslaget avsatt areal til barnehage og nærbutikk på et flatere område nord på tomten. Dette om-
rådet kan knytte seg opp mot en mulig tomt for skoleutbygging nord for området. Barnehagen etableres i 
tilknytning til utbyggingen, og vil kunne dekke opp barnehagebehov fra området, sykehuset Kalnes og andre 
nærliggende boliger. 
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Oversikt fordeling av boligtypologier

Enebolig: 30% BYA
Tomt ca 700 m2 
BYA = Grunnflate bolig 150 m2 + Parkering 25 m2 = 175 m2
2 etasjer

Konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus: 40% BYA
Tomt ca 210 m2 
BYA = Grunnflate bolig 75m2 + Parkering 25 m2 = 100 m2
3 etasjer

Leiligheter i leilighetsbygg: 45% BYA
BYA = Gjennomsnittsareal per boligenhet 75 m2 + Parkering 25 m2 + andel av felles 
kommunikasjonsarealer 50 m2 
3-6 etasjer

Adkomst

Det er foreslått to mulige adkomstpunkter til området, ett fra sør på Rv118 og ett fra øst fra Rv118 via 
Raveien. Disse punktene er lagt der eksisterende terreng er minst utfordrende med tanke på videre ve-
itrase. Rv118 knytter seg på E6 ved krysset ved Kalnes 500 meter fra østlig adkomstpunkt, og 1,3 km fra 
sørlig adkomstpunkt. Det er etablert gang- og sykkelsti langs Rv118 fra krysset Raveien/Rv118 og frem til 
krysset ved Kalnes. Denne sykkelstien fortsetter helt inn til Sarpsborg sentrum. Avstand til E6 ved Sollikrys-
set er 4,6 km fra østlig adkomstpunkt og 3,5 km fra sørlig adkomstpunkt. 

Utnyttelse

Utnyttelsen av området er her angitt i % BYA. Denne beregningsmetoden bevarer en gitt andel ubebygd ar-
eal på tomten og er valgt for å i større grad kunne ivareta områdets karakter.
For de høytliggende eneboligområdene er det foreslått en bebyggelsesprosent på 30 %, med en begren-
sning på 2 etasjer. Områdene som er avsatt til høyere leilighetsbebyggelse har fått en bebyggelsesprosent 
på 45 %. Disse områdene tåler en noe høyere utnyttelse da de ligger lavere i terrenget, og påvirker i liten 
grad omkringliggende bebyggelse og områder. Begrensningen i etasjehøyder er her satt med fokus på at 
bebyggelsen ikke skal være høyere enn bakenforliggende terreng og bebyggelse, og varierer derfor fra 3 
etasjer i områder med mindre nivåforskjeller til 6 etasjer i områder foran de bratteste partiene. Områder 
for konsentrert småhusbebyggelse er gitt en bebyggelsesprosent på 40 % og en begrensning på 3 etasjer for 
å gi mulighet for en høyere utnyttelse, med samtidig bevare luft og mulighet for gode grønne områder mel-
lom bebyggelsen. Områder for konsentrert bebyggelse ligger noe lavere enn områder for eneboligbebyg-
gelse, og kan derfor tåle å gå opp en etasjehøyde uten å virke prangende i forhold til tilgrensende delfelt.

Basert på følgende tall er det gitt et estimat på 500 + antall boliger i området. Etasjehøyder forutsetter 
beregning fra gjennomsnitt planert terreng.

Forhold til planprinsippene 

Området plasserer seg i tråd med hensikten om at utvikle boligområder i nærhet til knutepunkter for 
kollektivtrafikk. Området ligger rett utenfor vedtatt utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige grense 
for tettstedsutvikling. Området ligger utenfor hva der pr. i dag er definert som kollektivsonen.
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Vedlegg 1, OmrådeanalyseOmråde analyse Konklusjon // Planfaglige betraktninger

Med bakgrunn i KU og analyser rundt mulig utvikling av området for boligformål ønskes det at fremme vårt 
forslag om utvikling av  Kalnes Terrasse for nytt boligutviklingsområde i Sarpsborg. Plasseringen i landska-
pet vil bidra til åpenlyse bokvaliteter og mikset av boligtyper medfører at dette blir et boligområde der 
appellerer til alle. Områdets beliggenhet nær kollektivt knutepunkt samt nær E6 gjør dette området lett 
tilgjengelig for alle. Et nytt boligområde her vil da kunne ta bruk av et allerede etablert  kollektivt tilbud. 
Området er dessuten knyttet opp til en allerede velutbygget infrastruktur for myke trafikanter rundt gang- 
og sykkelvei. Dette forbinder området helt inn til Sarpsborg torv. 
Med Kalnes Sykehus innenfor radius på 1km vil dette området være særdeles attraktivt for både nuværende 
og nye ansatte på sykehuset og planlagte tilstøtende virksomheter.
En utvikling av dette område vil kunne bidra til å tiltrekke dyktige og ressurs sterke mennesker til Sarpsborg. 
Samtidig vil området kunne bidra til redusert transportbehov for ansatte ved sykehuset samt for planlagte 
tilstøtende virksomheter.

”Næringsutvikling henger tett sammen med boligutvikling, viktig å tilby kompetente arbeidstakere attraktive boområder slik at de 
vil flytte og jobbe i Sarpsborg”  // ”Bydel ved Østfold sykehus på Kalnes” (kilde: Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015 - 2026 )

Vår KU for området synliggjør at en utbygging av området vil ikke berører vesentlige jord-, natur- eller 
landskapsverninteresser. Området er et skogområde og vil derfor ikke ta areal fra dyrkbar mark. Registrerte 
kulturminner vil ivaretas i utviklingen av området som grønnområder. Plasseringen  i naturskjønne  omgiv-
elser med optimale solforhold gjør området særdeles attraktivt for utvikling av nytt boligområde. En ut-
vikling av området vil dog forutsetta at allerede eksisterende fauna/viltpassage ivaretass.

Utviklingen av et boligområde i tilknytting til allerede etablert trafikal infrastruktur både kollektivt og for 
lette trafikanter bør være et tungtveiende argument, da utgifter til trafikalinfrastruktur her allerede er iva-
retatt. I tillegg må en plan for utbygging da sikre at den sosiale infrastruktur ivaretas når et område 
utbygges for bolig. 
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V4 - A3 Østfold Fylkeskommune temakart, Nedre Glomma kart 1:1400000
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Sarpsborg Kommunekart - http://kart.sarpsborg.com/Webinnsyn_Sarpsborg/Klient/Vis/sarpsborg
Naturbase kart // Miljø direktoratet  - https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
Nasjonal arealinformasjon, GEO. NGU// Kartoversikt radon - http://geo.ngu.no/kart/arealis/?&Box-
=123610:6535370:345977:6727247&map=Norges.geologiske.unders.kelse:.Radon...aktsomhet
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Busruter til/fra Kalnes - http://bussmedpuls.no/bussertilsykehusetkalnes/
Vurdering av behov for faunapassasje under E6 ved bygging av nytt østfoldsykehus v.3 april 2015 SWECO - 
http://docplayer.me/6308572-Vurdering-av-behov-for-faunapassasje-under-e6-ved-bygging-av-nytt-ostfoldsykehus.html
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Vedlegg 1, Områdeanalyse
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 LNFR areal for spredt bolig-fritids- eller næringsbebyggelse mv. //Fylkesplan: Plassert rett uten 
for langsiktet grense for tettbebyggelse frem mot 2050 
Bebyggelse og anlegg / bolig
ca 300mål // 2043/18, 2040/2, 2041/1-3
Forslagsstiller: Kalnes terrasse AS
ubebygd skog og fjell  // naturområde

Planforslag n. - Kalness Terrasse 
Dagens formål:

Foreslått formål: 
Arealstørrelse // Gnr./bnr.: 
Forslagsstiller: 
Dagens bruk: 

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Areal- og transportprinsippet 
Klimagassutslipp 

Området ligger tett opp av E6 og med god tilgang til kollektivtransport./ 
kollektivt knutepunkt.  Området ligger pr. idag uten for det der er definert 
som kollektivsonen. 

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) 

Ikke relevant

Dyrket mark Ikke relevant

Skogbruk Store dele av området består av skog med høy bonitet.Kilde: Skog og landskap. 
Skogdrift frem til utbygging avtalt med grunneiere.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) 

Området legges seg opp over tunnelen over E6 hvilket gir et lille område i 
begge ender av tunnelåpningerne hvor området er i rød/oransje støysone.

Radon Moderat til lav. Jf. Radonkart fra NGU. 

Klimatilpasning (skred, ras, flom, havnivå) Ingen konflikt.

Kulturminner Der er registeret to kulturminner i områder. Disse vil bli ivaretatt i utbygging av området 

Naturmangfold Det er ikke registrert artsforekomst i området. Likevel består en del av området av en 
faunapassasje/ elgetråkk som går fra nordsiden av E6 til sørsiden. Dette må tas hensyn 
til i områdets utvikling.

Landskap og kulturmiljø Ingen konflikt jvf. Temakart Kommunens arealplan 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Utviklingen av området vil ikke påvirke barnetråkk. Området ligger som en del av 
en grønn struktur. Denne vil ivaretass i en utvikling av området

Terreng, sol- og skyggeforhold 
Området er høyt beliggende med flott utsikt over Visterflo. Området orienterer 
seg mot sør, sør/øst og sør/vest og har derfor helt optimale solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Va er idag plassert langs E& og RV118.. Området er tilgjengelig via gang- og sykkelvei, der 
forbinder området til Sarpsborg sentrum over Grålum.

Samfunnssikkerhet og beredskap (menneske- og 
virksomhetsbaserte farer) 

Ingen Konflikt

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.) 

Utbygging av området vil medføre utbygging av ny social infrastrukur. Utbygging av 
området vil medfør utbygging av ny barnehage og mulighet for utbygging av ny skole. 
Mulige nye aktørere for dette har meldt interesse.

Forhold til planprinsippene Området plasserer seg i tråd med hensikten om at utvikle boligområder i nærhet til 
knutepunkter for kollektiv trafikk. Området ligger rett utenfor vedtatt 
utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige grense for tettstedsutvikling. Området 
ligger utenfor hva der pr. I dag er definert som kollektivsonen 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Et nytt boligområde på Kalness Terrasse kunne gjøre bruk av allerede etablert  kollektivt tilbud. Området er dessuten knyttet opp til en allerede 
velutbygget infrastruktur for lette trafikanter rundt gang- og sykkelvei. Dette forbinder området helt inn til Sarpsborg torv. 
Med Kalnes Sykehus innen radius av 1km vil dette område være særdeles attraktivt for både nuværende og nye ansatte på sykehuset og planlagte 
tilstøtende virksomheter.
En utvikling av dette område vil kunne bidrag til at tiltrekke dyktige og ressurs sterke mennesker til Sarpsborg. Samtidig vil området kunne bidrag til 
redusert transportbehov for ansatte ved sykehuset samt planlagte tilstøtende virksomheter.

Vedlegg 2_Kalness terrasse Konsekvens utredning
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Vedlegg 8_Teknisk infrastruktur
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Barnehager

Barne/ungdoms og vidergåendeskoler

Sykehus

H Handel (kiosk/daglivarebutikk)

H

H H

Vedlegg 9_Sosial infrastruktur _rev. a 15.11.2017

Kalnes Terrasse

1:20.000/A3 
gridd=1x1km
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Planavgrensing

målestokk 1:5000/kilde:https://kilden.nibio.no

Aldersklasser i skog

14.11.2017kilden.nibio.no

Vedlegg 10_Bonitet _15.11.2017
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Dato 13.11.2017Målestokk 1:5 000Planavgrensing
Traktorvei/Grussti
Fotrute

målestokk 1:5000/kilde:www.turkart.no/ostfold

Vedlegg 11_Turkart _15.11.2017
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Innspill nr. 19 - Kalnes Terrasse
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Kalnes Terrasse AS
Dagens bruk: Skog og fjell/naturområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Området ligger utenfor bysonen, kollektivsonen og er ikke tilknyttet utvikling av 
definerte lokalsenter i omlandet. Utvikling i dette området vil føre til byspredning 
og er derfor i strid med planprinsippene. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge. 

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor Fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Foto: tomt Foto: tomt

Innledning/bakgrunn

På vegne av Skolt AS fremmes dette innspill til Fylkesplanen for Østfold mot 2050.
Innspillet er ikke i tråd med vedtatt utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige grense for tettstedsut-
vikling. Analysen av området  peker imidlertid på og viser til at området inneholder mange fine kvaliteter  
for utvikling av spredt boligbebyggelse - enebolig og konsentrert/tett-lav bebyggelse. En utvikling av områ-
det vil fjerne eksisterende ”sår” som i dag preger landskapet etter avvikling av pukkverk i området. Vi men-
er med dette innspill å vise til at dette området bør inngå i fremtidig utbyggingsstrategi for Sarpsborg.

Prosjektet plasserer seg nord/vest for Sarpsborg nær østbredden av Visterflo med utsikt over denne. 
Området innehar åpenlyse naturmessige kvaliteter som gjør det til et attraktivt område for boligbygging. 
Området ligger i nær tilknytning til Kalnes Sykehus og Grålum som trafikale knutepunkter. Området er nær 
beliggende til E6, Kalnes Sykehus, Bjørnstad og Grålum som er en del av kommunens utviklingsområde for 
næring. Tett nærhet til næringsområder/arbeidsplasser i naturskjønne og attraktive omgivelser bevirker at 
området vil kunne bidra til å tiltrekke seg arbeidskraft og ressurssterke mennesker til Sarpsborg . En utbyg-
ging av dette området vil i tillegg ta med sosial infrastruktur i form av utbygging av evt. barnehage om dette 
måtte kreves.

Metode

Formålet med vårt innspill er å belyse de mulighetene som ligger i utbyggingen av dette området, samtidig 
med at konsekvensene likeledes belyses. Dette gjøres gjennom analyse og fremstilles i tekst og diagram-
mer/illustrasjoner. Analysen tar for seg et større område end det der ønskes spillet inn for framtidig boligut-
viklingsområde. Dette da områdeanalysen har pekt på arealet der egner seg for utbygging uten å gripe inn i 
bevaringsverdige områder.
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2067/1

Foto:utsikt mot Greåker

Prosjektområde

Fakta:
Dagens formål: ubebygd – består av skog og fjell
Planstatus pr. I dag: LNFR areal for spredt bolig-fritids- eller næringsbebyggelse mv.
Fylkesplan: Plassert rett uten for langsiktet grense for tettbebyggelse frem mot 2050 
Foreslått formål: bebyggelse og anlegg / bolig
Areal størrelse // gnr./bnr: ca. 180 da// 2067/1 
Forslagsstiller: SKOLT EIENDOM AS
Dagens bruk: Pukkverk// skog // naturområde // Dyrkbar mark

Områdets plassering // egenskaper // grunnforhold

Området er plassert tett ved E6 oppmot østbredden til Visterflo. Området plasserer seg høyt i terrenget og 
har sin primære orientering mot sør og sør/vest med utsikt over Visterflo mot vest og Rolvsøy mot sør. 
Det primære utbyggingsområdet består av terrasserte flater med høyeste punkter mot nord og laveste mot 
sør. Langs tomtens vestside er det brattere partier ned mot Visterflo. Langs de brattere partiene mot vest er 
det flott utsikt og potensiale for flotte utsiktstomter. Store deler av området utgjør pr. i dag et tidligere puk-
kverk som ikke lenger er i drift. Området fremstår derfor nå som et stort åpnet “sår” i landskapet.
Grunnforholdene består av en kombinasjon av  tykk strandavsetning, tykk morene og områder med bratt 
fjell med stedvis tynt dekke. Generelt bør området være godt egnet for utbygging.

Jordkvalitet

Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/

Svært god jordkvalitet

God jordkvalitet

Mindre god jordkvalitet

Planavgrensing

Vedlegg 6_Jordkvalitet/Radon i grunn

Radon i grund/jord

Planavgrensing

Radon i grund/jord

Kilde:  Sarpsborgs kommune kortgrunnlag på nett, www.sarpsborg.com
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God jordkvalitet

Mindre god jordkvalitet

Planavgrensing
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Jordkvalitet
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Kilde:  Sarpsborgs kommune kortgrunnlag på nett, www.sarpsborg.com

Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/

Kilde:  Kart Sarpsborg // www.sarpsborg.com

Jordforhold

Radon
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1:20.000/A3 
gridd=1x1km

E6 mot Oslo

E6 mot Sverige

Teknisk infrastruktur

Hoved bilårer

Rv 118

Rv 118

Hovednett for sykkel Relevante bussholdeplasser Tilkobling til sykkelvei

Lundestad Briskeveien

Opstadveien

Sykehuset 
Østfold Kalnes

Kalnes 
Jordbrukskole

Grålum 
handelområde

bussterminal

Planavgrensing

Sykkelvei  rute 18

Sykkelvei  rute 1

ca.1,5 km

ca.1 km

Teknisk Infrastruktur
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Kollektivtrafikk / knutepunkt Teknisk infrastruktur // samferdsel

Utbyggingsområdet plasserer seg i nærhet til hhv to knutepunkter for kollektiv trafikk - Kalnes Sykehus og 
Grålum. Avstanden til de er hhv. ca. 4 km og ca. 3 km fra områdets sørlige inngang, mens det fra inngang til 
området i nord er ca. 2 km til Kalnes Sykehus. Området ligger dessuten nært opp til et allerede velutbygget 
og trygt veinett for myke trafikanter og en etablering av ny vei inn til utbyggingsområdet må da også ta for 
seg gang- og sykkelvei fram til eksisterende nett. Med utbygging av veinett for myke trafikanter og rela-
tiv kort avstand til kollektive knutepunkter vil dette området på sikt kunne utvikles for attraktive boliger i 
Sarpsborg.
Sarpsborg Kommune har dessuten en målsetting om å skape enda flere arbeidsplasser på Grålum i fram-
tiden og støtter opp om dette med SMART MOBILITY GRÅLUM. Pr. i dag har Grålum og Kalnes Sykehus 
tilsammen 5000+ arbeidsplasser. På Kalnes Sykehus er det ytterligere planlagt for 2000 arbeidsplasser og 
Sarpsborg Kommune peker på at Grålum har potensiale for å vokse enda mer ut over de i dag 2000 
arbeidsplasser. Antallet av allerede eksisterende arbeidsplasser samt planlagte framtidige arbeidsplasser 
på tilsammen 7000+ tilsier at for å få redusert biltrafikken til disse områdene bør Vister/Lundestad være et 
utbyggingsområde det pekes på for framtiden.

Gang- og sykkelvei

Området er i dag ikke utbygget med gang og sykkelvei. Men som en del av Sarpsborg kommunes strategi 
for utbygging av gang- og sykkelvei vil områdets sørlige adkomst plassere seg i en avstand på ca. 2 km til 
hhv. Rute 1 som forbinder til hhv. Kalnes Sykehus og Sarpsborg sentrum samt Rute 18 som betjener Greåker 
videregående skole. Som tidligere nevnt må det i forbindelse med etablering av ny vei inn til utbyggingsom-
rådet sikres utbygging av gang- og sykkelvei inn til eksisterende veinett for myke trafikanter. (kilde: Rapport ” Hov-
edveinett for sykkel i Sarpsborg” – Statens Veivesen 2008 //se diagram Teknisk Infrastruktur)
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Temakart

Målestokk 1:95000

Bysone
Kollektivsone

Soner

Omlandet (2km)
0 1000 2000 3000 4000 m

Temakart, Soner Planprinsipper

Kilde: Vedlegg ved Sarpsborgs kommune arealplan se: www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/planer-og-rapporter/arealplan/  

Vister/Lundestad

Temakart: Soner // Planprinsipper Kollektivtilbud / knutepunkt / PULS – busstilbud til Grålum og Kalnes Sykehus

Området har nær tilgang til busstilbud via busstopp på Gamle Kongevei samt enkel tilgang til både Kalnes 
Sykehus og Grålum som knutepunkter for kollektivtrafikk. Østfold Kollektiv trafikk har i dag et eget tilbud 
- PULS for oversikt over busstrafikk til Grålum og Kalnes Sykehus (SØ Kalnes). Utifra hhv. Grålum og Kalnes 
Sykehus forbindes der pr. idag med hhv. 16 og 12 bussruter.
Nærmeste busstopp er ca. 1,5 km fra områdets sørlige adkomst ved Lundestadveien. Fra områdets 
nordlige del via stiforbindelse er det ca. 1 km til busstoppestedet ved Eidet Camping. Kalnes Sykehus lig-
ger i en avstand på ca. 4 km fra områdets sørlige inngang og 2 km fra områdets nordlige inngang. Grålum 
plasserer seg i en avstand på ca. 3 km fra områdets sørlige adkomst. Fra Grålum og Kalnes Sykehus kan de 
tre nærmeste bysentre/togstasjoner i hhv. Sarpsborg, Råde og Fredrikstad nåes. Dessuten er det fra begge 
knutepunkter forbindelse til både Oslo, Halden og Gøteborg samt indre Østfold. Pr. i dag jobbes det med en 
nytt tilbud for kollektivtrafikk i nedre Glomma som forventes å tre i kraft våren 2018. Målet med dette er 
å spisse kollektivtilbudet i størst mulig grad når det gjelder reiser til og fra arbeid*. Både Grålum og Kalnes 
Sykehus innehar pr. i dag tilsammen 5000+ arbeidsplasser og er for framtiden planlagt for min 7000+. Dette 
sammenhold med strategien rundt forbedring av busstilbud til og fra arbeid tilsir at kollektiv tilbuddet til 
området kun forbedres i framtiden.
*kilde: https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/nytt-busstilbud-i-ostfold/

” Et godt lokalisert knutepunkt vil legge grunnlaget for eiendomsutvikling og sikre urbane kvaliteter i tilknyt-
ning til knutepunktet der dette er aktuelt.” ( kilde: Veileder for helhetlig knutepunkt utvikling. // Statens veivesen)

Oversikt busstrafikk 
Busstopp til området er Lundestad, Briskeveien og Opstadveien 

- Lundestad: Linje 2371 Opstad-Tindlund-Grålum-Sarpsborg
1,4 km øst for planområdet 
kjører en gang i døgnet

- Briskeveien: Linje 2371 Opstad-Tindlund-Grålum-Sarpsborg
1,5 km øst for planområdet
Kjører annen hver time

- Briskeveien 14: Linje 2371 Opstad-Tindlund-Grålum-Sarpsborg
1,7 km øst for planområdet
Kjører hver time

- Opstadveien: Linje 2371 Opstad-Tindlund-Grålum-Sarpsborg og linje 519 Fredrikstad bussterminal-Kalnes vgs.
 1,8 km nordøst fra planområdet
2371 til Sarpsborg ca. 8 gange i døgnet ca. annen hver time
519 Til Kalnes vgs. 2 avganger om morgenen, til Fredrikstad bussterminal 2 avganger om ettermiddagen.

Knutepunkter
Avstand til Kalnes Sykehus fra områdets sørlig inngang ca. 3,8 km (gå/sykkel) 4,1 km (m. bil) // ca. 2 km fra områdets 
nordlige inngang. Knutepunkt for kollektiv trafikk med 12 forskjellige bussruter.
Avstand til Grålum fra områdets sørlige inngang er ca. 3 km. Knutepunkt for kollektiv trafikk med 16 forskjellige 
bussruter.

Puls - busstilbudet til Grålum og SØ KalnesVedlegg 7

Kilde: http://ostfold-kollektiv.no/planlegg-reisen/puls-busstilbudet-til-graalum-og-sø-kalnes/

 PULS – busstilbud til Grålum og Kalnes Sykehus
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Barnehager

Regulert barnehage, Bjørnstad boligområde

Barne/ungdoms og vidergåendeskoler

Mot Greåker vgs. 
4,9 km fra planområdens 
innkjørsel.

Sykehus
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H

HH

Sosial infrastruktur

Planavgrensing

1:20.000/A3 
gridd=1x1km

Sosial Infrastruktur
Adkomst / tilgjengelighet / avstander

Området har fine atkomstmuligheter med bil både fra avkjørsel 8 ved Kalnes Sykehus i nord og fra avk-
jørsel 7 ved Grålum i sør. Fra tenkt avkjørsel sør i området er det ca. 3,3 km og ca.10 minutter i bil til pen-
dlerparkering ved Lekevollkrysset på Grålum. Fra tenkt avkjørsel i sør er det ca. 6,5 km til torvet i Sarps-
borg sentrum og ca. 3km til handelsområdet på Tunejordet/Grålum (diagram: Sosial infrastruktur).
Plasseringen med enkel tilgang til E6 i begge retninger og nærheten til store næringsområder/arbeid-
splasser vil gjøre området attraktivt for et stor segment av boligkjøpere.

Avstander fra østlige del av området til kollektiv trafikk // sosial infrastruktur // handel: 

- Briskeveien busstopp  1,5 km 19 min gange/7 min sykkel
- Lundestad busstopp 1,4 km 19 min gange/8 min sykkel
- Opstadveien busstopp 1,8 km 23 min gange/9 min sykkel
- Grålum Barneskole 3 km 9 min m.bil via Lundestadveien og Gamle Kongevei. 2,9 km 37 min gange/13 min sykkel
- Grålum ungdomsskole 2,4 km 8 min m.bil via Lundestadveien og Gamle Kongevei. 2,4 km 29 min gange/10 min sykkel
- Greåker vgs. 4,9 km 13 min m.bil via Opstadveien 4,5 km 56 min gange/
   17 min sykkel via Lundestadveien og Gamle Kongevei
- Kalnes Jordbruksskole 3,4 km 11 m.bil. 3,3 km 41 min gange/14 min sykkel via Lundestadveien og Sandtangen.
- Barnehage, Store Tune Gård 3,5 km 11 min m.bil/43 min gående/14 min sykkel.
- Regulert Barnehage, Bjørnstad boligområde, ca 1,8 km 7 min m. bil/23 min gående/9 min sykkel.
- Tubus Idrettsbarnehage 4 km 11 min m.bil/50 min gående/9 min sykkel
- Dagligvarebutikk, Coop Xtra Grålum 3 km m. bil 10 min. 2,7 km 34 min gående/12 min sykkel

Sosial infrastruktur // lokal handel

Området har pr. i dag ikke en veletablert sosialinfrastruktur, da dette ikke tidligere har vært et aktuelt 
behov. De to nærmeste barnehager er ca. 3-4 km unna. Det er dog i forbindelse med detaljregulering av 
Bjørnstad boligområde regulert for barnehage i krysset mellom Opstadveien, Gamle Kongevei og Hov-
slagerveien. Denne vil da være ca. 2 km fra innkjørsel til planområdet. Problemstillingen rundt kapasitet for 
barnehage vil i forbindelse med en utbygging av området kunne ivaretas med en etablering av en barne-
hage i området om dette kreves. 
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Grønnstruktur // Rekreasjon og friluftsliv

Området består i dag av en kombinasjon av åpent jorddekket fastmark, uproduktiv skog  og skog med lav, 
middels og høy bonitet – utviklingsområdet utgjør ikke dyrkbar mark eller eksisterende jordbruksarealer. 
Store deler av området er allerede avskoget. Det som mest av alt preger området er tidligere drift av puk-
kverk. Området ligger rett uten for khva der i Kommuneplanen er definert som hensynssone for Kultur-
landskap.
En utvikling av området for boligområde vil ta med seg eksisterende grønnstruktur som omkranser områ-
det, samtidig som en del av dagens grønnstruktur så langt det er mulig vil videreføres inne i boligområdet. 
Både mot nord og øst vil det være tilgang til større skogområder - herunder Visterskogen. Det er i dag langs 
øst- og vestsiden av utviklingsområdet allerede etablerte turstier. Disse vil ikke påvirkes av utbyggingen. En 
utvikling av området  vil derfor ikke få innvirkning på eksisterende rekreasjon og friluftsliv. Det er ikke regis-
trert forurensning, naturforekomster eller landskapsvernhensyn i området. 

Turstier og veier 

Langs planområdets øst- og vestside er det veletablerte turstier. Disse vil bevares i forbindelse med en 
utbygging av området. Turstiene er primært orientert til Visterskogen og området nord for 
utbyggingsområdet. En utbygging av området må ikke komme i konflikt med eksisterende tilgang/adgang i 
området og eksisterende turstier vil bevares i en utbygging av området.

Bonitet

Planområdet består i dag av en kombinasjon av skog med likelig fordeling mellom lav, middel og høy 
bonitet. I tillegg består området av noen områder med uproduktiv skog samt arealer med fulldyrket jord.
En utbygging av området vil konsentrerer seg rundt de områder med lav bonitet og åpent jorddekket 
fastmark, samt uproduktiv skog. jf. bonitetskart 

En utbygging av området for bolig vil konsentrer seg rundt de arealer hvor det i dag er plassert et nedlagt 
pukkverk samt rundt arealene nord og vest for dette området. Områder hvor boniteten er lav og områder 
med dyrket mark vil ikke berøres av utbyggingen.

        

Kilde:http://gardskart.nibio.no
1:10.000/ A3 

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-
statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Planavgrensing

Fulldyrka jord 266.0
Overflatedyrka jord 0.0
Innmarksbeite 7.3 273.3
Skog av særs høg bonitet 0.0
Skog av høg bonitet 75.9
Skog av middels bonitet 85.6
Skog av lav bonitet 62.4
Uproduktiv skog 11.7 235.6
Myr 0.0
Åpen jorddekt fastmark 50.9
Åpen grunnlendt fastmark 3.2 54.1
Bebygd, samf, vann, bre 12.7
Ikke klassifisert 0.0 12.7
Sum: 575.7 575.7

Vedlegg_Bonitetskart

Bonitetskart 
kilde:https://kilden.nibio.no

1:10000/A3

Planavgrensing

Turkart

kilde:http://www.turkart.no/ostfold
Fotrute Merka sti Sti

kilde:www.turkart.no/ostfold
Turstier og veier i området

Kulturlandskap Grønnstruktur

Kilde: Sarpsborg kommunes digitale kartløsning/ kommunekart

Hensynssone:
kulturlandskap
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 Støy og luftforurensing
Områdets plassering i god avstand unna større trafikkårer gjør at støy og luftforurensing ikke vil være et ak-
tuelt problem for utbyggingen. 

Kulturminner
Der er registret kulturminner på tomten gnr./bnr. 2067/1, men dette vil ikke bli berørt av innspillet, da dette 
ligger utenfor planområdet som her spilles inn.

Barnetråkk
Områdets beliggenhet i god avstand fra eksisterende boligfelt, og områdets tidligere bruksområde til puk-
kverk tilsier at området ikke er et særlig aktuelt område for barnetråkk. 

Faunapassage// dyretråkk
Det er ikke registrert artsforekomst i området. Likevel pekes det på at en del av områdes nordlige del 
består av en faunapassasje/ elgetråkk som går fra Visterskogen over Visterflo til vestsida av floen. Det må 
i forbindelse med utbygging av området  Vister / Lundestad foretas en grundig registering/kartlegging av 
dette for å sikre at denne ivaretas videre i en utbygging av området.  jf. rapport “Vurdering av behov for faunapas-
sasje under E6 ved bygging av nytt østfoldsykehus” v.3 april 2015 v Sweco

Mulige viltveier for inn- og utvandring til/fra Visterskogen
kilde: Vurdering av behov for faunapassasje under E6 ved bygging av nytt østfoldsykehus

KulturminnerPlanavgrensing

Kulturminner i området

kilde:kulturminnekart.no
K R Arkeologiske minnerKulturminner
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Område avgrensing // ankomst Områdeanalyse

Området ligger på en høyde med hellende terreng mot sør og sør-vest. Langs områdets yttergrenser mot 
vest har terrenget naturlige nivåforskjeller som bidrar til at en eventuell bebyggelse får en tilbaketruk-
ken plassering hvor høydeforskjellen skaper en naturlig avstand fra tilgrensende friområder. Ved å bevare 
grønnstrukturen i de brattere områdene i ytterkant av planområdet mot Visterflo kan dette bidra til å kamu-
flere bebyggelsen for omkringliggende områder ytterligere.

I områdeanalysen er det tatt utgangspunkt i å planlegge utfra områdets eksisterende topografi for slik 
å minimere behovet for omfattende inngrep i naturlige terrengformasjoner som gir stedet sin særegne 
landskapsprofil. Det er lagt vekt på å finne en balanse mellom det å bevare områdets kvaliteter og det å 
tilrettelegge for høy utnyttelse. Områder med utfordrende topografi og områder hvor omfattende inn-
grep ville være nødvendig for å tilrettelegge for utbyggelse, har blitt bevart som grøntområder. Utvalgte 
utsiktspunkter, område innenfor 100-meters beltet fra Visterflo og andre områder med eksisterende 
rekreasjonskvaliteter er markert som grøntområder med hensikt å bevare disse områdene uberørt og/eller 
som naturlige lekeplasser. Areal som er nyttet til landbruk er markert som bevaringsarealer. Det aktuelle 
området som spilles inn er stiplet i svart linje i områdeanalyse-kartet og måler ca. 180 da. 
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ENEBOLIGBEBYGGELSE
BYA 30 %
2 ETASJER

KONSENTRERT 
BOLIGBEBYGGELSE

BYA 40 %
3 ETASJER

ADKOMST NORD

ADKOMST SØR

GAMLE KONGEVEI

VEDLEGG 1

LUNDESTAD/VISTER
OMRÅDEANALYSE

MÅLESTOKK 1:5000 I A3 FORMAT

EVT. BARNEHAGE

LUNDESTADVEIEN

Område analyse Typologi og utnyttelse

Topografien i området veksler fra svakt hellende til flatere partier skogsterreng hvor mye av arealet alle-
rede er avskoget. En stor del av området er også blitt brukt til uttak av grus/massedeponering og ligger 
per dags dato som et stort åpent sår i landskapet uten nytte- eller rekreasjonsverdi. Sør-vest i området 
har terrenget en svak til moderat helning mot vannet, og deler av den sørligste delen av tomten er ut-
nyttet til dyrket mark. Denne variasjonen i topografien legger opp til en variert typologi og et spennende 
og variert boligtilbud. De slakt hellende områdene kan utnyttes til konsentrert boligbebyggelse i form av 
eksempelvis klyngebebyggelse, rekkehus og kjedede eneboliger, mens de høytliggende områdene på de 
naturlige flate kollene egner seg godt for eneboliger i en høyere prisklasse. 

Det er i områdeanalysen valgt å vise en mulig utnyttelse av tilgrensende områder øst for innspilt område. 
, da det også var naturlig å se på en helhetlig analyse av dette området. Dette området er skravert i en 
svakere farge enn innspilt område i områdeanalysen, og er beskrevet i et eget avsnitt i teksten under. 
Dette området er i dag avskoget med noe sporadisk forekomst av nye skudd av bartrær, og begrenser seg 
mot øst der eksisterende vegetasjon bestående av høy barskog er bevart. Eksisterende turvei mot øst 
danner en naturlig grense mellom utbyggingsområdet og eksisterende skog og grøntområder. 
Eneboligbebyggelsen er i denne analysen i hovedsak lagt til høytliggende områder med gode sol- og 
utsiktsforhold. Eneboliger på de høyereliggende partiene i den nordre, midtre og sør-østlige delen av pla-
nområdet vil kunne få særdeles gode sol- og utsiktsforhold mot Visterflo og mot omkringliggende grønne 
områder. Ved å bevare noe vegetasjon i bakkant av den høyereliggende bebyggelsen kan landskapssil-
huett og horisontlinjer bevares, og bebyggelsen kan på slik måte bedre kamufleres i landskapet. 

Områder med svakt skrånet terreng sør-vest i området kan utnyttes til konsentrert småhusbebyggelse 
(eksempelvis rekkehus, klyngebebyggelse og kjedede eneboliger). En slik bebyggelse kan utnytte ek-
sisterende topografi ved å bygges ut med underetasje/ulike nivåer, og/eller ved å legges langsmed 
koteretningen for å bedre ta opp nivåforskjeller.

Det er i forslaget valgt å vise en mulig utnyttelse av mulig utbyggingsområde øst for innspilt område. For 
dette området øst for planområdet vil det være naturlig å tenke en bebyggelse som utnytter eksisteren-
de topografi ved å bygges ut med underetasje/ ulike nivåer og/eller ved å legges langsmed koteretningen 
for å bedre ta opp nivåforskjeller. Det er tegnet inn et bredt grøntbelte mellom eneboligbebyggelsen 
på det flatere partiet i planområdet og en eventuell bebyggelse i det skrånede terrenget mot øst. Dette 
grøntbeltet vil kunne skape en naturlig oppdeling av bebyggelsen, og også bevare eksisterende turløype 
som går i dette området. Den naturlige åsryggen/kollen i dette området bør bevares da dette er det 
høyeste punktet i terrenget på lang avstand, og er et naturlig siktepunkt fra mange omkringliggende om-
råder. 

Dersom utbyggingen skulle utløse krav om etablering av ny barnehage i området, så vil dette kunne eta-
bleres nær et av de mulige adkomstpunktene for å begrense ærendtrafikk internt i området. 
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Adkomst
Det er foreslått to mulige adkomstpunkter til området, ett fra sør fra Lundestadveien og ett fra nord via 
Gamle Kongevei. Fra Lundestadveien er det allerede etablert kjørevei til området i forbindelse med grusut-
taket/massedeponeringsarealet på tomten, og denne veien kan enkelt betjene mesteparten av området 
uten store utfordringer mtp terrengforskjeller. Det alternative adkomstpunktet fra nord fra Gamle Kongevei 
er tenkt å etableres i krysset der Gamle Kongevei deler seg i to og hvor den ene forgreiningen ender opp i 
en mindre grusvei i sørgående retning som i dag er mye brukt som turvei. Herfra vil det måtte bli etablert 
vei videre gjennom skogsområder frem til selve planområdet.

Adkomstpunktet fra Nord vil være mest aktuelt som adkomstpunkt for det eventuelle utvidede utbygging-
sområdet øst for planområdet.  

Fra adkomstpunktet fra krysset ved Gamle Kongevei er det 600 m til veien knytter seg på Rv118 i nord, som 
videre knytter seg på E6 ved krysset ved Kalnes. Fra tilknytningspunktet på Gamle Kongevei er det ca. 1 km 
frem til Kalneskrysset og Kalnes sykehus med et godt etablert kollektivtilbud. Det er etablert gang- og syk-
kelsti langs Rv118 fra krysset Gamle Kongevei/Rv118 som løper via Kalneskrysset og videre inn til Sarpsborg 
sentrum. Fra adkomstpunktet fra Lundestadveien er det ca. 3 km til knutepunktet på Grålum, med handel 
og et godt dekket kollektivtilbud. Det er eksisterende gang- og sykkelfelt fra krysset Lundestadveien/Gamle 
Kongevei, ca. 1,3 km fra adkomstpunktet til planområdet.

Utnyttelse
Utnyttelsen av området er her angitt i % BYA. Denne beregningsmetoden sikrer en gitt andel ubebygd areal 
på tomten og er valgt for å i større grad kunne ivareta områdets karakter.
For de høytliggende eneboligområdene er det foreslått en bebyggelsesprosent på 30 %, med en begren-
sning på 2 etasjer. Områdene som er avsatt til mer konsentrert boligbebyggelse har fått en bebyggelses-
prosent på 40 %. Disse områdene tåler en noe høyere utnyttelse da de ligger lavere i terrenget, og blir 
derfor mindre synlige sett fra avstand fra omkringliggende bebyggelse og områder. Begrensningen i etasje-
høyder er her satt med fokus på at bebyggelsen ikke skal være høyere enn bakenforliggende terreng og be-
byggelse, og er derfor satt til 3 etasjer. Bebyggelsesprosenten og etasjeantallet som er satt for områder for 
konsentrert småhusbebyggelse vil gi mulighet for en høyere utnyttelse, med samtidig kunne bevare luft og 
mulighet for gode grønne områder mellom bebyggelsen. 

Basert på følgende tall er det gitt et estimat på ca. 280+ boliger innenfor innspilt planområde. Etasjehøyder 
forutsetter beregning fra gjennomsnitt planert terreng. Boligestimatet baseres på at det ikke er behov for 
areal avsatt til barnehage.

Oversikt fordeling av boligtypologier

Enebolig: 30% BYA
Tomt ca. 750 m2  (inkl. andel av infrastruktur, -adkomstvei)
BYA = Grunnflate bolig 150 m2 + Parkering 25 m2 = 175 m2

Konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus: 40% BYA
Tomt ca. 250 m2  (inkl. andel av infrastruktur, -adkomstvei)
BYA = Grunnflate bolig 75m2 + Parkering 25 m2 = 100 m2

Forhold til planprinsippene 
Området ligger rett utenfor vedtatt utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige grense for
 tettstedsutvikling. Området ligger utenfor det som pr. i dag er definert som kollektivsonen. 
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Område analyse
Konklusjon // Planfaglige betraktninger

Med bakgrunn i KU og analyser rundt mulig utvikling av området for boligformål ønskes det å fremme vårt 
forslag om utvikling av  Vister/Lundestad for nytt boligutviklingsområde i Sarpsborg. Plasseringen i landska-
pet vil bidra til åpenlyse bokvaliteter og mikset mellom eneboligtomter og konsentrert/tett-lav bebyggelse 
vil bevirke at området fortsatt vil fremstå åpent. Ved å bevare noe vegetasjon i bakkant av den høyerelig-
gende bebyggelsen kan landskapssilhuett og horisontlinjer bevares, og bebyggelsen kan på slik måte bedre 
kamufleres i landskapet. Godt planlagte valg av boligtyper vil også bidra til å ivareta fjernvirkningsforhold-
ene fra motsatt side av Visterflo. 
Områdets beliggenhet i kort avstand til to kollektive knutepunkter samt ganske nær avkjørsel 7 og 8 på E6 
gjør dette området lett tilgjengelig for alle. Et nytt boligområde her vil i tillegg enkelt kunne knyttes opp mot 
allerede velutbygget infrastruktur for myke trafikanter rundt gang- og sykkelvei. Dette forbinder området 
hhv. til Kalnes Sykehus, Greåker sentrum og helt inn til Sarpsborg torv. over Grålum. 
Med Kalnes Sykehus og næringsarealene på Bjørnstad og Grålum innenfor radius på 3km vil dette området 
kunne være særdeles attraktivt som boligområde for svært mange mennesker. En utvikling av dette om-
rådet vil kunne bidra til å tiltrekke dyktige og ressurssterke mennesker til Sarpsborg. Samtidig vil området 
kunne bidra til redusert transportbehov for ansatte ved på både Bjørnstad, Grålum og Kalnes Sykehus.

Konsekvensutredning og områdeanalyse for området synliggjør at en utbygging av området ikke vil berøre 
vesentlige jord-, natur- eller landskapsverninteresser.  Området er i dag et “åpent sår” i landskapet da det 
ikke lenger utvides pukk i området.  Plasseringen i naturskjønne omgivelser med optimale sol- og utsiktsfor-
hold gjør området særdeles attraktivt for boligformål. 

Ifølge med en utbygging av området må etablering av VA fram til området ivaretas. I forbindelse med utbyg-
ging av dette må det også tilrettelegges for myke trafikanter fram til allerede utbygd infrastruktur for myke 
trafikanter.
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Vedlegg:
V1 - A3 Kart 1:5000 områdeanalyse Vister/Lundestad
V2 - A4 Vister/Lundestad Konsekvens utredning
V3 - A3 Turkart
V4 - A3 Kollektiv Knutepunkter
V5-  A3 Kart Sosial infrastruktur 1:20.000
V6 - A3 Grunnforhold // jordkvalitet og radon
V7- A3  PULS - busstilbud til Grålum og Kalnes Sykehus

Kilder:
Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015 – 2026 – Planbeskrivelse 
Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015 – 2026 – temakart
Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015 – 2026 – Konsekvensutredning
Veileder for helhetlig knutepunktutvikling juni 2017 – Statens Veivesen
Rapport ” Hovedveinett for sykkel i Sarpsborg” – Statens Veivesen 2008
Rapport 2016: Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618382/mot-
er/3470350/behandlinger/3/1
Miljøatlas - https://mkart.miljostatus.no/#kartSide
Sarpsborg Kommunekart - http://kart.sarpsborg.com/Webinnsyn_Sarpsborg/Klient/Vis/sarpsborg
Naturbase kart // Miljø direktoratet  - https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
Nasjonal arealinformasjon, GEO. NGU// Kartoversikt radon - http://geo.ngu.no/kart/arealis/?&Box-
=123610:6535370:345977:6727247&map=Norges.geologiske.unders.kelse:.Radon...aktsomhet
Kart botanikk // NIBIO - gårdskart skog og landskap  - http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=0105&gn-
r=2041&bnr=1
Nye bussruter i nedre Glomma - https://www.ostfoldfk.no/samferdsel/nytt-busstilbud-i-ostfold/
Bussruter til/fra Grålum / SØ Kalnes - https://www.ostfold-kollektiv.no/planlegg-reisen/puls-busstilbudet-til-graalum-og-
sø-kalnes/
Vurdering av behov for faunapassasje under E6 ved bygging av nytt østfoldsykehus v.3 april 2015 SWECO - 
http://docplayer.me/6308572-Vurdering-av-behov-for-faunapassasje-under-e6-ved-bygging-av-nytt-ostfoldsykehus.html
SMART CITY SARPSBORG // SMART MOBILITET PÅ GRÅLUM: https://www.sarpsborg.com/smartcity/mobilitet/
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 LNFR areal for spredt bolig-fritids- eller næringsbebyggelse mv. //Fylkesplan: Plassert rett uten 
for langsiktet grense for tettbebyggelse frem mot 2050 
Bebyggelse og anlegg / bolig
ca 200 mål // 2067/1
Forslagsstiller: Skolt Eiendom AS
Tidligere Steinbrudd // delvis ubebygd skog // naturområde

Planforslag n. - Vister/Lundestad 
Dagens formål:

Foreslått formål: 
Arealstørrelse // Gnr./bnr.: 
Forslagsstiller: 
Dagens bruk: 

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Areal- og transportprinsippet 
Klimagassutslipp 

Området ligger pr. idag rett utenfor det som er definert som kollektivsonen. Det er fra 
området ganske kort vei til god tilgang til kollektivtransport og to sentrale kollektive 
knutepunkter på hhv. Grålum og Kalnes Sykehus.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) 

Området grenser opp til Visterskogen mot øst og det er idag allerede etablerte turstier rundt 
utviklingsområdet. Disse vil bevares i en utbygging av området.

Dyrket mark Ikke relevant for den del av området som ønskes utviklet

Skogbruk Området består i dag av en kombinasjon av åpent jordekt fastmark, uproduktiv skog  og skog 
med lav, middels og høy bonitet.  - Kilde: Skog og landskap. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, stråling) Området ligger ikke i støyutsatt sone eller innenfor område med luftforurensing.

Radon Størsteparten av området ligger i sone med Moderat til lav. Mot vest mot Visterflo 
forekommer det dog områder med risiko for høy forekomst av radon Jf. Radonkart fra NGU. 

Klimatilpasning (skred, ras, flom, havnivå) Ingen konflikt.

Kulturminner
Det er registeret et kulturminne i området. Dette er registrert nær dyrket mark og 
vil derfor ikke ligge i utbyggingsområdet

Naturmangfold Det er ikke registrert artsforekomst i området. Likevel pekes der på å en del av området 
består av av en faunapassasje/ elgetråkk som går fra Visterskogen over Visterflo til vestsida 
av floen. Det må i forbindelse med utbygging av området foretas en grundig registering/
kartlegging av dette.

Landskap og kulturmiljø Ingen konflikt jvf. Temakart Kommunens arealplan 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Utviklingen av området vil ikke påvirke barnetråkk. Området ligger idag delvis 
som en del av en grønn struktur. Denne vil ivaretass i en utvikling av området

Terreng, sol- og skyggeforhold 
Området er høyt beliggende med flott utsikt over Visterflo. Området orienterer seg 
mot sør, sør/øst og sør/vest og har derfor helt optimale solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Infrastrukturen er pr. i dag bygget fram til ca. 1,5km fra innkjøring til den sørlige del 
utbyggingsområdet. En utbygging må ivareta utbygging av infrastrukturen/VA.

Samfunnssikkerhet og beredskap (menneske- og 
virksomhetsbaserte farer) 

Ingen Konflikt

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.) 

Utbygging av området vil medfør utbygging av ny barnehage om dette kreves .

Forhold til planprinsippene Området ligger rett utenfor vedtatt utbyggingsmønster og fylkesplanens langsiktige 
grense for tettstedsutvikling. Området ligger rett utenfor hva der pr. I dag er definert 
som kollektivsonen. Området knytter seg opp imot to knutepunker for kollektiv 
trafikk på hhv. Grålum og Kalnes Sykehus.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Området innehar åpenlyse naturmæssig kvaliteter der gjør det til et attraktivt område for boligbygging.
Området er nær beliggende til E6, Kalnes Sykehuset, Bjørnstad og Grålum som er en del av kommunens utviklingsområde for næring. Tett nærhet 
til næringsområde/arbeidsplasser i naturskjønne og attraktive omgivelser bevirker at området vil kunne bidra til å tiltrekke seg arbeidskraft og 
ressurs sterke mennesker til Sarpsborg . En utbygging for boliger i dette område vil kunne bidra til redusert bilbruk med tanke på attraktivitet for de 
der jobber i nærområdet. 

Vedlegg 2_Vister/Lundestad Konsekvens utredning
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kilde:http://www.turkart.no/ostfold
Fotrute Merka sti Sti
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Barnehager

Regulert barnehage, Bjørnstad boligområde

Barne/ungdoms og vidergåendeskoler

Mot Greåker vgs. 
4,9 km fra planområdens 
innkjørsel.

Sykehus

H Handel (kiosk/daglivarebutikk)

H

HH

Vedlegg 5_Sosial infrastruktur

Planavgrensing

1:20.000/A3 
gridd=1x1km
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Jordkvalitet

Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/

Svært god jordkvalitet

God jordkvalitet

Mindre god jordkvalitet

Planavgrensing

Vedlegg 6_Jordkvalitet/Radon i grunn

Radon i grund/jord

Planavgrensing

Radon i grund/jord

Kilde:  Sarpsborgs kommune kortgrunnlag på nett, www.sarpsborg.com
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Puls - busstilbudet til Grålum og SØ KalnesVedlegg 7

Kilde: http://ostfold-kollektiv.no/planlegg-reisen/puls-busstilbudet-til-graalum-og-sø-kalnes/
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1:20.000/A3 
gridd=1x1km

E6 mot Oslo

E6 mot Sverige

Vedlegg 8_Teknisk infrastruktur

Hoved bilårer

Rv 118

Rv 118

Hovednett for sykkel Relevante bussholdeplasser Tilkobling til sykkelvei

Lundestad Briskeveien

Opstadveien

Sykehuset 
Østfold Kalnes

Kalnes 
Jordbrukskole

Grålum 
handelområde

bussterminal

Planavgrensing

Sykkelvei  rute 18

Sykkelvei  rute 1

ca.1,5 km

ca.1 km
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Innspill nr. 20 Vister/Lundestad
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Skolt Eiendom AS
Dagens bruk: Tidligere steinbrudd, delvis skog og naturområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Området ligger utenfor bysonen, kollektivsonen og er ikke tilknyttet utvikling av 
definerte lokalsenter i omlandet. Utvikling i dette området vil føre til byspredning 
og er derfor i strid med planprinsippene. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge. 

LNF i gjeldende kommuneplan, tilliggende område er regulert, plan-ID. Området er utenfor 
Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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 halden arkitektkontor 
 arkitektur 
 plan 
 design 

www.haldenarkitektkontor.no 

 

   

postadresse: besøksadresse:  tlf    69 17 53 85        org.nr. 876 000 652 mva 
Pb. 374  Storgt.4B, 3.etg.                                          bankgiro 1105.11.79317  
1753 Halden  Halden Torg  mob 93096985        erlend@haldenarkitektkontor.no
  

 
   Halden, 29.01.2018        

  
 

Sarpsborg kommune 
Planavdelingen 
Postboks 237 
1702 Sarpsborg 
 

Gjenpart: MELK Eiendom AS, Åsgårdveien 2, 1746 Skjeberg 
 

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg 
kommune: Tverrforbindelse Kløvningsten - Surfellingen 
Sarpsborg kommune har kunngjort at de har igangsatt rullering av kommuneplanens 
arealdel (samt kommunedelplan for kystsonen). 
Frist for å sende innspill til planarbeidet med å revidere arealdelen er satt til 5.februar 2018. 
Innspillene kan sendes med brev eller som e-post til arealplan@sarpsborg.com 
 
Halden Arkitektkontor AS har på vegne av Melk Eiendom AS hatt under utarbeidelse 
reguleringsplan for boligfelt Bergheim siden 2014. Planforslag (del Nord og Syd) har ligget 
ute på høring/ offentlig ettersyn, men planarbeidene har så langt ikke blitt fremmet til 
sluttbehandling i bystyret, grunnet innsigelse fra Statens vegvesen i forbindelse med 
adkomst fra Iseveien/ riksvei 111. 

 
 
 
Planområde for 
Bergheim 
boligfelt vist 
med rød 
skravur midt i 
kart-utsnittet, 
og gjeldende 
regulerings-
planer er 
forøvrig vist 
rundt. 
 
Nord-
sydgående 
tverr-
forbindelse er 
vist med mørk 
blå strek. 
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           halden arkitektkontor as 29.01.2018 Side 2 av 3 
 

I utgangspunktet ga vegkontoret samtykke til én adkomst til boligfeltet på Bergheim fra 
Iseveien, men har senere endret på dette, og i tillegg stilt krav om bygging av ny planfri 
kryssing i form av fotgjengerundergang for å kunne akseptere dette. 
 
Det vises til at det i kommuneplan-sammenheng (helt tilbake til generalplan) i en årrekke 
(også lagt inn som planforutsetninger når områdene har blitt regulert) har ligget inne på 
oversiktsplan-nivå å etablere en parallell-forbindelse til Iseveien, fra der Surfellingen brått 
slutter (går over i Karjolveien - som egentlig er en sidevei til Surfellingen), og nordover til 
Kløvningsten. På kommunens kartløsning for reguleringsplaner er denne veien merket «Vei 
1». Denne tverrforbindelsen er allerede reguleringsmessig sikret og hensyntatt i gjeldende 
reguleringsplaner i nord og syd, samt i vårt foreliggende reguleringsplanforslag, og 
tilsvarende for Kamperhaugs reguleringsforslag i syd.  
Det vises i den sammenheng til at kommunens planavdeling har initiert/ ønsket et slikt 
samarbeid, samt avsetning/ inntegning av slik samleveg-trasé. 
 

 
 
Siden det har oppstått betydelige problemer i forhold til å få Statens vegvesen med på å 
trekke sin innsigelse til planleggingen av Bergheimfeltet (de ønsker i utgangspunktet at det 
ikke skal være adkomst fra Iseveien til boligfeltet), og kommunen av den grunn heller ikke 
ønsker å vedta en plan med slik adkomst, ber vi om at tverrforbindelsen nå formelt ligges inn 
på det nye arealdeskartet til kommuneplanen for Sarpsborg. 
 
Etter at reguleringsplanprosessen nå går inn i sitt 4.år uten avklaring, ser vi ikke annen 
mulighet enn at vi får stadfestet gjennom overordnet plan (arealdelen), at Bergheim boligfelt 
kan få sikret sin adkomst gjennom denne tverrforbindelsen, som ender ut i eksisterende 
kryss til Iseveien. Vegkontoret har ingen innvendinger til det. 
 
 

150



      
 

           halden arkitektkontor as 29.01.2018 Side 3 av 3 
 

 
Utsnitt av gjeldende kommuneplan, der vi har illustrert tverrforbindelsen. 
 

                             
Utsnitt i syd og nord, som illustrerer hvor det nå i to foreliggende planforslag er lagt inn slik trasé for 
tverrforbindelse. 
 
Vi ber om å bli kontaktet ved eventuelle spørsmål eller uklarheter. 
 

Vennlig hilsen 
 HALDEN ARKITEKTKONTOR AS 

 
Erlend Eng Kristiansen 

Siv.ark MNAL 
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Innspill nr. 021, Tverrforbindelse Kløvningsten-Surfellingen
Dagens formål:

Foreslått formål: Samferdselslinje
Arealstørrelse: Ikke relevant
Forslagsstiller: Halden arkitektkontor på vegne av MELK eiendom AS
Dagens bruk: Vei, skog og dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen igangsatt regulering eller kdp.

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Det er avklart gjennom reguleringsplanen for Bjørnemyr at det ikke legges opp til en samleveistandard gjennom Bjørnemyr. Det  nye boligområdet på 
Bergheim får adkomst fra Iseveien, og Kløvningsten er allerede koblet til Iseveien. Den foreslåtte tverrforbindelsen går gjennom dyrket mark som er avsatt 
til LNF. Arealplan legger ikke opp til nye boligområder her utover områdene som allerede er regulert på Bjørnemyr og Bergheim. Det er ikke behov for 
denne tverrforbindelsen.

Tas ikke til følge.

LNF/framtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Delvis regulert gjenom reguleringsplan 
for Bergheim del 2 nord (plan-ID 27039), reguleringsplan for Kløvningsten felt 3 (plan-ID 27029) 
og reguleringsplan for Bjørnemyr /plan-ID 27041). Innenfor langsiktig tettstedsgrense i 
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: tirsdag 16. januar 2018 14.54 
To: Postmottak; Arealplan 
Cc: Jørn; Lars Thalberg; Hege Hornnæs; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 

AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2031 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - UTVIDELSE AV BOLIGPROSJEKT PÅ KNATTÅS VEDRØRENDE 
DEL AV GNR 2066, BNR 2 - PLANOMRÅDE PÅ CA 20,2 DAA 

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031, Del av gnr 2066, bnr 2, 
Knattås.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende del av eiendommen gnr 2066, bnr 2 i Sarpsborg kommune.  
«Utvidelse av areal/planområde som er under regulering på Knattås» med ca 20, 2 som anmodes 
avsatt til bygge-område bolig. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 16. Januar 2018 
 
 
ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED 
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 – 2031 FOR 
SARPSBORG KOMMUNE – UTVIDELSE AV BOLIGPROSJEKT PÅ 
KNATTÅS VEDRØRENDE DEL AV GNR 2066, BNR 2  
PLANOMRÅDE PÅ CA 20,2 DAA 
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Jorann Borge, 
Hollandveien 5, 1555 Son om at ca 20 daa avsettes til byggeområde for boliger jfr nedenståene 
kart innenfor ramme med blå piler. 
 
Historikk:  
Sarpsborg kommune ønsket ifm revisjon av arealplanene 2015-2026 å avsette ca 40 daa til 
byggeområde. Fylkesmannen mente det ville bli siluettvirkninger for ca 20,2 daa av 
planområdet. Saken gikk til mekling og Sarpsborg kommune reduserte i denne forbindelse 
arealets størrelse til 19,8 daa og planområdets avgrensingen ble justert mot selve «knatten» - 
utsiktspunktet med ca 20,2 daa.  
 
Vi er uenige i denne vurderingen fra Fylkesmannen og ønsker å få avsatt de 20,2 daa i denne 
kommuneplanrevisjonen. Dette basert på en virkelighetsbeskrivelse som ikke stemmer overens 
med praksis. Dagens tomteområde som p.t er under regulering, samt de 20,2 daa søm vi ønsker 
fremmet i denne arealrevisjonen ble hugget ut av Viken skog i 2016. Tomteområdet gammelt og 
nytt fremstår i dag som et samlet område. Vi kan ikke i praksis se at det gis innsyn fra selve 
knatten – utsiktspunktet. Det innsyn som er åpnet opp er fra nord, men dette gjelder uavhengig 
av det nye foreslåtte planområde. I tillegg er det etablerte gamle boligområdet på Knattås mere 
eksponert enn hva det foreslåtte området er. Vedlagt noen situasjonbilder fra praksis slik det 
fremstår i dag, se vedlegg nedenunder. 
 
Vi tok opp saken med fylkesmannen den 20.11.2016 med følgende tekst: Ut fra vår oppfatning, 
og i praksis ved befaring på tomteområdet (nå hugget flatt for hele teigen) så vil ikke de 20,2 daa 
som var foreslått avsatt til boligområde av Sarpsborg kommune innebære noen utfordring knyttet 
til siluettvirkninger, da den ytterste delen av kollen beholdes med vegetasjon mot vest. Mot nord 
er det fullt innsyn allerede. 
 
Fylkesmannen sier i sitt tilsvar den 23.11.2016 som følger: Området det spørres om er redusert i 
størrelse som følge av en lengre prosess hvor byggeområdene i kommuneplanens arealdel er 
vurdert under ett og hvor prosessen i 2014 endte med mekling og departementets avgjørelse. 
Dersom dette skal vurderes på nytt må det være kommunen selv som tar det inn i en ny 
kommuneplan og fremmer det som en del av en argumentasjon om hvilke områder man 
ønsker/prioriterer og hva slags arealer det er behov for. Vår argumentasjon gjaldt ikke bare 
innsyn. Kommunen er i gang med ny kommuneplanrunde som fylkesmannen senere skal uttale 
seg til, og vi kan ikke gi noen forhåndstilsagn som foregriper hvordan en slik prosess vil ende. 
Planer som fremmes som ikke er i tråd med kommuneplanen, og i strid med et omforent 
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meklingsresultat, vil som utgangspunkt bli møtt med innsigelse. 
 
I vårt svar til fylkesmannen den 24.11.2016 skriver vi som følger: Vi er i dialog med Sarpsborg 
kommune om den kommende kommuneplanprosessen og våre felles interesser for å kunne 
avsette det omtalte område til byggeområde. Sarpsborg kommune og vi som planfaglig utvikler 
er enige om at dette planområde er et godt område for boligutvikling og at de anførte innsigelser 
fra fylkesmannen ikke bør gjelde for tomteområdet. 
 
Som planfaglig utvikler ønsker vi at objektive premisser legges til grunn og at det arbeidet som 
bedrives kan sies å være godt begrunnet og kvalifisert, noe vi ikke synes denne beslutningen 
rommer for det aktuelle planområdet.  
 
Vi tar imidlertid med oss Fylkesmannens kommentarer inn i et nytt arbeide for å kunne avsette 
restarealet på ca 20,2 daa i tråd med Sarpsborg kommune og våre ønsker inn i den kommende 
kommuneplanprosessen. 
 
Kart over planområdet på ca 20,2 daa innenfor blå piler og rød/sort ramme. 
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Kart over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 
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Kart over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 
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Bilde mot Knatten – utsiktspunktet hvor planområde er hugget og gjort klar for 
boligutvikling i 2016. Vegetasjonsskjerm mot øst i betryggende avstand til utsiktspunktet. 
Ingen siluettvirkninger. 
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Bilde mot syd hvor planområde er hugget og gjort klar for boligutvikling i 2016. 
Vegetasjonsskjerm mot syd. Mesteparten av planområde ligger på denne flanken. 
Ingen siluettvirkninger. 
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Bilde mot nord hvor planområde er hugget og gjort klar for boligutvikling i 2016. En 
beskjeden andel av planområde ligger på denne flanken. Her er det innsyn, men det gjelder 
hele det nye og gamle boligområdet på Knattås. 
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Bakgrunn og innramming: 
Prosjektet er ment å tilpasses den eksisterende småhusbebyggelsen i tomteområdets nærområde 
hvor det planlagte boligområde som nå er under regulering ca 54 daa videreføres. Vårt planfag-
lige fundament bygger på en fortettingsstrategi og videre utvikling av Knattås,  
Knattås er et meget attraktivt tomteområde. Attraktive tomter for barnefamilier vil være svært 
prioriterte tomter for utvikling. På denne bakgrunn ønsker vi å rette et fokus på det utviklingspo-
tensial som finnes på ovennevnte planområde. 
 
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Etablering på tomten gir svært attraktive boliger med gode solforhold og svært gode 
utenomhusarealer i trygge grønne omgivelser. Tomten ligger svært gunstig til på Knattås. I 
tillegg er fortettingspotensialet stort. 
 
Eiendommen har etter vår oppfatning ingen begrensninger. Det er i denne forbindelse ingen 
naturtyper, eller fornminner på eiendommen. Nøye analyser viser i tillegg at eiendommen er uten 
natur eller verdiklassifisering og biologisk mangfold og nøkkelbiotoper. Eiendommen er en 
skogstomt son nå i praksis er hugget ned (2016) og klargjort for boligutvikling i samspill med det 
allerede avsatte boligområdet. Planområdet er ikke klassifisert som friluftsområde, men det er 
korte avstander til utsiktspunktet som har betydelig lokal friluftsinteresse. En åpning for 
allmenhetens interesser og adkomstmuligheter bør synliggjøres i detaljreguleringen. Det er i det 
pågående prosjektet hensyntatt at det må opparbeides adkomstveier. Det ligger til rette for at 
eksisterende VA-nett kan benyttes. 
 
Vi ser ingen konfliktlinjer for eiendommen. 
 
Sentrale vurderingskriterier: 
Tomteområdet er meget gunstig lokalisert ved stamvegnettet og i nærhet til etablert infrastruktur 
på Grålum. De vegbaserte forutsetningene for arealutvikling må slik sett sies å være gode. 
 
Planområdet ligger i tilknytning til Grålum og innenfor kollektivsonen. 
 
Tomten fremstår med bakgrunn i retningslinjer nedfestet i Fylkesdelplan som et naturlig 
fortettingsalternativ på Knattås med nærliggende områder. Arealutvikling til bolig vil bidra til å 
styrke og fortette boligområdet på Knattås med hovedvekt på småhusbebyggelse og eneboliger 
spesielt tilpasset barnefamilier.  
 
Boliger på dette området vil åpne opp for tilgjengeligheten til marka. Derav vil en utvikling på 
eiendommen styrke nærvirkningene for byen og allmenheten på svært fordelaktig vis.  
 
Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten er kategorisert som LNF område i gjeldende kommuneplan. Tomten består 
av en skogsteig som i dag er hugget (2016) og klargjort for bygging på 20,2 dekar. En eventuell 
utvikling her vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde i forbindelse med 
igangsatt KP rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en reguleringsplanprosess for 
å utrede og fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for arealutviklingen. Vi 
informerer i denne sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en slik prosess så fort 
som mulig.  
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Oppsummering:  
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål bolig. Dette i samsvar med Sarpsborg kommunes og Østfold fylke sin 
arealstrategi. Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i 
dialog med Sarpsborg kommune.  
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: tirsdag 28. november 2017 07.25 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Hege Hornnæs; Lars Thalberg 
Subject: VS: Arealplanen 
Attachments: Knattås.pdf 
 
Hei Emilie! 
 
Jfr vår samtale i går, se kart. 
 
Se kommentarer under. 
 
Gjelder del av gnr 2066, bnr 2 i Sarpsborg kommune hvor ca 19.8 daa ble avsatt til byggeområde 
bolig i siste kommuneplanrevisjon – arealdelen. 
Ca 40 daa var ønsket avsatt av Sarpsborg kommune og oss som utvikler, men arealet ble redusert 
grunnet en interesse fra Fylkesmannen knyttet til siluetvirkninger mot vest hvor det ble foretatt en 
justering og avgrensingen mot selve «knatten - kollen» 
 
Fylkesmannen avviser ikke å prøve området på ny, og vi vil sende inn dette igjen ifm den kommende 
rulleringen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
 
 

Fra: Gartmann, Geir [mailto:FmosGGA@fylkesmannen.no]  
Sendt: 23. november 2016 09:00 
Til: olav.s.illokken@salutaris.no 
Kopi: Jensen, Carl Henrik <FmosCHJ@fylkesmannen.no> 
Emne: SV: Anmodning 
 
Salutaris eiendom 
  
Området det spørres om er redusert i størrelse som følge av en lengre prosess hvor byggeområdene i 
kommuneplanens arealdel er vurdert under ett og hvor prosessen i 2014 endte med mekling og 
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departementets avgjørelse. Dersom dette skal vurderes på nytt må det være kommunen selv som tar 
det inn i en ny kommuneplan og fremmer det som en del av en argumentasjon om hvilke områder 
man ønsker/prioriterer og hva slags arealer det er behov for. Vår argumentasjon gjaldt ikke bare 
innsyn. Kommunen er i gang med ny kommuneplanrunde som fylkesmannen senere skal uttale seg 
til, og 
vi kan ikke gi noen forhåndstilsagn som foregriper hvordan en slik prosess vil ende. Planer som 
fremmes som ikke er i tråd med kommuneplanen, og i strid med et omforent meklingsresultat, vil 
som utgangspunkt bli møtt med innsigelse.  
  
Vennlig hilsen 
  
Geir Gartmann 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Østfold 
  
  

Fra: Martinsen, Ole  

Sendt: 21. november 2016 10:14 
Til: Gartmann, Geir 

Emne: VS: Anmodning 
  
  
  
Vennlig hilsen 
  
Ole Martinsen 
rådgiver 
Fylkesmannen i Østfold 
  
Tlf.: 69 24 70 46 
www.fylkesmannen.no/ostfold 
  

 
  
Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens 
saksbehandlingssystem. 
  

Fra: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken [mailto:olav.s.illokken@salutaris.no]  
Sendt: mandag 21. november 2016 09.44 
Til: Martinsen, Ole <FmosOMa@fylkesmannen.no> 
Kopi: Lars Thalberg <lars.thalberg@salutaris.no> 
Emne: Anmodning 
  
Ole Martinsen! 
  
Vi besitter utviklerrettighetene til eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 i Sarpsborg kommune hvor ca 
19.8 daa ble avsatt til byggeområde bolig i siste kommuneplanrevisjon – arealdelen. 
Ca 40 daa var ønsket avsatt av Sarpsborg kommune og oss som utvikler, men arealet ble redusert 
grunnet en interesse fra Fylkesmannen knyttet til siluttvirkninger mot vest hvor det ble foretatt en 
justering og avgrensingen mot selve «knatten - kollen». Se vedlagte kart. 
  
Ut fra vår oppfatning, og i praksis ved befaring på tomteområdet (nå hugget flatt for hele teigen) så 
vil ikke de 20 daa som var foreslått av Sarpsborg kommune innebære noen utfordring knyttet til 
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siluettvirkninger, da den ytterste delen av kollen beholdes med vegetasjon mot vest. Mot nord er det 
fullt innsyn allerede. 
  
Spørsmålet blir om fylkesmannen på ny kan vurdere å innta arealene i det den kommende 
arealplanrevisjonen for Sarpsborg kommune. 
  
Vi trenger å drøfte denne muligheten med deg/dere med henblikk på å få noen gode råd og objektive 
perspektiver på dette arbeidet. 
  
Anmoder således om et møte med deg/dere, gjerne med forslag til dato/tid. 
  
  
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
  
  
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Innspill nr. 22, Knattås
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 15 daa
Forslagsstiller: Salutaris eiendom AS ved Olav Iløkken og Lars Thalberg
Dagens bruk: Skogkledd ås

Konflikt med igangsatt planarbeid: 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Avgrensningen av området ble avklart gjennom mekling med regionale 
myndigheter ved forrige revidering. Bakgrunn for at området ble strammet inn 
sammenlignet med hva Sarpsborg kommune ønsket seg var å sikre at åsen skulle 
framstå som skogkledd. Det er ingen nye forhold som tilsier at konklusjonen ville 
vært annerledes nå.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Gjentakelse av de viktigste punktene fra enkelte tema. Skjønnsmessig vurdering av fordeler og ulemper. Eventuelle forutsetninger ved utbygging.

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan.
Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 

Del av planområdet for reguleringsplanen på Knattås (plan-ID 22069). 
Del av planområdet for Intercity-utbygging.
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From: Ottar <ottar3@gmail.com> 
Sent: torsdag 7. desember 2017 11.20 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: Boligarealer/erstatningstomter 

Ottar Olsen 
Heimdalsveien 21 
1718 Greåker 

ottar3@gmail.com 

Hei. 

Det var tankevekkende å lese innlegget i SA i dag,og 
siden jeg er en av de som får huset revet ved 

framføringen 
av 4-felt fylkesvei 109,har jeg,og mange med 

meg,forskjellige tanker om hvor man skal gjøre av seg 
når huset 
blir revet. 

Vi er jo begge uføre etter at jeg er satt tilbake etter 
hjerneblødning,og samboer med ødelagt rygg etter 

bilkollisjon. 

Når huset rives har vi gått over i pensjonistenes 
rekker.Vi bekymrer oss naturlig nok,da så mange 

mennesker skal ut på et dårlig boligmarked,og alle 
samtidig. 

Vi har jo som trygdede og senere pensjonister ikke 
mulighet til de tomteprisene mange private opererer 
med nå for tiden,og er det kommunens hensikt at vi 

Dette er en sladdet versjon for å ivareta personvern.
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rammede skal få erstatningstomter,bør jo disse være 
overkommelige for alle.Vi kan jo ikke sette oss i stor 

gjeld i den alderen.Vi skal vel i rettferdighetens 
navn,IKKE bli påtvunget gjeld,kun for at veien skal 

fram? 

Rimelige tomter i kommunens regi,hvor man kan sette 
opp et rimelig ferdighus (f.eks. Älvsbyhus) er jo hva vi 
trenger,og vel har råd til,for det er jo begrenset hva 
vegvesenet vil betale oss i erstatning for de gamle 

husene,og vårt er 60 år gammelt. Overlater kommunen 
denne prosessen til private,blir dette bare et luftslott 
som blir uoppnåelig for flere,grunnet  høy fortjeneste 

disse skal ha. 

Sentral beliggenhet er jo også et behov ettersom 
alderen melder seg,men de fleste som i første 

rekke,om 2-3 år blir rammet,er jo Greåkerfolk,og 
ønsker kanskje fortsatt nærhet til denne plassen vi har 

bodd i all tid. 

Håper dere finner den beste løsningen på dette,da vi 
som er "rammet" av dette,går en svært usikker tid i 

møte. 

Lykke til med arbeidet. 

Mvh. 

Ottar Olsen 

-- 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A023: Ottar Olsen, Heimdalsveien 21 
 

Huset berøres av planene for Fv. 109 og det er ønske om kommunale erstatningstomter i nærheten 
av Greåker. 

Vurdering: Arealplanen legger opp til framtidige utbyggingsområder som kan benyttes ved 
gjennomføringen av ny Fv. 109. Noen av disse arealene er også i kommunalt eie. Dette er spørsmål 
som må avklares mer detaljert når utbygging blir besluttet vedtatt. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A024: Fiskeridirektoratet. 
 

Kan ikke se at tiltaket gjennom planprogrammet vil kunne medføre negative konsekvenser for de 
interesser Fiskeridirektoratet er satt til å vurdere. Ber om å bli holdt orientert om framdrift ved å få 
tilsendt kopi av videre saksbehandling og vedtak. 

Vurdering: Tas til etterretning. 
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 2  INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Innledning 

1.1 Tiltakshaver 
› Tiltakshaver: Brødrene Ødegård Maskindrift AS 
› Grunneiere: Jonas Olsen og Torbjørn Borge  
› Gårds- og bruksnummer for planområdet: 1101/1, 1102/1 
› Konsulent: COWI AS, Fredrikstad (kontaktperson: Linn Authén Hjerpaasen, 

tlf.: 45298134, e-postadresse: liro@cowi.no / Ingebjørg Løset Øpstad, tlf.: 
45258566, e-postadresse: ilos@cowi.no) 

1.2 Hensikten med innspillet 
Hensikten med innspillet er å tilrettelegge for etablering av to permanente 
deponier for rene masser i et område hvor det i dag er skog- og jordbruksareal. 
På det ene feltet skal det først tas ut stein gjennom pukkverksdrift før det 
etableres deponi. Det andre feltet innebærer deponi i en del av en ravinedal. Det 
aktuelle området for masseuttak og deponi ligger ved gårdene Vestre og Østre 
Voll i Skjeberg. Når drift av deponiene opphører skal arealene dyrkes opp som 
landbruksareal.  

Det er ønskelig å tilfredsstille et økende behov for deponimuligheter i distriktet, 
samtidig som det muliggjør uttak av masser og opparbeiding av mer dyrka mark 
på sikt.  

Utarbeidelse av innspillet er basert på tilgjengelig informasjon. Det er ikke gjort 
egne undersøkelser i tilknytning til innspillet.  
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 3

Figur 1 Området som ønskes tatt inn i kommuneplanen ligger ved gårdene Vestre og Østre 
Voll i Skjeberg. 

Figur 2 Arealene som ønskes tatt i bruk til masseuttak/deponi (1) og deponi (2). 
(Kartgrunnlag: kart.sarpsborg.com, Sarpsborg kommune) 

2 Tiltaksområdet 
 

2.1 Størrelse, avgrensning, samt dagens arealbruk  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaket strekker seg over to delområder der det største feltet (1) ligger på 
gnr./bnr. 1101/1, mens det minste (2) ligger på gnr./bnr. 1102/1. Områdene er 
uregulert, men er i kommuneplanen avsatt som Landbruks-, natur og 
friluftsformål (LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, 
mv.) og det er hensynssone for bevaring av naturmiljø i deler av områdene. 
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 4  INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 

Arealene er vist med omtrentlige grenser, og vil bli gjenstand for mer detaljerte 
vurderinger i senere faser. 

 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for området. Delområde 1 og 2 er avsatt til 
LNFR og berøres av hensynssoner for naturmiljø. (Kilde: Sarpsborg 
kommunes kartportal) 

 
Område 1 hvor det ønskes etablert masseuttak med påfølgende 
deponivirksomhet omfatter et areal på ca. 160-180 daa. 

I område 2 ønskes det etablert et deponi i en mindre del av ravinesystemet 
langs Ingedalsbekken, øst for delområde 1. Området er på ca. 13 daa. 

Området er knyttet til overordnet veinett gjennom atkomst fra den kommunale 
veien Vollgrenda, videre til fv. 118 Ingedalveien, og påkjøring til E6 vil være 
enten ved Ingedalkrysset (4,1 km) i sør, eller krysset ved Solbergtårnet (4,7 
km) i nord.  

2.1.1 Delområde 1 – masseuttak og deponi 
 
Arealbruk 

Området er del av et mindre høydedrag, med skog av delvis høy, middels og 
impediment bonitet. Det er omgitt av fulldyrka jordbruksareal.  
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 5

 

Figur 4 Bonitet i området (Kilde: skogoglandskap.no/kart/kilden/map_view) 

 
Det er bart fjell i dagen i store deler av området. Berggrunnen består av granitt 
(ngu.no). Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av berggrunnen foreløpig. 

Kulturminner  

I nordre del av området er det registrert to gravhauger fra jernalderen 
(Øiestadjordet gravfelt). Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven. På 
jordet, nord for høydedraget er det gjort funn av flint fra steinalder, med 
uavklart vernestatus. 

 

Figur 5 Kulturminner i nærområdet. (Kilde: kulturminnesok.no) 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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 6  INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 

Naturmiljø 

 

Figur 6 Registreringer av naturmiljø i området. (Kilde: naturbase.no) 

I følge naturbase.no foreligger det ikke registreringer av viktig naturmiljø i 
delområde 1, til tross for at det i kommuneplanen er satt hensynssone for dette. 

I nærområdet er det ellers flere gårdsdammer, to ved Voll Vestre og to ved 
Øyestad i sør. Disse er vurdert som svært viktig A og viktig B. 

2.1.2 Delområde 2 - deponi 
 
Arealbruk 

I databasen "Kilden"(se fig. 4) er arealbruk i ravina satt til innmarksbeite, men 
arealene benyttes ikke til beite i dag. Det er overgang til fulldyrka jord i øvre del 
av ravina.  

Berggrunnen i området er granitt, men er i aktuelt område dekket av løsmasser 
i form av "tykk marin avsetning". (ngu.no) 

Kulturminner 

Det er ingen kulturminner i området som ønskes tatt inn i kommuneplanen, men 
like i nærheten er det to registrerte funn (se fig. 5); i svingen ved veien 
Vollgrenda er det automatisk fredet bergkunst, med skålgroper fra bronsealder-
jernalder. Lenger ute på jordet, vest for delområde 2, er det registrert 
helleristning fra bronsealder. Denne er også automatisk fredet. 
(kulturminnesok.no) 

 

 

1 

2 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 7

Naturmiljø 

Område 2 er del av ravinelandskapet langs Ingedalsbekken som er registrert 
som naturtype med viktig verdi (se fig. 6). "Bekken vurderes som Viktig B da 
den har en viktig økologisk funksjon i landskapet og har en stabil forekomst av 
sjøørret." (naturbase.no) 

3 Beskrivelse av tiltak og omfang 

3.1 Beskrivelse av tiltaket 
Det er ønskelig å etablere en virksomhet som kan tilby både deponering og 
uttak av masser i samme område. Dette vil være svært gunstig med tanke på 
transportaspektet i anleggsbransjen. Å unngå tomkjøring er positivt både av 
hensyn til miljøbelastning og økonomi. 
  
Atkomst til området vil bli som i dag, og tiltakshaver stiller seg positiv til å 
oppruste den kommunale veien Vollgrenda hvis det skulle bli behov som følge av 
virksomheten. Det vil bli behov for å etablere veiatkomst til de aktuelle uttaks-
/deponiområdene, noe som vil medføre inngrep i dyrka mark.  
Virksomheten vil medføre midlertidig omdisponering av dyrka mark, men ved 
avsluttet drift vil dette kunne tilbakeføres til jordbruk, og man vil totalt sett få 
en økning i dyrka mark på eiendommene når også arealer for deponi blir 
opparbeidet. 

I begge områder er det renmasser som skal deponeres permanent. 

3.1.1 Delområde 1  
Innenfor delområde 1 er det ønskelig å opprette deponi for rene masser der det 
i dag er skogkledt høydedrag. Det vil bli uttak av stein i forkant av 
deponivirksomhet. På sikt er målet å få et plant område som kan opparbeides 
som dyrka mark. Mottak og lagring av masser for gjenbruk (inkl. sikting i ulike 
fraksjoner) vil i driftsperioden foregå på dyrka mark utenfor selve 
deponiområdet, sør for gården Vestre Voll. Det vil også være behov for 
brakkerigg i dette området, og atkomstvei vil gå over dyrka mark nord for 
deponiområdet.  
Pukkverksdrift (skyting og knusing) kan begrenses til bestemte tider på året 
(høst/vinter) av hensyn til nærmiljøet. Henting og tipping av masser vil foregå 
hele året.  

3.1.2 Delområde 2 
Innenfor delområde 2 ønskes det å fylle opp en mindre "arm" av ravinedalen 
langs Ingedalsbekken. Her er det i dag avrenning/vannsig ned til den større 
hovedbekken. Det må også her etableres kjøreatkomst over dyrka mark, men 
disse arealene vil kunne tilbakeføres til jordbruk ved avslutning av 
virksomheten. Det vil bli viktig å få til en god løsning for å hindre avrenning ut i 
hovedbekkeløpet.  
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 8  INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2019 - 2031) 

4 Endring formål i kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanen foreslås arealformålet endret fra LNFR-areal for spredt bolig-, 
fritids- eller næringsbebyggelse, mv. til Råstoffutvinning. Slik kan formålet bli 
forenlig med ønsket utvikling av området ved et senere reguleringstidspunkt. På 
sikt kan områdene tilbakeføres til LNF. 

5 Behov for deponi/masseuttak 
 
I følge rapporten "Råstoffuttak og masser i Østfold" utført av Asplan Viak AS for 
Østfold fylkeskommune (2016) er det knyttet usikkerhet til behovet for 
massemottak for rene masser og godkjente deponi for forurensede masser i 
framtiden. "Mengdene for mottakskapasitet er svært avhengig av blant annet 
konjunktur (…), løsninger for gjenbruk (…) og myndighetskrav til kontroll (…)" 
(s. 49 i rapporten).   
Hvis man tar i betraktning store infrastrukturprosjekter som ny jernbanetrasé, 
Bypakke Nedre Glomma og E18 gjennom Østfold vil det kunne tilsi økt behov for 
massedeponier i Sarpsborg-distriktet. I rapporten påpekes også at "Ved 
framskriving av statistikken for generering av avfall har SSB beregnet at bygg- 
og anleggsnæringen vil få den største veksten i avfallsmengder fra 2010 til 
2020, beregnet til 69 prosent" (s. 50 i rapporten). En del av dette vil kunne 
gjenbrukes, men det er naturlig å tro at det fortsatt vil kunne bli behov for 
deponimuligheter. Det er ellers stor bygge- og anleggsvirksomhet i regionen 
også mht. mindre prosjekter, og prisene for deponering er høye.  

I følge rapporten er det også knyttet usikkerhet til behov for økning i 
masseuttak i regionen, da en del prosjekter produserer masser selv, som kan 
gjenbrukes. Det er imidlertid også en stor del utbyggingsområder i Nedre-
Glomma-området som ligger på løsmasser, og som derfor vil trenge godt 
byggeråstoff for utvikling av områdene.  

Med hensyn til transportkostnader er beliggenhet sentralt både i forhold til uttak 
og mottak. "Pukk og andre byggeråstoffer bør produseres så nært de største 
markedsområdene som mulig. Dersom transporten i dag er lenger enn 30 
kilometer blir transportkostnaden dyrere enn råstoffet, og miljøbelastningen 
høy." (s. 44 i rapporten). Området ved Voll gård ligger innenfor denne 
avstanden fra det området som i fylkesplanen er markert som langsiktig grense 
for fremtidig tettbebyggelse, inkl. flere regionale næringsområder. Det er relativt 
kort vei til både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. En slik type virksomhet kan 
ikke legges innenfor tettbebyggelse, da det er sårbart mht. nærmiljø. I 
markedet er det helt klart et behov for flere steder å deponere masser, noe som 
kan medføre mindre kjøring gjennom byer. Samlokalisering av deponi og uttak 
vil være positivt for mest mulig effektiv transport. 
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Figur 7 Figuren viser arealet som befinner seg innenfor 30 km luftlinje fra området hvor 
det ønskes masseuttak og deponi, ved Voll i Skjeberg. (Illustrasjon: COWI 
AS, grunnlagskart: norgeskart.no) 
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I 2016 var det registrert totalt 28 ulike mottaksområder i Østfold (basert på 
informasjon fra kommunene). Etterfølgende figur viser lokalisering av 
massemottak for ulike kategorier av avfall i Østfold. Figuren er imidlertid ikke 
oppdatert med siste status for en del av anleggene, og registreringen mangler 
gode anslag som viser restkapasitet for mottak av rene og forurensede masser. 
Ikke alle mottakene som vises i oversikten er operative i dag. I følge 
tiltakshaver er det dårligere kapasitet for mottak av masser enn det oversikten 
viser.  

 

Figur 8 Massemottak i Østfold, aktive og nye/planlagte, både for rene masser og 
forurensede masser. (Asplan Viak AS/Østfold fylkeskommune) 
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6 Foreløpig vurdering av konsekvenser  
 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon for ulike temaer er det gjort en 
overordnet vurdering av konsekvenser av tiltaket.  
 
Kulturmiljø: Området som er tenkt benyttet til masseuttak og deponi vil berøre 
automatisk fredet gravfelt, og evt. funn av flint. Dette må håndteres i videre 
planarbeid. Også andre kulturminner vil ligge i nærhet av anleggsområdene. 

Naturmiljø: Det er kun ved deponi i ravinedalen at tiltaket berører elementer 
vurdert til spesiell verdi for naturmiljøet. Tiltaket vil ikke påvirke selve 
hovedløpet i bekken, men grøft/vannsig vil bli berørt. Masseuttak/deponi i 
eksisterende skogsområde vil påvirke naturmiljøet der negativt, men det anses 
som rimelig å anta at omkringliggende skogsarealer vil kunne kompensere for 
tapet av dette arealet. I følge Miljødirektoratet (naturbase.no) er det ikke 
spesielle naturverdier i selve uttaksområdet, selv om det er hensynssone for 
dette i kommuneplanens arealdel.  

Nærmiljø og friluftsliv: Det er lite tettbebyggelse som vil bli berørt av 
virksomheten, men det vil kunne bli negative konsekvenser for nærmiljøet i 
form av økt trafikk og forurensing knyttet til støy og støv. Dette vil det imidlertid 
være mulig å avbøte gjennom styring av tidspunkt for masseuttak/-deponering, 
ulike løsninger for skjerming, gode planer for håndtering av avrenning etc. I en 
evt. reguleringsplanprosess vil det kunne stilles krav om nærmere utredninger 
knyttet til aktuelle tema. 

 

Figur 9 Stitraséer i området slik det fremstår på Sarpsborg kommunes turkart for 
Høysand-Løkkevika.  
 

Tiltakshaver kjenner ikke til at området er mye brukt til friluftsliv. På 
kommunens turkart for Høysand-Løkkevika er det registrert stier rundt foreslått 
uttaksområde. Det går bl.a. en sti langs vestsiden av uttaksområdet/deponiet, 
men bare en liten del av stisystemet vil kunne komme i direkte konflikt med 
uttaksområdet.  

Landbruk: Tiltaket vil medføre negative konsekvenser for jordbruksareal så 
lenge virksomheten pågår, men på lengre sikt vil forholdene bli forbedret, 
gjennom økt areal til dyrka mark. Arealene som blir beslaglagt i anleggs-
/driftsfasen vil være små i et overordnet arealdisponeringsperspektiv.  
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Landskapsbilde: Tiltaket vil medføre permanent endring av terrengformer, 
men områdene ligger lite eksponert til, og omfatter ikke arealer som er 
registrert som spesielt verdifulle. Det vil kun være en del av det skogkledte 
høydedraget som blir endret, med synlighet mot øst og nord. Resten av 
høydedraget med vegetasjon vil fungere som skjerming rundt tiltaket mot vest 
og sør.  
Kun en liten del av ravinedalen blir påvirket visuelt.  
Gjennom god arrondering, tilpasning til omkringliggende terreng og etablering 
av buffersoner vil man kunne avbøte en del av de negative visuelle virkningene.  

Risiko og sårbarhet: Det er foretatt en utsjekk på Sarpsborg kommunes 
kartklient som viser at planområdet ikke vil komme i konflikt med rasfare eller 
flomfare. Det er likevel en viss fare for ras knyttet til ravinedalsystemer. 
Gjenfylling av slike områder vil imidlertid kunne bedre sikkerheten. Støy og støv 
er kommentert under Nærmiljø og friluftsliv. 

7 Oppsummering 
Området ved Vestre og Østre Voll gård i Skjeberg ligger lite eksponert til, 
samtidig som tilgjengelighet til overordnet veisystem og nærhet til større 
utbyggingsområder er relativt god. Det er få naboer som blir direkte berørt av 
tiltaket, men trafikk, støv og støy er blant temaene som må håndteres i videre 
planarbeid. Tiltaket vil medføre negative konsekvenser for kulturminner, 
landskap, naturmiljø og nærmiljø. Det vurderes likevel at negative konsekvenser 
oppveies av de positive virkningene ved god ressursutnyttelse og 
deponimulighet som samfunnet har behov for, samt økning i jordbruksareal på 
sikt.  

Med dette innspillet ønskes det herved at ovennevnte områder tas inn i 
rulleringen av kommuneplanens arealdel for Sarpsborg. 

8 Kilder 
Asplan Viak AS/Østfold fylkeskommune (2016): "Råstoffuttak og masser i 
Østfold" 

Informasjon fra Brødrene Ødegård Maskindrift AS 

Statens kartverk: norgeskart.no 

Sarpsborg kommune: kommunens kartportal inkl. kommuneplanens arealdel 

Sarpsborg kommune: Turkart for Høysand-Løkkevika  

Norsk institutt for skog og landskap: skogoglandskap.no/kart/kilden/map_view 

Norges geologiske undersøkelse: ngu.no 

Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning: kulturminnesok.no 

Miljødirektoratet: naturbase.no 
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Innspill nr. 25, Voll, Skjerberg (sørøst for Stasjonsbyen)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - massedeponi
Gårds-/bruksnummer / Arealstørrelse: 1101/1 og 1102/1 / Ca. 190 daa, delt mellom to områder
Forslagsstiller: Cowi på vegne av Brødrene Ødegård Maskindfrift AS
Dagens bruk: Skog og dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Området er del av lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger 1,4 km i luftlinje unna 
Hornnes skole). Nærliggende E6, men trafikken vil gå gjennom stasjonsbyen. 

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Det er ca. 300m i luftlinje til lokalbuss, og rundt 1,2 km i luftlinje til buss fra 
Stasjonsbyen.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Tiltaket berører ingen viktige rekreasjon- og friluftslivsinteresser. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Hornnes skole ligger 1,4 km unna i luftlinje. Løkka barnehage ligger langs veien 
til innspillsområde, og ligger ca. 600 m unna i luftlinje. Skjeberg idrettsplass 
ligger i stasjonsbyen, og Høysand lekeplass ligger ca. 2 km unna i luftlinje.

Landskap Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser. 

Kulturminner/kulturmiljøer

Det registrert to gravhauger fra jernalderen (Øiestadjordet gravfelt) i øvre del av 
innspillsområdet. Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven. På jordet, 
nord for høydedraget er det gjort funn av flint fra steinalder. Det ligger også to 
kulturminner mellom de to delområdene. 

Naturmangfold 

Delområde 2 ligger innenfor en viktig naturtype, Ingedalsbekken. Ingedalsbekken 
har økologisk tilstand dårlig. Tiltak som utføres i dette området bør derfor fremme 
bedre vannkvalitet. I nærområdet er det ellers flere gårdsdammer, to ved Voll 
Vestre og to ved Øyestad i sør. Disse er vurdert som svært viktig A og viktig B. 

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord
Delområde 1 er registrert som innmarksbeite, og en del er registrert som dyrkbar 
jord. Det er overgang til fulldyrka jord i øvre del av området. På delområde 2 er 
nesten hele området er registrert som jordbruk.

Skogbruk Den nedre delen av delområde 1 består av skogdekt areal.
Mineralske ressurser Områder består ikke av mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke utsatt for støy, grunnforurensing, dårlig luftkvalitet eller stråling. 
Høyspentsonen går lengre nord for innspillsområdet. Men ved en massedeponi vil 
det medføre trafikk, støv og støy.

Radon Store deler av delområde 1 er registrert med høy aktsomhet av radon.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området er registrert med hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte 
med stor mektighet eller tynt dekke over berggrunnen. Enkelte områder er 
registrert med bart fjell. Havstigningsbivå for Stasjonsbyen er 51 cm, og vil ikke 
ramme innspillsområdet ved 200 års stormflo. Delområde 1 har en myr midt på 
området, og delområdet 2 ligger like ved en elv. Det kan foreligge fare for 
kvikkleire. Har vært skred i dette området tidligere.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke i tilknytning til storulykkerisiko.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Området ligger landlig til i rolige omgivelser, med opparbeidede jorder i kort 
avstand til Stasjonsbyen. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Ved en eventuell regulering vil det være behov for å vurdere ny teknisk 
ifrastruktur i området.

LNF i gjeldende kommuneplan.
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Arealbruk i omrkringliggende områder
Arealbruk i omkringliggende områder består stor sett av jordbruk og skog med lite 
bebyggelse. Det ligger en barnehage langs veien ikke så langt unna 
innspillsområdet.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

     j y         g     p    g 
naturtype rundt Ingedalsbekken. Det ligger også viktige gårdsdammer i  nærområdet. Deler av området er registrert som fulldyrket jord, og områdene rundt 
består stort sett av jordbruk og skog. Store deler av området er registrert som høy aktomhetsgrad av radon. Det vil forekomme trafikk, støv og støy ved en 
endring til massedeponi.

Tas ikke til følge.
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From: Simonett Halvorsen-Lange <simonett@bas-ark.no> 
Sent: onsdag 10. januar 2018 14.11 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Postmottak 
Cc: Kjell Ingar Brenne; Tone Krange 
Subject: Innspill til planarbeidet 
Attachments: Innspill Markveien 1 og 3 ABC.pdf 
 
Hei Emilie,   
 
På vegne av Brennes Bygg og Borg Svakstrøm fremmes vedlagt innspill til 
arealplanrevideringen.  
 
Med bakgrunn i innspillet er det også ønskelig å komme i dialog med dere, slik at det kan 
søkes den beste løsningen for eiendommen. 
 
Dette formelle innspillet foreslår boligformål på eiendommene. Dersom dette ikke er i tråd 
med kommunens ønsker for eiendommen, kan det også være aktuelt for tiltakshaver å se på 
mulighetene for kombinasjon næring/bolig. Men primært fremmes nå innspill om 
boligformål.   
Det planlegges også utført et mulighetsstudie for eiendommene utover våren.  
Med  bakgrunn i innspillet, og tiltakshavers tanker om utvikling av eiendommen, kunne det 
vært nyttig om vi fikk til en prat litt ut på våren, der innspill og ideer kan drøftes over bordet.  
 
Kom gjerne med forslag til aktuelle datoer for ett møte allerede nå,-  
avhengig av når det passer best inn i revideringsprosessen. Så kan vi legge det i vår 
fremdriftsplan. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Simonett Halvorsen-Lange 
Arkitekt MNAL  
+47 41530274 
www.bas-ark.no 
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Sarpsborg, 01.01.2017 
 
 
Sarpsborg kommune v/ Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
 
 
INNSPILL OM FORMÅLSENDRING 
 
Vedlagt følger innspill til det videre planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg:  
 
Innspillene fremmes på vegne av grunneiere for eiendom Markveien 3ABC og Markveien 1.  

  
Det fremmes også forslag om vurdering av formålsendring på eiendom Snekkerstuebakken 24, men da 
eieren av snekkerstuebakken nylig har gått bort, fremmes ikke dette innspillet på vegne av grunneier.  
 
Det fremmes forslag om formålsendring, fra næring til bolig for de tre nevnte eiendommene:  

G. nr/B.nr:  Grunneier: Eksisterende bruk: Formål i 
gjeldende 
arealplan: 

Forslag til nytt 
formål:  

1048/269 
Markveien 3 ABC 

Brennes Bygg AS Kontorer/lager/ 
bilverksted/lakkering 

Næring Bolig 

1048/302 
Markveien 1 

Borg Svakstrøm 
Eiendom A/S 
 

Kontorer Næring Bolig 

1048/268 
Snekkerstuebakken 
24 

Mohamend Saeed  
 

Verksted/lager Næring Bolig 
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Forholdet til etablerte lokaliseringsprinsipper: 
Området ligger utenfor sonen avsatt som byområdet. Området ligger inn til eksisterende boligområde 
Borgen, ved lokalsenterområde Ise.  Området sokner til Hafslund barneskole. Det er 1,3 km reel skolevei til 
Hafslund skole. Det er også flere barnehager i gangavstand fra området.  
 
Områdets egenskaper og bruk i dag:  
Eiendommene Markveien 3 og 1 benyttes til kontorer/ lager/bilverksted/lakkering.  
Eiendommen Snekkerstuebakken 24 benyttes til verksted/bilglassverksted/lager.  
Eiendommene er uregulerte.  
 
Området ligger bak Isesenter, og henvender seg til Markveien og Snekkerstuebakken, samt mot 
sørliggende boligområde. Område eksponeres ikke til Iseveien, og oppfattes dessverre ikke som en del av 
næringsområdet langs Iseveien, men ligger mer i bakevjen. Bygningsmassene har behov for betydelig 
oppgradering, og da eierne ser at det er utfordrende og utvikle attraktive næringslokaler i området, er det 
ønskelig at området vurderes tilrettelagt for boliger.   
 
Tomten har gode solforhold gjennom hele dagen.  
 
Overordnet beskrivelse av ønsket ny bruk:  
Det er ønskelig å utvikle boliger på eiendommen. Gjerne i form av konsentrert småhus  
bebyggelse, eller andre arealeffektive løsninger. Utnyttelsespotensialet vil måtte utredes gjennom  
fremtidig regulering/ mulighetsstudier. Området henvender seg til allerede eksisterende boligområder i sør 
og vest, og har gode forutsetninger for å bli ett fremtidig attraktivt boligområde. Her er nærheten til 
kollektivtilbudet stort, nærmiljøkvaliteter som nærhet til matforretning, lekeplasser idrettsplasser og haller er 
allerede tilstede. Tomtens beskaffenhet og størrelse gjør at det her vil kunne utvikles flere boliger, med 
gode bokvaliteter. Tomten grenser også inn til avsatt grøntområde.  
 
Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur: 
Adkomstvei: det ligger tilrette for adkomst fra både Snekkerstuebakken og Markveien. Markveien leder inn 
til eksisterende boliger.  
 
Vann og avløp: Eksisterende bolig/næringsområde, det antas å ligge tilrette med vann og avløp allerede.  
 
Kollektivdekning: Området har høy frekvens av busstilbud, med stoppesteder både mot 111 og Ise, samt 
118 og Borgen. 
 
Nærmiljøkvaliteter: kort nærhet til matbutikk, legesenter, apotek, helsesenter med mer, skoler, barnehager, 
kollektivdekning, lekeplass, idrettsanlegg, barne- og ungdomsskole og videregående skole.  
 
Annet: En gjennomgang av ulike temakart og databaser viser:  

Tema Berørt Kommentar 
Flomsone   
Grunnforurensing x Temakart i gjeldende arealplan viser 

grunnforurensning i området. Dette 
vil måtte utredes videre og 
eventuelle avbøtende tiltak utføres 
før området kan utvikles til boliger. 

Grunnforhold med utløsningsområder   
Grønnstruktur x Grenser til grøntareal i vest 
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Høyspent   
Kulturlandskap   
Lekeplassdekning x Området ligger delvis innenfor 

dekningsområde for nærlekeplass. 
Støy x Deler av området mot Iseveien 

ligger i gulstøysone. (usikkert om 
beregninger er gjort etter at nytt 
Isesenter er bygget. Dette vil måtte 
utredes videre.) 

Biologisk mangfold   
Samfunnssikkerhet   
Kulturminner   
 
 Sjekket MERKNAD 
Artsdatabanken x  
Kulturminnesøk x  
Miljøstatus x Støy. 
NGU x Fyllmasser.  
 
 
 

 
Kart fra miljøstatus viser at området nordre deler ligger innenfor gul støysone.  
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Kommuneplanens arealdel viser området med fare for grunnforurensning. 
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Innspill nr. 26, Markveien, Borgen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1048/269, 1048/302, 1048/268 / ca. 17,5 daa.
Forslagsstiller: BAS arkitekter på vegne av grunneierne Brennes Bygg AS og Borg Svakstrøm Eiendom AS
Dagens bruk: Bebygd næringsområde med kontorer/lager/bilverksted og tilhørende parkeringsplasser
Konflikt med igangsatt planarbeid: 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kollektivsonen og er en del av tettstedsområdet.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger 100-200 m fra hovedsykkelveinettet. 
Området er 100-300 m fra to stamruter for buss (linje Ise-Hafslund-Sentrum-
Grålum-Greåker-Fredrikstad og linje Sandbakken-Hafslund-Sentrum-Grålum-
Kalnes). Det er planlagt kollektivfelt langs rv. 22 fra Dondern til Sarpsfossen.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 400 m fra nærmeste daglivarebutikk på Borgen. Området ligger 
rett ved servicetilbud på Iseveien senter. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 3,5 km fra torget (reell vei). Dette bidrar til at hovedvekten av 
boligene i Sarpsborg kommer nærmere sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv

Utbygging berører ikke rekreasjonsinteresser da området er et bebygd 
næringsområde.
Området ligger ca. 500 m fra Dondern. Nærmeste skog er Hafslundskogen som 
ligger ca. 1,2 km unna.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er rett ved en enkel lekeplass.
Området er ca. 500 m fra nærmeste barnehage (Borgen barnehage), ca. 1 km fra 
både Borgen barneskole og Hafslund barne- og ungdomsskoler, ca. 300-400 m fra 
fotballbanen ved Dondern, samt ca. 1,3 km fra Skjeberghallen. 
Området som vurderes for utbygging er ikke brukt av barn for lek og rekreasjon.

Landskap Området er en del av tettstedsområdet og er allerede bebygd. Berører ikke 
landskapsverdier.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ikke registrert kulturminner. Området berører ikke verdifulle kulturmiljøer.
Naturmangfold Ingen kjent verdier for naturmangfold.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ikke kartlagt mineralske ressurser i området.
Drikkevann Området er ikke innenfor nedslagsfeltet til en drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En liten del av området mot nord er utsatt for støy (gul sone). Det kan tillates 
boliger i området under visse forutsetninger, blant annet at alle boliger har en stille 
side og tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støyverdier.
Det er registrert forurenset grunn på hele området.
Det er ikke registert dårlig luftkvalitet i området. 
Det er ikke høyspent gjennom eller i umiddelbar nærhet fra området.

Radon NGUs radonkart betegner risikoen for radon i området som usikker.

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

Det er en stor mulighet for forekomst av marin leire. Dette betyr at det kan være 
kvikkleire i området. Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller 
jord- og flomskred. Området ligger langt fra elver og sjø. Det er ingen bekk i eller 
rett ved området

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke innenfor faresone rundt storulykkebedrift.

Områdets fysiske kvaliteter

Området består i dag av næringsbygg (kontor/lager/verksted) med store 
parkeringsplasser rundt. 
Området er flatt og har gode solforhold. Det vil være viktig å skjerme boligene fra 
Iseveien senter.

Nåværende næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan.
Regulert til Forretning/Kontor/Industri i reguleringsplan "Industriområde Solheim" (plan-ID 26012).
Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 

Det er ingen igangsatt regulering på området, men området ligger i nærheten av planområdet for rv. 11  
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Forventet generert trafikkmengde 500 ÅDT. Krav om endret kryssutforming 
Markvn x Snekkerstubakken og opparbeidelse av fortau frem til Iseveien.
Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger veldig sentralt til, like ved hovedsykkelnett, stamruter for buss, lekeplass, skoler, butikker osv. Det er kort vei til sentrum. Området er egnet for 
boligutvikling. Det må sjekkes for forurenset grunn. Det må sikres en buffer mot Iseveien senter/parkeringsplassen nord for området.

Tas til følge.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A027: Nora Lileng Johansen . 
 

Ønsker unntaksbestemmelse fra byggeforbudet for å bygge hytte på fradelt tomt. 

 

 

 

 

 

Vurdering: Tas ikke til følge. Innspillet er ikke lenger relevant fordi det allerede er gitt dispensasjon for 

å sette opp ny hytte på tomta. 
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: onsdag 17. januar 2018 08.56 
To: Postmottak; Arealplan 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs; Ordfører; Lars Thalberg; 

Linda Engsmyr; Aamodt, Ole Fredrik - Brodrene Dahl AS Norway; 
gbmkm@start.no; brlarsenasfalt 

Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 
AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT VEDRØRENDE GNR 1049, BNR 93 (171 378,9 
2m) OG DEL AV GNR 1049, BNR 17 (136 171 2m) - «ÅSERØDFJELLET 
TERASSER, 307 DAA 

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune, KP 2018-2030, Åserødfjellet terasser, 
planområde på 307 daa.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende gnr 1049, bnr 93 (171 378,9 m2) og del av eiendommen gnr 
1049, bnr 17 (136 171 m2) i Sarpsborg kommune.  
«Åserødfjellet terasser» planområde på ca 307 daa som anmodes avsatt til bygge-område bolig. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.: 410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 17, januar 2018 
 
 
ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED 
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 – 2030 FOR 
SARPSBORG KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT PÅ ÅSERØDFJELLET 
VEDRØRENDE GNR 1049, BNR 93 (171 378,9 2m) OG DEL AV GNR 1049, 
BNR 17 (136 171 2m) – «ÅSERØDFJELLET TERASSER»  
PLANOMRÅDE PÅ CA 307,5 DA  
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Ole Fredrik 
Aamodt, Nålumveien 34, 1747 Skjeberg og grunneier Kjell Mathisen, Borgenveien 30, 1739 
Borgenhaugen herved om at egnede arealer innenfor det definerte planområdet gnr 1049, bnr 93 
på ca 171 378,9 m2 og del av gnr 1049, bnr 17 på ca 136 171 m2, samlet 307,5 daa avsattes til 
byggeområde for boliger i forbindelse med igangsatt KP – rullering for Sarpsborg kommune.  
 
Vi viser for øvrig til flere møter og dialog med fungerende plansjef Hege Hornæs, 
arealplanlegger Eivor Bøe, areal og transportplanlegger Emilie Cosson-Eide, foruten ordfører 
Sindre Martinsen-Evje og varaordfører Linda Engsmyr i sakens anledning. Viser også til dialog 
med Østfold fylkeskommune i anledning langsiktig tettstedsgrense. 

Vi viser til følgende underlag og føringer: Planprogram, Kommuneplanes arealdel 2019-2031, 
Boligpolitisk plattform, Kommuneplanens arealdel 2014 – 2023, Rapport, hvordan skal Sarps-
borg vokse, Asplan Viak. Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen. Han-
delsanalyse for Nedre Glommaregionen. Bypakke Nedre Glomma / samarbeidsavtalen om areal- 
og transportutvikling i Nedre Glomma (2016-2021), Trafikkplan for Sarpsborg (Veinorm), Ho-
vedveinett for sykkel i Sarpsborg (2008) 

Vi viser også til følgende regionale og nasjonale underlag og føringer: Rikspolitiske retningslin-
jer som T-2/08 for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, T-93 Rikspolitiske retnings-
linjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Østfold mot 2050 (Forslag til ny fylkesplan 
for Østfold, behandlet i fylkestinget 26. februar 2009 – nå under revisjon), Areal- og transport-
plan for nedre Glommaregionen, vedtatt 2006, samt Nasjonale forventninger til regional og kom-
munal planlegging (T-1497)  

Ovenstående planverk er forankringen for vårt prosjekt. Dette med fokus på fortetting av boliger 
med kvalitet innenfor kollektivsonen og bysonen i Sarpsborg kommune som vil kunne gi svært 
mange positive effekter som mindre arealforbruk, kortere reiseavstander, mindre transportbehov 
og en mer levende by, noe vårt tomteområde legger til rette for med en avstand til sentrumskjer-
nen på 4,6 km for gående/syklende. Prosjektet er ment å ivareta en tilpasset kombinasjonen av 
boliger tilpasset den eksisterende småhusbebyggelsen i nærområde og etter Brusemyrveien, samt 
stimulere til nye arbeidsplasser, service og kulturtilbud som viktige kvaliteter ved å bo sentralt 
slik vårt tomteområde ligger til med direkte nærhet til sentrum av byen. 
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Åserødfjellet er nå under press gjennom aktiviteten på Søndre Bjørnemyr og planlagte nybygg på 
Roligheten og i Kroken (naboeiendom) mv.  Dette krever derfor store nye erstatningsområder i 
nærområdet med god kollektivdekning innenfor by og kollektivsonen. Ifølge Statens vegvesen er 
noe av hovedhensikten med et slikt prosjekt at det skal være god fremkommelighet for 
kollektivtrafikk, gående og syklende. Et forhold som vil understøtte etableringer av nye boliger i 
dette området.  
 
Vårt boligprosjekt er et miljøprosjekt for byen med nye muligheter med god infrastruktur, 
skolekapasitet og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Tettstedutvikling svært nær sentrum slik 
vårt prosjekt legger opp til med gang og sykkelvei og meget god kollektivdekning er viktige 
parametre for fremtidige utbyggingsområder. En utvikling som dette er presisert i regionalt 
plangrunnlag og i rikspolitiske føringer som avgjørende verktøy for å lykkes med det nasjonale 
planarbeidet. 
 
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Vårt foreslåtte område for utvikling, Åserødfjellet ligger i forlengelsen av Nygård søndre og 
Roligheten mellom elva - Nipa og Kampenesmyra i umiddelbar nærhet til flere planlagte 
utbyggingsområder. Åserødfjellet terrasser har et planområde på ca 307,5 daa. Det er meget gode 
forutsetninger for vegutløsning fra 2-3 akser med utkjøring i Jellestadveien, Brusemyrveien, og 
eller via Åserød/Kroken. Det må mest sannsynlig planlegges undergang, og/eller overgang for 
kryssing av jernbanen.  
 
Tomten har etter vår oppfatning små begrensninger, ut over noen stier som må bevares. Det er i 
denne forbindelse ingen naturtyper eller fornminner på eiendommen. Nøye analyser viser i 
tillegg at eiendommen er uten natur eller verdiklassifisering og biologisk mangfold og 
nøkkelbiotoper. Eiendommen er en fjell og skogstomt med høy, middels og lav bonitet, herunder 
uproduktiv skog. Det er foretatt noen miljøregistreringer av skog på tomtegrensen til gnr 1049, 
bnr 17. Arealet er ikke klassifisert som hensynssone friluftsliv, men vil inneha rekreasjonsverdi 
for de eventuelle nye boligene i nær-området hvor spesielt skogsområdene i nærområdet kan bli 
attraktive. Prosjektet vil åpne opp for marka på en ny måte med store passasjer inn fra det nye 
boligområdet med tilstrekkelig parkering og gode allmeninger mellom bebyggelsen. 
Eiendomsprosjektet vil innpasses slik at dette innpasses i terrenget med koter som gjør at 
kulturlandskapet opprettholdes med svært gode både nær og fjernvirkninger helt uten støy. 
Boligprosjektet vil ligge i god sikkerhetsavstand fra høgspenttraseen/e på eiendommen. 
 
Etablering på tomten gir svært attraktive boliger av høy kvalitet med gode solforhold og 
svært gode utenomhusarealer, lekeplasser med utsikt mot NIPA i trygge grønne omgivelser 
i nærhet til marka. Særdeles gode nær og fjernvirkninger med høyt fortettingspotensial.

  
Illustrasjon fra et tilsvarende prosjekt 
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Bilde over tomteområdet som for det meste består av fjell og skog: 
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Kart over området del av gnr 1049, bnr 17 og 93 på ca 307 da: 
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Kart over området del av gnr 1049, bnr 17 og 93 på ca 307 da: 
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Bilde over tomteområdet fra skogsbilveien: 
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Bilde over tomteområdet fra et av krysningspunktene til jernbanen: 

 
 
 
 
Bilde over tomteområdet i Kroken – Allerede avsatt til bygeområde bolig – rød pil. 

207



8 
 

Gule piler er vår eiendom. 

 
 
Gul pil: Vårt tomteområde. 
 
Rød pil: Nytt boligområde: Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i 
form av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse 
samt tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsarealer. Planområdet ligger ca. 4,6 km 
fra Sarpsborg sentrum. Arealet er ubebygd og best år i dag av dyrket mark. Området 
omfatter til sammen 63,4 daa. Det legges til rette for ca. 130 boenheter.   
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Bilde over tomteområdet/planområde: 

 
 
 
 
 
 
 

Vårt tomteområde 

Allerede avsatt til byggeområde bolig 

UNDER REGULERING 
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Bilde over planskissen for det allerede avsatte byggeprosjektet som er under regulering: 

 
 
Bilde over etablert bebyggelse på naboeiendommer, mix av 3 manns og 4 mannsboliger: 
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Overordnet strategi: 
Vi ønsker å bidra til samfunnsøkonomisk gode helhetsløsninger ved lokalisering av vårt 
boligprosjekt tilpasset byens eget behov, samt understøtte en mulig utnyttelse av eksisterende 
offentlig anlegg og tjenesteapparat på best mulig vis. Dette betyr begrensning av transportbehov 
og energiforbruk for både det offentlige, næringslivet og husholdningene. 
 
Strategi for kommunens arealpolitikk jfr planstrategi 2016-2019 legger til rette for at 50 % av 
veksten skal gjennomføres i bysonen og 40 % i kollektivaksen hvor utbyggingsstrukturen på 
Borgen videreføres og at det etableres levekraftige fortettingsområder i tilknytning til tettsteder 
slik som Åserødfjellet og tilgrensede områder. Det er et mål at Sarpsborg kommune skal være et 
regionalt tyngdepunkt for boligetableringer i fremtiden hvor en stor del av veksten skal skje i 
bybåndet etter RV 111 innen 5 km fra centrum. Dette betinger innsats på utvikling av nye 
strategiske bynære områder i større grad fremover. Det fremkommer videre av fastsatt 
planprogram at Sarpsborg kommune ønsker å imøtekomme en slik utvikling, og at man derfor 
som del av kommuneplanrulleringen får gjennomført gode arealplanmessige disposisjoner som 
tilrettelegger for en slik utvikling.  
 
Arealutviklingen i Sarpsborg kommune har fram til nå en høy arealeffektivitet innenfor 
bybåndet, senterstrukturen og langs kollektivaksene. Dette med sikte på et mer konsentrert by-
område med høy kvalitet, uten at viktige nærmiljøkvaliteter går tapt, og med fysiske omgivelser 
og møteplasser, herunder gang og sykkelveinett, skoler og idrettsfasiliteter som i praksis lar seg 
bruke og som kan videreutvikles. 
 
Strategi bolig: 
Det er behov for å gjennomføre en utredning av fortettingspotensialet i ulike områder utenfor 
sentrum. Av miljøhensyn er det ønskelig med en sterkere konsentrasjon av boligmassen om akser 
og knutepunkter for kollektivtransport. Sentralt beliggende boliger slik vårt tomteområde 
fremstår gir mindre transportarbeid enn perifert beliggende boliger. Bilbaserte eneboligområder 
krever for store arealressurser og energiressurser, både til oppvarming, transport og etablering av 
infrastruktur.   
 
Boligbehovet i Sarpsborg samsvarer forøvrig dårlig med boligtilbudet i Sarpsborg by ettersom 
boliger som tilbys ofte er små, kompakte og lite fleksible. I sentrumsnære områder er andelen 
småbarnsfamilier relativt lavt. De attraktive byboligene er dyre og trafikk og mangel på gode 
oppholdsarealer legger begrensninger. Vårt tomteområde er ment å rydde noe opp i denne 
problematikken da det kan legges til rette for sentrumsnære eneboliger som ivaretar ønsket om 
sikre og trygge oppvekstvilkår for barn og unge.  
 
Gjennom arbeidet med fylkesplanen (Fylkesplanen Østfold mot 2050) fikk Sarpsborg tildelt en 
arealpott på 4,4 m2km fram mot 2050. Det vil si at Sarpsborg kan sette av maksimum 4,4 m2km 
arealer for framtidig bebyggelse i sine arealplaner frem til 2050. Fylkesplanen viser i tillegg en 
framtidig tettstedsgrense som begrenser hvor utbyggingen kan skje. 
 
I prosessen er det lagt vekt på at prinsippet om langsiktig grense skal ligge fast, men det er åpnet 
for at kommunene kan komme med forslag om å justere grensen. Kommunene skal i 
utgangspunktet ikke ta inn nye områder uten at andre tas ut med samme arealverdier, og 
justeringene må hensynta de overordnede målene i samfunnsdelen i fylkesplanen. Dersom vårt 
definerte omtalte område skal tas inn i langsiktig grense for Sarpsborg kommune, så må det være 
etter initiativ fra Sarpsborg kommune. Vi forutsetter at dette gjennomføres da det er svært få byer 
i Norge som har en slik stor eiendom, og planfaglig god mulighet for utvikling så nært centrum 
som Sarpsborg. Det vil være særdeles viktig samfunnsmessig verktøy for Sarpsborg kommune. 
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I reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og søknad om byggetillatelse skal det, i den utstrekning 
kommunen forlanger det, gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i pbl § 28-7. 
Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Uteareal for 
opphold må være enten på egen tomt eller på fellesareal, fortrinnsvis på bakkeplan, og bør 
utgjøre minst 25 kvm per bolig i områder innenfor sentrumsgrensen i kommunedelplanen og 50 
kvm i øvrige områder. En tilstrekkelig del av utearealet skal være egnet for lek. Vi vil legge til 
rette for en slik struktur, hvor lek og store utenomhusarealer og friarealer med tilgang til marka 
er sentralt i prosjektet. Denne tenkningen gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider og 
kan brukes av ulike aldersgrupper og som gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne. Samtidig legger tekningen vekt på byen som sosial arena som legger til rette for sykkel 
og gange, arenaer for et mangfoldig kulturliv og sikre oppholdsarealer i tilknytning til 
tomteområdet. 
 
Kommunedelplanen bør bidra til å sikre en dynamisk utvikling av Sarpsborg by samtidig som 
byens historie med sine ulike uttrykksformer beholdes. En by med rom for utvikling av ny og 
bærekraftig arkitektur i fremtiden med en betydelig økt fortetting så er det vesentlig også å få til 
en redusert bilbruk. Med økt fortetting vil man legge til rette for kortere reiser og derigjennom et 
økt potensial for bruk av sykkel, buss og gange. Målet med et godt utbygd og tilrettelagt 
hovedsykkelvegnett i Sarpsborg er å tilby innbyggerne, og i særdeleshet arbeidsreisende, et 
attraktivt sykkelvegnett i en radius på minimum 5 kilometer fra sentrum, slik at flere velger 
sykkel fremfor bil. Vårt tomteområde ligger innenfor et etablert sykkelveinett med kort 
gåavstand til byen.  
 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma, (fylkesdelplan), står følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen som 
mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal være knyttet til 
gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. Lokalsamfunnet skal ha et trafikksikkert, 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder. 
Det er dette samfunnsperspektivet som er kjernen i vårt prosjekt. 
 
I følge en reisevaneundersøkelse gjennomført i 2006 har Sarpsborg en høy bilreiseandel (76 %) 
og lav andel gående, syklende og kollektivreisende, (hhv. 13 %, 5 % og 4 %). Mange av reisene 
er korte reiser. I flg. Reisevaneundersøkelsen er 55 % av alle bilreiser under 5 km. Potensialet for 
å øke sykkelandelen er således stor. I denne omgang settes det fokus på arbeidsreiser og 
transportsyklisten, med korte turer på opptil 3 -5 kilometer. 
 
Slik vi leser planverket for Sarpsborg kommune så legges det opp til en bærekraftig 
arealutvikling som inneholder virkemidler som stimulerer til miljøvennlig boligutvikling. En 
nøkkel for å oppnå bærekraftig utvikling er bruk av lokale ressurser. En plan for bærekraftig 
arealpolitikk burde derfor inneholde virkemidler som stimulerer både god forvaltning av 
ressursene og til etablering av nye boliger som utnytter de lokale ressursene på en bærekraftig 
eller opprettholdbar måte, noe vi opplever planverket legger opp til. Derfor er vi også opptatt av 
vern av arealressursene. Planen har fokus på å sikre sammenhengende grønnstrukturer både av 
hensyn til biologisk mangfold, muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet og som 
byformingselement. Områder som i bylandskapsanalysen er definert med en sårbarhetsgrad mht 
natur, landskap, rekreasjon og kulturminner, er forsøkt ivaretatt i planen. Vi vil ha særlig vekt på 
dette fokus ved å ivareta de eksisterende nær og fjernvirkninger på eiendommen, samt omforme 
å tilby disse verdiene til byens befolkning gjennom å integrere gode grønne eksisterende 
utenomhusarealer i boligprosjektet, samt gi nye åpninger inn til marka. Derav kan tomteområde 
bli et promenadestrøk med grønne utenomhusområder som utvikles som rekreasjonsområder for 
barn og voksne. Derav ivaretas det biologiske mangfoldet i byområdet hvor sammenhengen 
mellom byens grønne områder og naturen utenfor styrkes.  
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Oppsummeringsmessig så kan vi si at god byutvikling fremmer trivsel og helse, og bidrar til 
gode levekår. Dette gjennom å legge til rette for mangfold, formelle og utformelle møteplasser, 
store gode ute oppholdsareal, plass til grønne lunger for lek og rekreasjon, samt sikre et tjenlig 
transportsystem, med fokus på blant annet gående og syklende. Vårt boligprosjekt har alle disse 
elementene med seg og fremstår som et viktig prosjekt om Sarpsborg kommune skal kunne 
lykkes med sine målsettinger. 
 
Regional boligstrategi: 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma står det følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen 
som mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal 
være knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. Lokalsamfunnet skal ha et 
trafikksikkert, sammenhengende gang- og sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære 
friområder. Vi mener vårt boligområde tilfredsstiller alle disse kravene og ønskene.  
 
Boligpolitiske forutsetninger og prognoser for befolkningsvekst:  
Bygging av flere boliger med høyere standard og variasjon i boligtyper og størrelser vil kunne 
bidra til sterkere beboerstabilitet og flere som engasjerer seg i nærmiljøet. Særlig er det behov 
for flere større boliger som vil være attraktive for barnefamilier. Befolkningsvekst kan ses på 
som et uttrykk for hvor attraktiv en by eller region er. I en tid med en høy befolkningsvekst for 
landet som helhet, er det viktig for en region som Østfold å ta «sin del av kaka». Det er ca 
290 000 mennesker som bor i Østfold i dag. I dag skyldes en stor del av befolkningsøkningen 
innvandring fra utlandet. For å få et bredere tilfang av potensielle tilflyttere er utfordringen å nå 
flere av kommunens opprinnelige innbyggere som har flyttet ut for å ta utdanning/jobb samt å 
«vekke oppmerksomheten» til andre som ikke har noen tilknytning til regionen i utgangspunktet. 
 
Sarpsborg, med ca 54 700 innbyggere har en svak vekst siste år (0,9 %), hvorav de fleste bor i 
den delen av Sarpsborg kommune som er byområde. Med vekt på planstrategien som ligger til 
grunn skal hovedveksten komme i centrum med omkrets på 2 km, og 40 % innenfor 
kollektivsonen, og 10 % ute i lokalsentrene. 
 
Befolkningsprognoser viser at befolkningen i Sarpsborg forventes å øke kraftig frem mot 2030, 
ettersom Sarpsborg er gunstig lokalisert i forhold til E6, jernbanen, sjø/friluftsliv så vil Sarpsborg 
utmerke seg som et meget godt fremtidig bo alternativ.  For Sarpsborg kommune betyr dette at 
boligbyggingen må økes betraktelig i forhold til hva som har vært tilfellet de seneste årene. 
 
Jernbanen: 
Eiendommen ligger på innsiden av jernbanetraseen. Hva som skal være bruksområde til 
jernbanen er uklart slik vi forstår bilde. Om nødvendig må det vurderes etablert en undergang, 
kulvert for adkomst. I tillegg bør det vurderes etablert gjerde etter jernbanelinjen i tilknytning til 
et fremtidig planområde, om ikke dette er til hinder for vilt og annet mv. 
 
Diverse lokale forhold: 
Det finnes en rekke lokale planer i nærområde til planområde som: 
Kampenes Vest, av 18.06.15 
Nygårdshaugen, av 31.01.77 
Kampenes sør, 11.11.83 
Kroken boligområde, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser av av 08.02.17 
 
Sentrale vurderingskriterier:  
Eiendommen/Planområdet er en skogstomt/er uten særlige naturverdier. 

213



14 
 

 
Tomteområdet er meget gunstig lokalisert ved stamvegnettet innenfor kollektivsonen og i nærhet 
til Sarpsborg sentrum. De vegbaserte forutsetningene for arealutvikling må slik sett sies å være 
gode.  
 
Tomten er meget gunstig lokalisert med kollektive transportalternativer. Arealutvikling her vil 
følgelig gi gode muligheter for bruk av miljøvennlige transportalternativer.  
 
Gode kommunikasjonsmuligheter for gående og syklende hører med som et avgjørende fortrinn. 
 
Tomten/planområdet fremstår med som et naturlig fortettingsalternativ i en bydel i vekst med 
god infrastruktur og skolekapasitet med nærliggende områder. Arealutvikling til bolig vil bidra til 
å styrke og fortette Sarpsborg kommune med småhusbebyggelse og eneboliger spesielt tilpasset 
barnefamilier, men også boliger tilpasset en rekke andre segmenter i markedet.  
 
Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten/ene er avsatt til LNF område i gjeldende kommuneplan. Tomten/ene består 
av 2 skogsteiger på ca 171 378,9 m2 og på ca 136 171 m2, samlet 307,5 daa med for det meste 
skog med lav bonitet og fjell.  
 
En eventuell utvikling her vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde bolig i 
forbindelse med igangsatt KP rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en 
reguleringsplanprosess for å utrede og fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for 
arealutviklingen. Vi informerer i denne sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en 
slik prosess så fort som mulig.  
 
Oppsummering:  
På bakgrunn av at Sarpsborg kommune står ovenfor en periode med forventet kraftig behov for 
nye boligarealer og befolkningsvekst, og for at en skal kunne ha en mulighet til raskt og utvikle 
et stort antall nye gode boliger foreslår vi at Sarpsborg kommune avsetter betydelig mer areal til 
boligformål.  
 
KMD konkluderte i april 2016 med at innsigelsene på Vister og Skredderberget opprettholdes. 
Sarpsborg kommune har som følge av dette ikke arealer nok til å møte den framtidige og 
ønskede veksten fram til 2050. Vårt tomteområde vil således være et avbøtende tiltak og en 
mulighet for å fullføre planprogrammets intensjon.  
 
Det gode hjemstedet bygger på et velfungerende planprogram - høringsutkast mangfold av 
boligtilbud der bomiljøkvaliteter og miljøvennlig utbygging prioriteres og bidrar til 
bostedsattraktivitet. Til det gode hjemstedet hører også tilrettelegging for å komme raskt og trygt 
til og fra byen, jobben, barnehagen, skolen og hjemmet og idrettsanleggene, enten kollektivt eller 
med sykkel. Barnehager og skoler utvikles der folk bor, noe som betyr tilstrekkelig areal til 
offentlig formål i byområdet. Gode korridorer fra bysentrum og tettstedene ut til marka er viktig 
å sikre. Slike kvaliteter har vårt planområde. Vi har også arealer som kan tenkes utviklet til 
offentlig formål om ønskelig, f. eks barnehage mv. 
 
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål. Dette i samsvar med Sarpsborg kommunes sin arealstrategi. Vi anser 
tomteområde å være av stor samfunnsmessig verdi og nytte for Sarpsborg kommune om dette 
avsettes innenfor den langsiktige tettsteds grensen i Sarpsborg, i det nye kartet i den reviderte 
fylkesplanen, og forutsetter at planområdet innarbeides.  
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Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp 
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med 
eventuell detaljregulering av eiendommen, men vår plan står fast som en ide for prosjektet. 
 
Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i dialog med 
Sarpsborg kommune.  
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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Innspill nr. 28, Åserødfjellet
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1049/93, 1049/17 / 307 daa
Forslagsstiller: Salutaris eiendom på vegne av grunneierne Ole Fredrik Aamodt og Kjell Mathisen
Dagens bruk: Fjell, skog og myr

Konflikt med igangsatt planarbeid: Området er blant alternativene som vurderes av Bane NOR for et hensettingsanlegg for tog. 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger delvis innenfor kollektivsonen, delvis i omlandet (ca. 250 daa er 
innenfor kollektivsonen).

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Nærmeste del av området ligger 600m fra hovedsykkelveinettet.
Nærmeste del av området ligger i gangavstand fra sekundær bussrute (ca. 360 m 
fra Jellestadveien) og ca. 600 m fra stamrute for buss (Iseveien). Fra nord er det ca. 
2 km til nærmeste bussholdeplass i Iseveien.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området er ikke innenfor gangavstand til dagligvarebutikk. Nærmeste del av 
området ligger ca. 1,7 km fra dagligvarebutikker og øvrig handel- og servicetilbud 
på Borgen. Det må krysses både jernbanen og rv. 22 for å nå butikkene på Borgen.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger mellom ca. 4,5 til 6 km fra torget i Sarpsborg. En utvikling i dette 
området bidrar til at hovedvekten av boliger blir noe nærmere sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv Området er registrert som friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er ikke registrert som viktig rekreasjonsområde for barn og unge.
Området ligger mellom 2 til 3,5 km fra både Hafslund og Borgen skoler, samt 
Skjeberghallen. Området ligger mellom 1 til 2,5 km fra nærmeste barnehage 
(Nygårdshaugen barnehage). Området ligger mellom 300 m til 2 km fra en 
opparbeidet lekeplass, men som ligger på motsatt side av jernbanen.

Landskap og kulturmiljøer En del av området berører et område med landskap av regional verdi (området 
rundt Nipa).

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Området berører ikke et naturvernområde. Det er registrert en trekkvei for rådyr i 
området.

Dyrket mark Det er ca. 3,5 daa dyrket mark i sør
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består i hovedsak av uproduktiv skog, med noe skog fra lav til høy 
bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.
Drikkevann og vannmiljø Området ligger ikke innenfor nedslagsfelt for drikkevannskilder.
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert som støyutsatt. Det er ikke registrert forurenset grunn. 
Det går høyspent i området.

Radon Det er registrert delvis høy og delvis usikker aktsomhetsgrad for radon i området.

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

Området består i hovedsak av bart fjell, med noe strandavsetning og tynt humus-
/torvdekke.
NGUs kart viser at det er svært stor mulighet for marin leire, men 
usammenhengende/tynt, på en begrenset del av området (i vest og sør). Området 
grenser delvis mot jernbanen, men denne delen består ikke av marine avsetninger.
Området grenser til et område med bratt terreng og marine avsetninger (vest - mot 
Nipa), som innebærer en risiko for skred. 
Utenfor aktsomhetsområde for flom.Det finnes ingen bekker i området.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke inenfor faresone for storulykke pga industrivirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Kupert, gode solforhold.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Forventet generert trafikkmengde ca. 2500 ÅDT. Krav om samleveistandard. 
Jellestadveien må breddeutvides. Rundkjøring Jellestavn x Brusemyrvn. 
Utkjørings mulighet via Holmegil vurderes. Krysning under jernbanelinje.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er stor i utstrekning. Nærmeste del ligger i nærheten av buss- og sykkelrute, men det gjør ikke delene lenger mot nord. Det er ikke gangavstand til 
skole. 
Området består stort sett av uproduktiv skog. Det er litt dyrket mark. Området er registrert som friluftslivsområde, men ikke som viktig eller svært viktig. 
Det er store infrastrukturbehov, både for veisystemet mellom Iseveien og området, og for kryssing av jernbanen.
Området er blant alternativene som vurderes for hensetting av tog i Fredrikstad-Sarpsborg-regionen.
Det vurderes at andre områder, som er mer sentrale, bedre ivaretar overordnede føringer til areal- og transportplanlegging.

Tas ikke til følge.
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: tirsdag 16. januar 2018 14.42 
To: Arealplan; Postmottak 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs; Jørn; Lars Thalberg 
Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 

AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2031 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT PÅ GRÅLUM VEDRØRENDE DEL AV GNR 
2066, BNR 2 - GRÅLUMSTUA TERASSER PLANOMRÅDE PÅ CA 4 146 M2  

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031,del av gnr 2066, bnr 2 - 
Grålumstua terasser.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende del av eiendommen gnr 2066, bnr 2 i Sarpsborg kommune.  
«Grålumstua terasser» med ca 4 146 m2 som anmodes avsatt til bygge-område bolig. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 16. Januar 2018 
 
 
ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED 
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 – 2031 FOR 
SARPSBORG KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT PÅ GRÅLUM 
VEDRØRENDE DEL AV GNR 2066, BNR 2 – GRÅLUMSTUA TERASSER 
PLANOMRÅDE PÅ CA 4 146 M2  
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Jorann Borge, 
Hollandveien 5, 1555 Son om at egnede arealer innenfor det definerte planområdet gnr 2066, bnr 
2 på ca 4 146 m2 avsattes til byggeområde for boliger i forbindelse med igangsatt KP – rullering 
for Sarpsborg kommune.  

Vi viser til følgende underlag og føringer: Planprogram arealplan 2014-2023, Planstrategi 2016-
2019, Boligpolitisk plattform, Kommuneplanens arealdel 2014 – 2023, Rapport, hvordan skal 
Sarpsborg vokse, Asplan Viak. Bypakke Nedre Glomma / samarbeidsavtalen om areal- og trans-
portutvikling i Nedre Glomma (2016-2021), samt planprogram 2019-2031. Ovenstående plan-
verk er forankringen for vårt prosjekt. Dette med fokus på fortetting av boliger med kvalitet som 
vil kunne gi svært mange positive effekter som mindre arealforbruk, kortere reiseavstander, 
mindre transportbehov og levende grender og tettsteder innen kommunen. 

Bakgrunn og innramming: 
Prosjektet er ment å tilpasses den eksisterende småhusbebyggelsen i tomteområdets nærområde 
på Lille Grålum mot Grålum skole. Vårt planfaglige fundament bygger på en fortettingsstrategi 
og utvikling av Lille Grålum. Attraktive tomter for barnefamilier vil være svært prioriterte tom-
ter for utvikling. På denne bakgrunn ønsker vi å rette et fokus på det utviklingspotensial som fin-
nes på ovennevnte tomteområde. 
 
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Vårt foreslåtte planområde på ca 4 146 m2 for utvikling ligger inneklemt mellom Skogliveien og 
Rådmann Dalensvei på Lille Grålum, med Grålumstua som en nær nabo, i umiddelbar nærhet til 
Grålum skole. Eiendommen som er kategorisert som LNF er et plant jorde. Det er gode 
forutsetninger for vegutløsning til både Skogliveien og Rådmann Dalensvei. Lille Grålum er en 
bydel i Sarpsborg med tradisjonell småhusbebyggelse. Dagens stilart ønskes videreført, men med 
relativt høy fortetting med hus/leiligheter av høy kvalitet i hagebypreg. Etablering på tomten gir 
svært attraktive boliger med gode solforhold og svært gode utenomhusarealer i trygge grønne 
omgivelser. Tomten ligger svært gunstig til på Grålum nær etablert infrastruktur hvor VVS synes 
å være løst. Det er ingen naturtyper, eller fornminner på eiendommen. Nøye analyser viser i 
tillegg at eiendommen er uten natur eller verdiklassifisering og biologisk mangfold og 
nøkkelbiotoper. Eiendommen er en inneklemt jordlapp, så jordvernet må vurderes i sakens 
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anledning. Området er ikke klassifisert som friluftsområde, men vil inneha rekreasjonsverdi for 
de eventuelle nye boligene i nærområdet hvor det er kort vei til marka. Eiendommen ligger 
utenfor rød støysone. Byggetypologi som ivaretar kulturlandskapets nærvirkninger med 
Grålumstua. 
 
Kart over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 på ca 4 146 m2: 
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Kart over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 på ca 4 146 m2: 
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4 
 

Bilde over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 på ca 4 146 m2 fra Rådmann Dalensvei mot 
Skogliveien, nordlig retning: 
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Bilde over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 på ca 4 146 m2 fra Skogliveien mot nord: 
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Bilde over eiendommen del av gnr 2066, bnr 2 på ca 4 146 m2 fra Rådmann Dalensvei mot 
Oskar Bjørnlandsvei, vestlig retning: 
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Vår ideskisse for utvikling av eiendommen, fig 1 – Idyll med hus organisert rundt små tun: 
 
Småhusbebyggelse med hus/leilighetsbygg, organisert rundt små tun.  
 
Husene er bygget rundt bilfrie gårdstun og skjermende miljø tiltenkt blant annet oppvekst for 
små barn mv. 
 
Det gode livsløpet med spesielt fokus på barn og unge. 
 
Grend og tettstedsutvikling i et regionalt perspektiv. 
 
Miljø og bærekraft. 
 
Strategi bolig: 
Vår overordnede strategi og boligpolitikk er helt i samsvar med Sarpsborg kommunes 
arealstrategi for nye boliger, med krav til en boligmasse med attraktive boliger som har til 
hensikt å bidra til tilflytting, samt en boligpolitikk som ivaretar avveininger i forhold til 
oppvekst, livskvalitet og miljø.  
 
På et overordnet nivå søker Sarpsborg kommune å sikre en god bostedsutvikling som støtter opp 
om etablert infrastruktur (langs sentralaksene) og er tilpasset eksisterende skole- og barnehage-
struktur i tettstedene og innenfor kollektivsonen. Det skal legges vekt på å balansere effektiv 
arealbruk med gode bomiljøer og leve-/oppvekstmiljøer. Grendesenteret Lille Grålum må således 
sees i sammenheng med lokalsentret Grålum som er svært ekspanderende med god infrastruktur, 
skoler og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. 
 
Sarpsborg, med ca 54 700 innbyggere har en svak vekst siste år (0,9 %), hvorav de fleste bor i 
den delen av Sarpsborg kommune som er byområde. Med vekt på planstrategien som ligger til 
grunn skal hovedveksten komme i centrum med omkrets på 2 km, og 40 % innenfor 
kollektivsonen, og 10 % ute i lokalsentrene. 
 
Befolkningsprognoser viser at befolkningen i Sarpsborg forventes å øke kraftig frem mot 2030, 
ettersom Sarpsborg er gunstig lokalisert i forhold til E6, jernbanen, sjø/friluftsliv så vil Sarpsborg 
utmerke seg som et meget godt fremtidig bo alternativ.  For Sarpsborg kommune betyr dette at 
boligbyggingen må økes betraktelig i forhold til hva som har vært tilfellet de seneste årene 
 
Fra 2014 har det vært en gradvis folkevekst i kommunen, et forhold som også har gjort utslag 
med hensyn til tilbud/etterspørsel vedrørende boliger, og en sterk prisøkning på boliger i en 
rekke segmenter. Bestemte typologier og boliger vil forhåpentligvis gi Grålum et løft videre inn i 
fremtiden. 
 
Regional boligstrategi: 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma, (fylkesdelplan) står det følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen 
som mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal 
være knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. 
Lokalsamfunnet skal ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og sykkelvegnett som 
forbinder boliger, tjenester og nære friområder. Vi mener vårt boligområde tilfredsstiller alle 
disse kravene og ønskene.  
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Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten er avsatt til LNF område i gjeldende kommuneplan. Tomten/planområdet 
består av en inneklemt jordlapp på ca 4 146 m2 som ligger klemt mellom flere veger tett inntil et 
større boligfellesskap med kort avstand til skoler og etablert infrastruktur.  En eventuell utvikling 
her vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde i forbindelse med igangsatt KP 
rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en reguleringsplanprosess for å utrede og 
fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for arealutviklingen. Vi informerer i denne 
sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en slik prosess så fort som mulig.  
 
Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp 
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med 
eventuell detaljregulering av eiendommen, men vår plan står fast som en ide for prosjektet. 
 
Oppsummering:  
På bakgrunn av at Sarpsborg kommune står ovenfor en periode med forventet kraftig behov for 
nye boligarealer og befolkningsvekst, og for at en skal kunne ha en mulighet til raskt og utvikle 
et stort antall nye gode boliger foreslår vi at Sarpsborg kommune avsetter betydelig mer areal til 
boligformål.  
 
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål bolig. Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for 
arealutviklingen i dialog med Sarpsborg kommune.  
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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Innspill nr. 29, Grålumstua, Grålum
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse:  2066/2 / ca. 4,2 daa
Forslagsstiller: Salutaris eiendom AS ved Olav Iløkken og Lars Thalberg
Dagens bruk: Dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Del av planområdet for Knattås.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger i tilknytning til hovedsykkelruta som går fra Yven til Greåker. Det 
er igangsatt regulering av gang- og sykkelveien langs Skogliveien opp til Grålum.
Området er ca. 500 m fra 3 stamruter for buss som går mellom Grålum og sentrum.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 800 m fra daglivarebutikkene på Grålum. Der er det også et 
begrenset servicetilbud (apotek, hurtigmat, bibliotek).

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 3,5 km fra torget. Boligutvikling der vil derfor bidra til at 
hovedtyngden av boliger i Sarpsborg nærmer seg sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området er ikke registrert som verdifult rekreasjonsområde.
Området ligger ca. 500 m fra Knattås, som er nærmeste nærturområde, og ca. 1 km 
fra Langemyr, som er et større rekreasjonsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 200 m fra opparbeidet grendelekeplass.
Området er ca. 850 m fra nærmeste barnehage (Store Tune gård), ca. 700-1000 m 
til Grålum barne- og ungdomsskoler og tilhørende idrettsanlegg.
Området er ikke registret som verdifullt leke- og rekreasjonsområde gjennom 
barnetråkksregistreringer gjennomført i 2012.

Landskap En del av området i øst er registrert som regionalt verdifult kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer
Området i sin helhet er registrert i fylkesplanen som regionalt verdifult 
kulturmiljø. Området befinner seg rett ved Grålumstua. Det er registrert 
automatisk fredet kulturminne på hele området.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle verdier innen naturmangfold.
Dyrket mark Området består av 3,4 daa fulldyrket jord av svært god kvalitet.
Dyrkbar jord Ikke relevant.
Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.
Drikkevann Området ligger ikke i nedslagsfelt til drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En liten del av området er registrert som utsatt for støy (gul sone). Hele området er 
utsatt for dårlig luftkvalitet på grunn av SO2 (gul sone). 
Det er ikke registrert grunnforurensing og det er heller ikke høyspent gjennom eller 
rett ved området.

Radon Det er delvis høy, delvis usikker fare for radon i området.

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

Det er stor mulighet for marin leire i grunnen. Dette betyr at det kan være 
kvikkleire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og 
flomskred. Området ligger ikke i nærhet til elv eller sjø. Det går ingen bekk 
gejnnom eller rett ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone for ulykke ved en storulykkebedrift.

Områdets fysiske kvaliteter Solrikt, flatt terreng.

LNF i gjeldende kommuneplan.
Området er innenfor Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Løsning må ses opp mot andre utbygningsfelter i området. Ikke utkjøring til 
Skogliveien. Rådmann Dalens vei frem til Østaveien er privat. På grunn av Knattås-
utbygningen må sannsynligvis Skogliveien oppgraderes til samleveistandard.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består av dyrket mark av svært god kvalitet, dog i begrenset omfang. Det er registrert kulturminne på hele området. Området er en del av et regionalt 
verdifult kulturmiljø og ligger rett ved Grålumstua.
Området ligger veldig sentralt til, innen gangavstand fra Grålum, med butikk, mange arbeidsplasser, skoler, fotballbane, barnehage. Det er gangavstand til 
turområder på Knattås og Langemyr. Lett å gå til bussen og sykle til sentrum.

Tas ikke til følge.
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From: Morten Reitan <Morten.Reitan@marmuseum.no> 
Sent: onsdag 17. januar 2018 15.46 
To: Postmottak; 'sentralpost@ostfoldfk.no' 
Cc: Ole Ringsby Førland 
Subject: 17/00737-1 - 2017327 Planprogram og oppstartsvarselØstfold 

Sarpsborg kystsoneplan 
 
Viser til oversendt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for kystsonen i Sarpsborg. 
Norsk maritimt museum er forvaltningsorgan for kulturminner under vann i Sør-Norge. Vi gjør 
oppmerksom på at reguleringsplaner som kommunedelplanen vil ligge til grunn for må oversendes 
fylkeskommunen eller direkte til oss til uttalelse. Vi har utover det ingen merknader på dette nivået.. 
Vi har ingen merknader til planprogrammet. 
 
Vennlig hilsen 

Morten Reitan 
Arkeolog 
Telefon +47 952 17 065 
 
Norsk maritimt museum 
Bygdøynesveien 37 
0286 Oslo 
 
 

 
 
www.marmuseum.no 

 
Fra: 360@sarpsborg.com [mailto:360@sarpsborg.com]  
Sendt: 8. desember 2017 13:09 
Til: NMM Fellespost <fellespost@marmuseum.no> 
Emne: Dokument 15/02485-67 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i 
Sarpsborg kommune - varsel om oppstart og høring av planprogrammet sendt fra Sarpsborg 
kommune 

 
Kjære Norsk Maritimt Museum, 

Dokumentet 15/02485-67 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i 

Sarpsborg kommune - varsel om oppstart og høring av planprogrammet for sak 

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 - Sarpsborg kommune er blitt sendt fra Sarpsborg 

kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen. 

Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A030: Norsk maritimt museum 
 

Har ingen merknader til planprogrammet. Ber om å få oversendt planforslaget til uttalelse. 

 

Vurdering: Tas til etterretning. 

230



From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: søndag 21. januar 2018 18.22 
To: Postmottak; Arealplan 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs; Lars Thalberg; Aamodt, 

Ole Fredrik - Brodrene Dahl AS Norway 
Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 

AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2031 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT VED SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE 
VEDRØRENDE DEL AV GNR 1021, BNR 1 - «OLTIDSVEGEN TERASSER» 
PLANOMRÅDE PÅ CA 30 DAA  

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031, del av gnr 1021, bnr 1 
- Oltidsveien terasser, ca 30 daa.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende del av eiendommen gnr 1021, bnr 1 i Sarpsborg kommune.  
«Oltidsvegen terasser» planområde på ca 30 daa som anmodes avsatt til bygge-område bolig. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 21. Januar 2018 
 
 
ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED 
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 – 2031 FOR 
SARPSBORG KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT VED SKJEBERG 
FOLKEHØYSKOLE VEDRØRENDE DEL AV GNR 1021, BNR 1 – 
«OLTIDSVEGEN TERASSER» PLANOMRÅDE PÅ CA 30 DAA  
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Ole Fredrik 
Aamodt, Nålumveien 34, 1747 Skjeberg om at egnede arealer innenfor det definerte planområdet 
del av gnr 1021, bnr: 1 med ca 30 000 m2 avsattes til byggeområde for boliger i forbindelse med 
igangsatt KP – rullering for Sarpsborg kommune.  

Vi viser til følgende underlag og føringer: Planprogram 2019-2031. Boligpolitisk plattform, 
Kommuneplanens arealdel 2014 – 2023, Rapport, hvordan skal Sarpsborg vokse, Asplan Viak. 
Bypakke Nedre Glomma / samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 
(2016-2021) Ovenstående planverk er forankringen for vårt prosjekt. Dette med fokus på fortet-
ting av boliger med kvalitet som vil kunne gi svært mange positive effekter som mindre arealfor-
bruk, kortere reiseavstander, mindre transportbehov og levende grender og tettsteder innen kom-
munen. 

Bakgrunn og innramming: 
Prosjektet er ment å tilpasses den eksisterende småhusbebyggelsen i tomteområdets nærområde 
ved Skjeberg Folkehøyskole nær Skjeberg idrettsplass og Hornnes barneskole. Vårt planfaglige 
fundament bygger på en fortettingsstrategi av Skjeberg sentrum og de boliger som er lokalisert 
nær Skjeberg Folkehøyskole. Attraktive tomter for barnefamilier vil være svært prioriterte tomter 
for utvikling. På denne bakgrunn ønsker vi å rette et fokus på det utviklingspotensial som finnes 
på ovennevnte tomteområde/planområde. 
 
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Vårt foreslåtte planområde på ca 30 daa for utvikling ligger innenfor Skjeberg Folkehøyskole 
med vegutløsning til Oltidsvegen. Det er ca 800 meter fra tomtegrensen etter vegen til Skjeberg 
sentrum. Det er etablert gang og sykkelvei på strekningen. Gående og syklende må krysse 
jernbanen ved Skjeberg sentrum )Oltidsvegen og Stasjonsvegen ved Folkvang). Eiendommen 
som er kategorisert som LNF er et skogsområde med varierende bonitet og uproduktiv skog 
inneklemt mellom jorder. Det er ingen naturtyper, eller fornminner på eiendommen. Nøye 
analyser viser i tillegg at eiendommen er uten natur eller verdiklassifisering og biologisk 
mangfold og nøkkelbiotoper. Området er ikke klassifisert som friluftsområde. Eiendommen 
ligger utenfor rød støysone. Det er ca 85 meter til jernbanesporet fra det nærmeste punkt helt 
nord på eiendommen. Ca 1,5 daa av jordet ønskes avsatt til ny veg inn til planområde. Vi er 

232

https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/arealplanlegging/arealplan-dokumenter-2/hvordan-skal-sarpsborg-vokse-rapport-endelig_revidert_versjon.pdf


2 
 

avhengig av å erverve til ca 2 daa fra Østfold fylkeskommune, gnr 1020, bnr 8 - ca 130 m med 
veg for vegutløsning inn til planområde fra Oltidsvegen, da det er uhensiktsmessig å bruke 
dagens veg som går inn bak Folkehøyskolen. Skjeberg er en bydel i Sarpsborg med tradisjonell 
småhusbebyggelse. Dagens stilart ønskes videreført, men med relativt høy fortetting med 
hus/leiligheter av høy kvalitet i hagebypreg. Etablering på tomten gir svært attraktive boliger 
med gode solforhold og svært gode utenomhusarealer i trygge grønne omgivelser. Tomten ligger 
svært gunstig til nær Skjeberg sentrum og nær etablert infrastruktur hvor VVS synes å være løst. 
 
Kart over eiendommen del av gnr 1021, bnr 1 på ca 30 daa: 
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Kart over eiendommen del av gnr 1021, bnr 1 fra Skjeberg Folkehøyskole – gul pil er 
tomteområdet: 
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Bilde over eiendommen del av gnr 1021, bnr 1 – Bilde over planområde: 
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Bilde over eiendommen del av gnr 1021, bnr 1 – Bilde over planområde: 
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Vår ideskisse for utvikling av eiendommen, fig 1 – Idyll med hus organisert rundt små tun: 
Småhusbebyggelse med hus/leilighetsbygg, organisert rundt små tun.  
 
Husene er bygget rundt bilfrie gårdstun og skjermende miljø tiltenkt blant annet oppvekst for 
små barn mv. 
 
Det gode livsløpet med spesielt fokus på barn og unge. 
 
Grend og tettstedsutvikling i et lokalt og regionalt perspektiv. 
 
Miljø og bærekraft. 
 
Strategi bolig: 
Vår overordnede strategi og boligpolitikk er helt i samsvar med Sarpsborg kommunes 
arealstrategi for nye boliger, med krav til en boligmasse med attraktive boliger som har til 
hensikt å bidra til tilflytting, samt en boligpolitikk som ivaretar avveininger i forhold til 
oppvekst, livskvalitet og miljø.  
 
På et overordnet nivå søker Sarpsborg kommune å sikre en god bostedsutvikling som støtter opp 
om etablert infrastruktur (langs sentralaksene) og er tilpasset eksisterende skole- og barnehage-
struktur i tettstedene og innenfor kollektivsonen, og innenfor tettstedene med 10 % vekst. Det 
skal legges vekt på å balansere effektiv arealbruk med gode bomiljøer og leve-/oppvekstmiljøer. 
Grendesenteret Skjeberg må sies å være viktig for å opprettholde bosetningen i kommunen, med 
nærhet til god infrastruktur, skoler og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. 
 
Sarpsborg, med ca 54 700 innbyggere har en svak vekst siste år (0,9 %), hvorav de fleste bor i 
den delen av Sarpsborg kommune som er byområde. Med vekt på planstrategien som ligger til 
grunn skal hovedveksten komme i centrum med omkrets på 2 km, og 40 % innenfor 
kollektivsonen, og 10 % ute i lokalsentrene. 
 
Befolkningsprognoser viser at befolkningen i Sarpsborg forventes å øke kraftig frem mot 2030, 
ettersom Sarpsborg er gunstig lokalisert i forhold til E6, jernbanen, sjø/friluftsliv så vil Sarpsborg 
utmerke seg som et meget godt fremtidig bo alternativ.  For Sarpsborg kommune betyr dette at 
boligbyggingen må økes betraktelig i forhold til hva som har vært tilfellet de seneste årene 
 
Regional boligstrategi: 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma, (fylkesdelplan) står det følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen 
som mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal 
være knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. 
Lokalsamfunnet skal ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og sykkelvegnett som 
forbinder boliger, tjenester og nære friområder. Vi mener vårt boligområde tilfredsstiller alle 
disse kravene og ønskene med ferdig lagt gang og sykkelvei til Skjeberg sentrum, og med 
avstand på vel 800 meter. 
 
Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten er avsatt til LNF område i gjeldende kommuneplan. Tomten/planområdet 
består av en inneklemt skogeiendom med varierende og lav bonitet som ligger klemt mellom 
jordbruksarealer med kort avstand til skoler og etablert infrastruktur.  En eventuell utvikling her 
vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde i forbindelse med igangsatt KP 
rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en reguleringsplanprosess for å utrede og 
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fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for arealutviklingen. Vi informerer i denne 
sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en slik prosess så fort som mulig.  
 
Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp 
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med 
eventuell detaljregulering av eiendommen, men vår plan står fast som en ide for prosjektet. 
 
Oppsummering:  
På bakgrunn av at Sarpsborg kommune står ovenfor en periode med forventet kraftig behov for 
nye boligarealer og befolkningsvekst, og for at en skal kunne ha en mulighet til raskt og utvikle 
et stort antall nye gode boliger foreslår vi at Sarpsborg kommune avsetter betydelig mer areal til 
boligformål.  
 
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål bolig. Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for 
arealutviklingen i dialog med Sarpsborg kommune.  
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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Innspill nr. 31, Oldtidsveien ved Skjeberg Folkehøyskole
Dagens formål:

Foreslått formål: Bolig
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1021/2 / 30 daa
Forslagsstiller: Salutaris på vegne av grunneier Ole Fredrik Aamodt
Dagens bruk: Skogbruk
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor lokalsenteravgrensingen for Stasjonsbyen. Det er noen 
boliger i området. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca 200 meter fra etablert gang-sykkelveinett og sekundær rute for 
buss. 
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger 1,3 km i gangavstand fra nærmeste butikk.

Boligenes avstand til sentrum Avstanden til sentrum er 8 km i luftlinje.
Rekreasjon og friluftsliv Det er ikke registrert rekreasjonsinteresser.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Området berører ikke viktige plasser for barns lek og aktivitet, men området 
brukes til tur og nærrekreasjon av folkehøyskolens elever.

Landskap

Fylkesplanen; KULA-område Oltidsveien. Området ligger i skjæringspunktet 
mellom verdifulle kulturlandskap og motorveilandskap.
Kommuneplanen; Området registrert med regionale kulturlandskapsverdier. 
Utbygging vil gi svært uheldige landskapseffekter.

Kulturminner/kulturmiljøer Området berører ikke kulturminner eller kulturmiljøer.

Naturmangfold Området er ikke i konflikt med registrerte naturmangfoldsinteresser. 

Dyrket mark
Det er behov for framføring av ny vei og den vurderes lagt på dyrka marka. Ca 1,5 
daa fulldyrket mark berøres evt. av tiltaket. I tillegg påvirkes arrondering av 
tilstøtende landbruksarealer på en uheldig måte. 

Dyrkbar jord Det er flere områder nord i innspillet som er registrert som potensiell dyrkbar jord. 

Skogbruk Området består av 11 daa med skog av høy bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.
Drikkevann Ikke innenfor hensynssone drikkevann.
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Nordre del av området er berørt av støy fra jernbanen (gul sone).
Ikke høypent innenfor området. Ikke registrert dårlig luft.

Radon Det er høy aktsomhet på en del av området.

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

Området ligger 13 moh og nesten i sin helhet innenfor marine avsetninger.
Det er 300 meter til eksisterende jernbanetrasé.
Det er 200 meter til Skjebergbekken.
Området ligger utenfor flomsonen modellert kart Stasjonsbyen (2015).

Beredskap og ulykkesrisiko Ikke i konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Området ligger østvendt i skrånende terreng med åpent jordbrukslandskap i 
umiddelbar nærhet.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel direkte til fylkesvei. Ingen tiltak vedr. kommunal vei. 
Jernbaneovergangen vurderes å ikke være trygg skolevei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor Fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 

Skjeberg stasjon
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Konklusjon
Tas  ikke til følge

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA-område). Det er betydelige infrastrukturbehov, og en eventuell adkomstvei til 
området vil berøre dyrket mark. Dagens kryssing av jernbanen regnes ikke som trygg skolevei. Det vil være uheldig å legge opp til at flere barn får dette som 
skolevei.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A032: Direktorat for mineralforvaltning 
 

1. Sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning 
Vurdering: Planforslaget viderefører områdene for framtidig råstoffutvinning ved Eidet og 
Vister. Dette vurderes å dekke kommunens behov i planperioden. 

 

2. Sarpsborg har registrerte mineralske ressurser som må ivaretas ved utredning av 
konsekvenser for foreslåtte arealformål. Det er et krav at disse ressursene blir ivaretatt. 
Vurdering: Det åpnes opp for utbygging på noen områder som ved Bjørnstad. Det vurderes at 
det er viktig for Sarpsborg å ha tilgjengelige næringsarealer. Det er gjort en vurdering av ulike 
samfunnsinteresser der arealer åpnes for utbygging. 

 

3. Minner om at mineralske ressurser kan legges inn som hensynssoner 
Vurdering: Det er ikke lagt inn hensynssoner i arealplanen utover de arealene som er avsatt til 
framtidig råstoffutvinning. 
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: mandag 29. januar 2018 10.30 
To: Postmottak; Arealplan 
Cc: Lars Thalberg; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs 
Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 

AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2031 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - BOLIGTOMT i VILLHAGEVEIEN PÅ GRÅLUM VEDRØRENDE 
GNR 2066, BNR 2 - 41 PÅ CA 1 525 M2 HVORAV CA 420 M2 
(PLANOMRÅDE) ØNSKES UTVIKLET 

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031, Del av gnr 2066, bnr 2 
- 41 - Borge.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende eiendommen gnr 2066, bnr 2 - 41 i Sarpsborg kommune.  
«Boligtomt i Villhageveien på ca 1 525 m2 hvorav ca 420 m2 ønskes utviklet (Planområde). 
 
Tomen anmodes avsatt til bygge-område bolig. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.: 410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 29. Januar 2018 
 
 

ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 
AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 – 2031 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE – BOLIGTOMT i VILLHAGEVEIEN PÅ GRÅLUM VEDRØRENDE GNR 
2066, BNR 2 - 41 PÅ CA 1 525 M2 HVORAV CA 420 M2 (PLANOMRÅDE) KAN 
UTVIKLES TIL TOMANNSBOLIG 
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Jorann Borge, 
Hollandveien 5, 1555 Son om at ca 420 m2 av tomt på 1 525 m2 avsettes til byggeområde for 
tomannsboliger jfr nedenståene kart innenfor ramme med blå piler. (Den delen som ikke omfattes 
av fornminner) 
 
Historikk:  
Eiendommen har i dag status som friområde i gjeldende kommuneplan. På deler av eiendommen 
er det kartlagt en gravhaug fra steinalderen. Eiendommen ble vurdert både i reguleringsplanen og i 
arealplanen sist som viktig å beholde som friområde. Det er i dag anlagt veg til naboeiendommen 
over deler av fornminnet, og tomten fremstår som lite attraktiv med villniss, uten noen form for 
vedlikehold. Det er en rekke fornminner i dette nærområde som i stor grad er bebygget. Tomten 
er ikke i bruk som friområde, med unntak av fremre del som er skiltet som fornminne/gravhaug. 
 
Tanker for tomten: 
Vi er av den oppfatning at tomten kan bebygges med en tomannsbolig, og at Sarpsborg kommune 
må ta en ny vurdering om det vil være samfunnsnyttig at tomten utvikles til boligformål. Ved å 
bebygge deler av tomten i bakkant mot boligene i gnr 2066, gnr 2- 48 og gnr 2066, bnr 526 som 
ikke omfattes av fornminnet vil en kunne forskjønne eiendommen og tilby en eiendom som 
synliggjør og visualiserer og profilerer fornminnet på bedre vis og at eiendommen ikke fremstår 
som noe forfallent. Analyser viser at eiendommen er uten natur eller verdiklassifisering og 
biologisk mangfold og nøkkelbiotoper. Tomten ligger svært sentralt til på Grålum nær Grålum skole 
og idrettsanlegget innenfor kollektivsonen og må sies å være et godt fortettingsprosjekt med svært 
god infrastruktur. En bebyggelse her vil tilføre område gode nærvirkninger. Veg er allerede tegnet 
inn på kommuneplankartet og opparbeidet fra Villhageveien inn til naboeiendommen 2066, bnr 
525. Denne kan videreføres inn til planområde. Det er for øvrig flere muligheter for vegutløsning 
inn til tomten. Vi mener tomten har et potensiale som Sarpsborg kommune kan utnytte ved at 
deler av eiendommen, ca 420 m2 avsettes til byggeområde bolig. Etablering på tomten gir svært 
attraktive boliger med gode solforhold og svært gode utenomhusarealer i trygge grønne 
omgivelser. Markedet vil avgjort være tilstede på tomten. 
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Kart over planområdet på ca 1 525 m2 innenfor blå piler og rød ramme. Obsjonsobjektet er gnr 
2066, bnr 22, 41 jfr vedlagte kart – blå pil i bakkant av fornminnet er det området som ønskes 
utviklet på ca 420 m2 
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Bilde over 
parkering 
som er 
anlagt 
over 
fornminne
t med veg 
til naboen 
gnr 2066, 
bnr 525 
 

 

 

 

 
 
Bilde over tomteområdet som ønskes bebygget.  
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Bilde over tomteområdet som ønskes bebygget. 

 
Bilde fra Villhageveien inn mot fornminne – innkjøring ved hvitt hus 
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Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031, Grn 2066, B|nr 2 - 41 Side 5 av 6 

Bilde over fremre del av eiendommen -  fornminne som det er viktig å ivareta. 

 
 
Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten er kategorisert som FRIOMRÅDE i gjeldende kommuneplan. Tomten 
består av en flat del, jorddekket fastmark med villniss i bakkant av fornminne med et 
planområde på ca 420 m2 som kan bebygges. En eventuell utvikling her vil følgelig avhenge 
av at området blir avsatt til byggeområde i forbindelse med igangsatt KP rullering. Området 
vil deretter måtte bli gjenstand for en reguleringsplanprosess for å utrede og fastsette 
formålstjenlige rammebetingelser og innhold for arealutviklingen. Vi informerer i denne 
sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en slik prosess så fort som mulig.  
 
Oppsummering:  
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål bolig. Dette i samsvar med Sarpsborg kommunes og Østfold fylke sin 
arealstrategi. Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i 
dialog med Sarpsborg kommune.  
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Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2019-2031, Grn 2066, B|nr 2 - 41 Side 6 av 6 

Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
 
 
Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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Innspill nr. 33, Villhageveien, Grålum
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 2066/2/41 / ca. 600 m2

Forslagsstiller: Salutaris eiendom AS på vegne av grunneier Jorann Borge
Dagens bruk: Friområde, usikkert om det er i bruk
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med igangsatt regulerings- eller kommunedelplanarbeid

Mer om innspillet:

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger i kollektivsonen. Innenfor bydelssenter Grålum.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger i nærheten av både hovedsykkelruta som er planlagt i Greåkerdalen 
og hovedsykkelruta som går gjennom Grålum fra Kalnes til sentrum.
Området ligger rett ved to stamruter for buss som går i Grålumveien, samt innen 
gangavstand fra to stamruter til som går gjennom Grålum.
Området ligger godt til rette for å gå, sykle eller ta bussen til jobben.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 300 m fra nærmeste daglivarebutikk (Coop extra på Grålum). 
Ligger i gangavstand fra annet servicetilbud på Grålum.

Boligenes avstand til sentrum
Området ligger ca. 3,5 km fra torget (reell vei). En utvikling med flere boliger i 
området vil bidra til å flytte hovedtyngden av boligene i Sarpsborg nærmere 
sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er satt av til offentlig friområde i både kommuneplan og reguleringsplan.
Området ligger rett ved starten på stien som går fra Grålum skole til Opstadfeltet, 
Vistergropa og Kalnesskogen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger rett ved Grålum barne- og ungdomsskole, med tilhørende 
fotballbaner.
Området ligger ca. 200 m fra et lite skogsområde rett ved skogen, og 500 m fra et 
større skogsområde i slutten av Haraldstadveien. Badeplassen på Tunevannet 
ligger ca. 1 km fra eiendommen. Barnehagen Store Tune gård ligger ca. 900 m fra 
området.
Området er ikke registrert som viktig for barn gjennom barnetråkkregistreringer 
gjort i 2012.

Landskap Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Området i sin helhet er dekket av et automatisk fredet kulutrminne og er regulert 
som bevaringsområde.

Naturmangfold Ingen kjente konflikt med naturmangfold.

Friområde i gjeldende kommuneplan. Regulert til offentlig friområde i reguleringsplan for Ny Grålum 
Ungdomsskole fra 2006 (plan-ID 22053).
Innenfor fylkesplanens grense for framtidig tettsted.

Innspillet fra Salutaris eiendom er på ca. 420 m. Da det ikke er tegnet inn, er det valgt å vurdere hele 
området nord for bevaringsområdet, som er på ca. 600 m2.
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Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området er ikke registrert som dyrkbar jord.

Skogbruk Området består ikke av skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registert mineralske ressurser i området.

Drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone for nedslagsfelt til drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området ligger i nærmest i sin helhet i gul støysone. Etablering av nye boliger kan 
tillates under visse forutsetninger.
Det er ikke registrert fare for luft- eller grunnforurensning.
Det går ikke høyspent gjennom eller rett ved området.

Radon Aktsomhetsgraden for radon i området er moderat til lav.

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

Grunnen består av randmorene. Det er middels mulighet for marin leire. Forekomst 
av marin leire indikerer en risiko for kvikkleire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred. Området er ikke i nærheten av elv 
eller sjø. Det går ingen bekk gjennom området.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke i nærheten av virksomheter med fare for storulykke.

Områdets fysiske kvaliteter Mulig utsikt mot Tunevannet.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Ingen tiltak vedrørende kommunal vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger veldig sentralt til på Grålum, like ved skolene, men hele området er registrert som kulturminne og er i dag regulert til bevaring. Området 
vurderes å ikke være mulig å bygge ut.

Tas ikke til følge.
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SARPSBORG KOMMUNE 
 
   
Glengsgata 38 
1706 SARPSBORG 

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Erik Vindfallet 
Lauritsen/95109418 
Deres ref./Deres dato: 15/02485-67/ 08.12.2017 
Vår ref.: 16/00033-82 
Vår dato: 24.01.2018 
 

  
 
   
 
   

  

Høringsuttalelse - Kommuneplanens arealdel- varsel om 
oppstart og høring av planprogrammet 

Vi viser til brev fra Sarpsborg kommune 8.12.2017 vedrørende varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanens arealdel for 2019 - 2031 med tilhørende planprogram.  

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte ca 11 000 
kilometer med transmisjonsnettledninger og 150 transformatorstasjoner over hele landet. Statnett 
er også ansvarlig for forbindelsene til utlandet. Statnett uttaler seg ved å være eier av Hasle 
transformatorstasjon og transmisjonsnett i Sarpsborg kommune.  

Statnetts transmisjonsnett i Sarpsborg kommune – inntegning i plankartet  

Statnett har konsesjon etter energiloven til å eie og drifte følgende anlegg:  

- Hasle transformatorstasjon 
- 420 kV-ledning Rød – Hasle 
- 420 kV-ledning Tegneby – Hasle 
- 300 kV-ledning Tegneby – Hasle 
- 420 kV-ledning Hasle – Borgvik 
- 420 kV-ledning Hasle – Halden 

I gjeldende kommuneplans arealdel 2015 – 2026 så er det utarbeidet «Temakart Høyspent 
byggeforbudssoner hele kommunen». På disse kartene er det angitt byggeforbudssone. Imidlertid 
ser det ut til at det kun er distribusjonsnettet (Hafslund) som er inntegnet på dette temakartet.  

Statnett ber om at Sarpsborg kommune også legger inn Statnetts eksisterende 
transmisjonsnettledninger i plankartet med hensynssone/byggeforbudsbelte. Byggeforbudssonen 
følger av konsesjon, ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler knyttet til ledningene.  Vedlagt er 
også et kart som viser våre ledninger i kommunen, jf oversikten over.  

Ved inntegning av hensynssone for Statnetts transmisjonsnett skal kode for båndlegging etter 
andre lover benyttes (SOSI-kode H740). Hensynssonen må angis som Hensynssone for 
høyspennings luftledning, der restriksjonen gis i bestemmelse til sonen. Bestemmelsen til 
hensynssonen skal være: Alle tiltak innenfor byggeforbudssonen skal avklares med ledningseier. 
Byggeforbudssonen på transmisjonsnettledningene strekker seg 10 meter ut fra ytterste 
strømførende line.  
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Statnett bemerker spesielt at det er en meget trang arealsituasjon rundt Hasle 
transformatorstasjon. Vi ber om at kommunen ikke legger opp til en arealbruk rundt 
transformatorstasjonen som vanskeliggjør en eventuell utvidelse av denne, eller som vanskeliggjør 
endringer i de eksisterende ledningstraseene eller nye ledningstraseer inn mot 
transformatorstasjonen. Vi viser også her til vår uttalelse til det varslede planarbeidet for nytt 
datalagringssenter øst for Hasle transformatorstasjon, hvor vi ber kommunen om å ikke legge opp 
til en arealbruk med bygningsmasse tett inntil 420 kV-ledningen Hasle – Borgvik i «korridoren» ut 
fra Hasle transformatorstasjon. Dette av hensyn til en eventuell fremtidig ombygging av nettet eller 
eventuell ny fremtidig forbindelse mot Sverige, selv om det ikke foreligger noen konkrete planer på 
dette per i dag. Statnett ber ellers generelt om at arealplanen ikke må påvirke vår mulighet for 
forsvarlig vedlikehold og sikker drift av ledningene, herunder uhindret adkomst frem til 
ledningstraseene. 

Avslutningsvis nevner vi at Hafslund har fått konsesjon til å bygge ny 132 kV-ledning på 
strekningen Hasle transformatorstasjon - Råde transformatorstasjon. Denne vil gå i parallell med 
Statnetts ledning på strekningen Hasle transformatorstasjon – Skjøren – Huseby. Opplysninger om 
trasebredde/byggeforbudsbelte mv kan innhentes hos Hafslund Nett.  

 

Med vennlig hilsen 

   
Svein Erik Fjellstad  
UTME-Eiendomsforvaltning og skog 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Erik V. Lauritsen 
Seniorrådgiver  
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Side 3 av 4 

 

 

Oversiktskart ledninger i Sarpsborg kommune :  
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Side 4 av 4 

 

 

Detaljkart ledninger rundt Hasle transformatorstasjon:  
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A034: Statnett 
 

1. Ber om at Statnetts eksisterende transmisjonsnettledninger legges inn i plankartet med 
hensynssone/byggeforbudsbelte med tilhørende bestemmelser. 
 
Vurdering: Det ivaretatt i planen gjennom temakart Hensynssoner kraftledninger og egne 
bestemmelser. 

 

2. Ved inntegning av hensynssone for Statnetts transmisjonsnett skal kode for båndlegging 
etter andre lover benyttes (SOSI-kode H740). Hensynssonen må angis som Hensynssone for 
høyspennings luftledning, der restriksjonen gis i bestemmelse til sonen. Krav til tekst i 
bestemmelsene. 
 
Vurdering: Tas til etterretning  

 
3. Ber om at en eventuell utvidelse av trafostasjonen på Hasle ikke vanskeliggjøres. Viser også 

til pågående planarbeid for nytt datalagringssenter. 
 
Vurdering: Tas til etterretning  
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BAS arkitekter as   //   69131050   //   St.Marie gate 96/98 1706 Sarpsborg NO   //   www.bas-ark.no 

Sarpsborg, 28.1.2018 
 
 
Sarpsborg kommune v/ Emilie Cosson-Eide 
  
  
 
 
 
INNSPILL OM BYGGEGRENSE, KYSTSONEPLANEN 
  
Vedlagt følger innspill til det videre planarbeidet med revidering av kystsoneplanen i Sarpsborg:  
 
Innspillet fremmes på vegne av grunneier for eiendom 1008/2/4, Didrik Dyhre (didrik@dyhre.no) 
 

 
Grunnkart med avmerking av eiendom 1008/2/4 
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BAS arkitekter as   //   69131050   //   St.Marie gate 96/98 1706 Sarpsborg NO   //   www.bas-ark.no 

 
 
Det fremmes forslag om å innlemme følgende eiendom og deler av omkringliggende område innenfor 
byggegrense i 100-meters belte i kystsoneplanen:  

G. nr/B.nr:  Grunneier: Eksisterende bruk: Formål i 
gjeldende 
arealplan: 

Forslag til nytt 
formål:  

1008/2/4 Didrik  Dyhre   Friområde/hytte LNFR LNFR 
 
 
Områdets egenskaper og bruk i dag:  
Eiendommen ligger innenfor kystsoneplanen med formål LNFR. Det ligger på en topp med Hunnebotn mot 
vest. I øst grenser området mot en liten del av et større område med dyrket mark, med kyststien i mellom. 
Mot nord ligger et mindre område med boligeiendommer.  Området har en samling med 11 hytter fordelt i 
ulike høyder i det ganske kraftig skrånende terrenget mot vest.   
 
Lenger nord for området, i enden av Hunnebotn ligger Skjærviken med boliger, i nord/vest ligger Furuheim 
og rett mot vest, er det dyrket mark og skog. Det antas at det kun er begrenset båttrafikk i Hunnebotn da 
man må gjennom Talbergsundet og Tosekilen for å komme seg ut mot Karlsøya og videre ut i 
Singleøyfjorden.  
 

 
Oversikt over området 
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BAS arkitekter as   //   69131050   //   St.Marie gate 96/98 1706 Sarpsborg NO   //   www.bas-ark.no 

Overordnet beskrivelse av ønsket ny bruk:  
Formålet med innspillet er ønsket om å få lagt inn en byggegrense som åpner for muligheten til noe 
utvidelse av hytten på 1008/2/4. Det er en liten hytte som det er ønske om å utvide noe, men innenfor de 
begrensningene som i dag er i kystsoneplanen for fritidsboliger i LNF områder, innenfor byggegrense i 100-
meters beltet.  Det vil være naturlig å inkludere noen flere omkringliggende hytter innenfor en ny 
byggegrense.  
 
Kyststien ligger i bakkant av hytta, mellom hytta og jordekanten i øst. Utvidelse av hytta vil ikke komme i 
konflikt med denne eller privatisere eiendommen ytterligere.  
 
Det legges ved et forslag til byggegrense som ser på et større område og inkluderer de hyttene som ligger 
nærmest området med bolig i nord og som ligger godt tilbaketrukket fra vannet, opp i skråningen. 
Byggegrensen foreslås å svinge seg tilbake øst for hyttene for å ikke inkludere det åpne området med 
dyrket mark. Formålet med byggegrensen er å åpne for en begrenset utvikling/modernisering av de 
eksisterende hyttene, ikke å åpne for å bygge flere enheter. Hyttene vil ikke bli liggende nærmere enn ca 
30 meter fra vannet. De vil kunne ses på avstand, men det er et begrenset antall hytter og fjernvirkningen 
anses å ikke være til sjenanse for omgivelsene. 
 

 
Skisse med forslag til byggegrense i rødt. Kyststien er trukket opp i sort stiplet.  
Byggegrensen går rundt bebyggelsen i syd for å ikke inkludere området med dyrket mark.  
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BAS arkitekter as   //   69131050   //   St.Marie gate 96/98 1706 Sarpsborg NO   //   www.bas-ark.no 

  
 
Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur: 
Tiltaket vil ikke medføre endrede behov for teknisk infrastruktur.   
 
 
Annet: En gjennomgang av ulike temakart og databaser viser:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Tema Berørt Kommentar 
Flomsone   
Grunnforurensing   
Grunnforhold med utløsningsområder   
Grønnstruktur   
Høyspent   
Kulturlandskap X Hytten syd for 1008/2/4 ligger 

innenfor område for kulturlandskap. 
Byggegrense må vurderes opp mot 
avgrensing av denne sonen.  

Lekeplassdekning   
Støy   
Biologisk mangfold   
Samfunnssikkerhet   
Kulturminner   
   

 Sjekket MERKNAD 

Artsdatabanken X  
Kulturminnesøk X  
Miljøstatus X Høy radonaktsomhet 

Hunnebonn og Langvika markert som viktige 
naturtyper, tiltaket vil ikke berøre disse 
områdene som er i vann.  

NGU X 1008/2/4 og størsteparten av områdene 
innenfor foreslått byggegrense innenfor bart 
fjell. To eiendommer delvis innenfor tykk 
havavsetning.  
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A035 –  
 

1. Det fremmes forslag om å innlemme følgende eiendom og deler av omkringliggende område 
innenfor byggegrense i 100-metersbeltet i kystsonen.  

Vurdering: Det tas ikke en konkret vurdering av innspillet. Det er gjennomført en generell 
vurdering av byggegrenser mot sjø langs kysten. 
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Innspill nr. 36, ved Slabrottveien, Grålum
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2072/5 / ca. 7 daa
Forslagsstiller: Jostein Lensebråten, på vegne av Åse Berby og Bjørn Amundsen
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av 
bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ved en hovedsykkelrute som går mellom Tindlund og Grålum, og som per i dag 
består av deler med gang- og sykkelvei, deler med rolige boliggater, og deler med gangsti. Deler 
av ruta er planlagt oppgradert.
Området ligger i tilknytning til en stamrute for buss. Ligger ca. 100 m fra en bussholdeplass på 
sørsiden og 200 m fra en bussholdeplass på nordsiden, begge to i Grålumveien.

Nærhet til service- og 
dagligvaretilbud

Området ligger ca 1,3 km fra Grålum bydelssenter (målt fra biblioteket). Området ligger ca. 1,3-
1,5 km fra dagligvarebutikkene på Grålum.
Grålumveien er ikke tilrettelagt for gåing/sykling, men det er mulig å gå/sykle i rolige boliggater 
for å komme til Grålum bydelssenter.Grålum er ikke bra tilrettelagt for gåing og sykling per i dag, 
men det er igangsatt arbeid med mulighetsstudie/områderegulering for å bedre forholdene.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 4,5 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv

Området er ikke registrert som friluftsområde.
Det er to registrerte friluftslivsområder like ved området: Tubus barnehage og et friområde ved 
Svartbekkveien. Området ligger ellers i randsonen til jordbruksarealer i Greåkerdalen, hvor det 
går stier videre til Opstadfeltet og Kalnesskogen.

Barn og unge

Området ligger like ved Tubus barnehage i sør. Friområdet ved Svartbekkveien er registrert som 
lekeplass, men er ikke opparbeidet. Områder ligger ca. 500 m fra barneskolen og 700 m fra 
ungdomsskolen og fotballbane på Grålum.
Området ble ikke registrert som viktig for barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer. 

Landskap Området tangerer et område som er vist som kulturlandskap av regional verdi på temakartet i 
gjeldende kommuneplan. Er ikke berørt av viktige kulturlandskap i fylkesplanen.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er registrert en hulveg (automatisk fredet) like ved området i sør.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark, men ligger like et stort jordbruksområde. Viktig med 
buffersone mot dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Hele området består av skog med høy og særs høy bonitet (ca. 7 daa).

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann Ikke innenfor hensynssone for drikkevann.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

En liten del av området ved Grålumveien er berørt av støy (både gul og rød sone).
Det er ikke registrert forurenset grunn eller dårlig luftkvalitet (PM10 og SO2).
Det går et høyspent sør for området, 40 m fra nærmeste punkt.

I hovedsak avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan. En stripe langs vestsiden er avsatt til LNF. 
Området er uregulert, bortsett fra en gangvei som er regulert gjennom hele området fra sørvest til nordvest 
(reguleringsplan for del av området Vestlia, vedtatt 1977 - planident 22021). Området ligger også ved 
reguleringsplanområdet for  Grålumveien 115 - 190, vedtatt i 1991 - planident 22041).
Området er innenor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Radon Aktsomhetsgraden for radon er høy på deler av området, og moderat til lav på resten.

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

Området er registrert med hav- og fjordavsetning og strandavsetning. Det er registrert svært stor 
mulighet for marin leire, med delvis sammenhengende og delvis usammenhengende eller tynt 
dekke. Der det er marin leire, er det risiko for kvikkleire. Kartleggingen er grov.
Det er ikke registrert fare for steinsprang, snøskred. Det er ikke resgitrert skredhendelser i eller 
ved området.
Det går ingen bekk gjennom området, men det er en bekk ca. 15 m fra nordenden av området, på 
motsatt side av gangveien.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Området er delvis veldig bratt. Delen i øst er brattest. Området er vestvendt, med utsikt over 
Greåkerdalen.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, 
gang- og sykkelvei)

Vei: Høydeforskjell ca. 21m på tomt. Det vil bli vanskelig å innfri vilkår om snuareal på egen 
tomt/ vertikal profil på avkjørsler, men mulig med boenheter i terrasse med p-kjeller. 
Slåbrottveien vil måtte stenges. Svartbekkveien må breddeutvides til atkomstveistandard. 
Tidligere reg. plan har ny adkomstvei langs Grålumvn.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette forutsetter 
at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke 
forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger i gangavstand fra skole og like ved en barnehage. Det er enkelt å sykle til bydelssenter Grålum, med butikker, servicetilbud og mange 
arbeidsplasser. Området ligger også like ved stamrute for buss. Området er ikke registrert som friluftslivsområde eller brukt av barn og unge. Enkelte deler av 
tomta er veldig bratte. Vil kunne ha utsikt over åpent jordbrukslandskap. Det er viktig å sikre en buffersone mot dyrket mark.
Utbygging vil kreve breddeutvidelse av Svartbekkveien.

Tas til følge.
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Innspill til kommuneplanens arealdel, Sarpsborg kommune 
 
 
Informasjon om området som spilles inn: 

PLANENS NAVN: Nordbergtunet 
 
Gnr/bnr : 1045/3  
Dagens formål: LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. 
Foreslått formål: Boligbebyggelse 
Arealstørrelse: ca 36 400 m2  
Forslagsstiller: Passivhus 1 AS (Plankonsulent: PLUS Arkitektur AS) 
Grunneier: Øyvind Berg (1045/3) 
 

 
Illustrasjon: Beliggenhet og avgrensning  
 

Sammendrag 
Området som spilles inn i forbindelse med arealplanrulleringen ligger på Navestad, nord for 
Navestadveien i Sarpsborg kommune. Området er regulert til Jord og skogbruk i gjeldende 
reguleringsplan, men avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse i 
kommuneplanen. Arealet er i dag brukt til jordbruksformål. Det foreslås omdisponering til 
boligformål/annet formål (skole). 
 
Vedlegg til innspillet: Konsekvensutredning, med vurdering av helhetlig samfunnsutvikling 
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Forhold til gjeldende planer 
 
Kommuneplan:  Området er avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Sarpsborg kommune. 

 
Kartutsnitt A: Kommuneplan med planavgrensning vist i stiplet linje 

Reguleringsplan:  Området er regulert til Jord og skogbruk i gjeldende reguleringsplan 
(reguleringsplan for Bede/Navestad, vedtatt 13.02.1979, PLanID 28003.) Det kan være 
hensiktsmessig å vurdere arealet avsatt til dette formålet i reguleringsplanen sett under ett 
ved en eventuell regulering av området. Området er her delt opp på bakgrunn av ulike 
grunneiere.  

 
Kartutsnitt B: Reguleringsplan med planavgrensning vist i stiplet linje 

269



Øvrige planer: Planområdet faller innenfor Intercity Fredrikstad- Sarpsborg (se kartutsnitt A). 

 

1. Miljø og naturressurser 

Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) 
Ingen kjente forhold. 
 
Støy   
Planområdet er ikke utsatt for støypåvirkning fra nærliggende støyende virksomheter, trafikk. o.l 
(ref. Støykart fra Statens Vegvesen, og temakart fra Sarpsborg kommunes digitale kartløsning). 
 
Grunnforhold  
Det foreslåtte planområdet ligger delvis innenfor område angitt hensyn til Grunnforhold med 
utløsningsområde. (se kartutsnitt C, jf. Temakart fra Sarpsborg kommunes digitale kartløsning). 
Området er angitt med middels erosjonsrisiko, jf. kart fra NIBIO (kilden.nibio.no). Når det gjelder 
radon er området tredelt, der en del av planområdet er klassifisert til moderat til lav aktsomhet, 
en del til høy aktsomhet og en til usikker (Jf. Radonkart fra NGU og kart fra Miljøstatus.no) 
 
Kulturminner, kulturmiljø og landskap  
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Nordvestre del av planområdet faller 
inn under kulturlandskapet Hafslund Hovedgård (se kartutsnitt D, jf. Temakart fra Sarpsborg 
kommunes digitale kartløsning). 

 
     Kartutsnitt C: Grunnforhold med utløsningsområde                Kartutsnitt D: Kulturlandskap 

 
 
Naturressurser/naturverdier (jordbruk og skogbruk):  
Det foreslåtte området er i dag brukt til jordbruk. Området innehar svært god jordkvalitet, (jf. 
kart fra NIBIO (kilden.nibio.no)). Planområdet grenser til dyrket mark mot vest og sør-vest.  
 
I eldre reguleringsplan fra 1979 er det aktuelle området avsatt til Skog og Landbruk. Denne 
planen viser også en ny vei i ytterkant av området  (kalt Nordre samlevei i planen) som er tenkt å 
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avlaste den allerede overbelastede Nordbergveien. Det aktuelle området faller da i en innelukket 
”lomme” mellom Nordbergveien i øst og denne nye samleveien i vest, og mister derfor den 
direkte kontakten med tilstøtende landbruksarealer.   
 
Naturmiljø (naturmangfold) :  
Det er registrert svartelistede plantearter (se kartutsnitt E, jf. Kommunens digitale kartløsning, 
temakart Biologisk mangfold). Funnene er registrert i jordekant. Det er ikke øvrige kjente 
naturmangfoldsverdier innenfor området. I og med at området består av jordbruksarealer i drift, 
forventes det ikke spesielle naturmangfoldverdier innenfor arealet.  

 
Kartutsnitt E: Naturmangfold (fra Sarpsborg kommunes digitale kartløsning) 

 
 
Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv: 
Det foreslåtte planområdet berører ikke forbindelser til friluftsområder, grønnstruktur, 
turområder eller turstier. Det er ingen turstier innenfor området.  Fra planområdets nordre ende 
er det ca 70 meter til nærmeste grønnstruktur. Denne ligger mot øst på den andre siden av 
Nordbergveien og er derfor ikke i direkte kontakt med planområdet. Fra planområdets søndre 
ende er det ca 350 meter til grønnstrukturen i sør (Bede). Disse grønnstrukturene vil kun berøres 
i så måte at et nytt boligområde vil potensielt kunne generere økt bruk av disse arealene.   
 
Blå-grønne kvaliteter og vannmiljø: 
Planforslaget berører ikke 100 – metersbeltet. Avstand fra planområdet til nærmeste 
bekk/vassdrag (Glomma) er ca 1 km. 

 

2. Samfunnsforhold 

Innspillet sett i forhold til regionale og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging 
 

Behovet for arealer til boligutbygging er stort i Sarpsborg, (jf. kommuneplan for Sarpsborg 
2011-2023, vedtatt 16.06.2011, og høringsutkast til planprogram for Kommuneplanens 
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arealdel 2019-2031) og det er derfor behov for å finne tilstrekkelig med boligarealer for å 
dekke boligbehovet fram til 2031, samt synliggjøre en boligstrategi opp mot 2060. Det er 
også viktig å sikre boligområder til de som blir berørt av vei- og jernbaneutbygging. 
Etablering av nye boligområder i forlengelse av allerede etablerte boligområder bør være 
høyt vektet. Ved en utvidelse/fortetting av allerede etablerte boligområder innenfor 
kommunens kollektivsone kan eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud benyttes.  
 
Det foreslåtte planområdet ligger innenfor kollektivsonen (jf. Temakart Soner planprinsipper, 
vedlegg til kommuneplan for Sarpsborg kommune), og plasserer seg innenfor en radius på 
2,5 km fra sentrumskjernen. Området plasseres seg godt innenfor Fylkesplanens langsiktige 
grense for tettstedutvikling (se kartutsnitt F, jf. Fylkesplanen Østfold mot 2050). En utvikling 
av og fortetting av sentrumsnære områder innenfor kollektivsonen skaper et godt grunnlag 
for en utvikling som tilrettelegger for redusert transportbehov og økt bruk av klima- og 
miljøvennlige transportformer (persontransport via kollektiv, sykkel, ihht. SPR for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging). Navestadveien sør for planområdet inngår i 
hovednettet for sykkel i Sarpsborg (rute 8).  
 

En utnyttelse av planområdet til boligbebyggelse vil skape en naturlig utvidelse av 
eksisterende boligområder på Nordberg og Navestad. Navestad/Bede gjennomgår allerede 
en fortetting med utvikling av området sør for Navestad idrettsanlegg til boligbebyggelse. 
Planområdet representerer en mulighet for et nytt boligområde med gode bo- og levekår 
som plasserer seg i et allerede godt etablert nærmiljø med kollektivtilbud, lekeplasser, 
grønnstruktur, idrettsforening, barnehage og skole, - kvaliteter som bidrar til å fremme 
helse, miljø og sikkerhet. Nye attraktive boligområder vil gi rom for tilflytting og 
verdiskapning.  
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Kartutsnitt F: Langsiktig tettstedsgrense i Fylkesplanen mot Østfold 2050 (skalert, Planområde markert i rødt omriss) 

        
         Kartutsnitt G: Avstand fra sentrum  

 
Transportbehov og kollektivdekning 
Området ligger i innenfor kollektivsonen og plasserer seg med god kollektivdekning. Nærmeste 
bussholdeplass ligger i gangavstand langs Nordbergveien i nord, og i krysset 
Navestadveien/Nordbergveien (Sikakrysset) i sør. Disse holdeplassene betjenes av bussene 201 
(Sarpsborg-Skjeberg-Ullerøy), 208 (Borgen-Bede-Sarpsborg) og 504 (Skolebuss til Hafslund 
skole). Holdeplass langs Rv111  som betjenes av linje 200 ligger i gangavstand fra området (1 
km).  Jernbanestasjon (Sarpsborg stasjon) ligger i sykkelavstand (4 km) fra planområdet (via 
Statsminister Torps vei, Struerveien og Olav Haraldssons gate). 
 
 

Adkomstløsning  
I gjeldende reguleringsplan for Bede-Navestad er det planlagt for en fremtidig vei i ytterkant 
langs vestsiden av området (i planen kalt Nordre samlevei) som vil kunne gi en mulig adkomst til 
planområdet fra sør og-/eller vest (markert i stiplet rød linje i kartutsnitt H). Alternativ adkomst 
er direkte fra Nordbergveien via trase (innlemmet i planavgrensningen), eller fra nord via 
Fabrikkveien.  
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Kartutsnitt H: Adkomstløsning  

 
 
Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser  
Nordbergveien øst for planområdet blir i dag mye brukt som gjennomkjøringstrase for trafikk 
mellom Borgenhaugen/Hafslund til Rv 111 og ut på E6 (mellom Haugeveien og Navestadveien). 
Dette generer ekstra trafikk i tillegg til trafikken fra alle boliger som har adkomst via 
Nordbergveien. ÅDT for Nordbergveien er oppgitt til 800, andel tunge kjøretøy oppgitt til 5 (ref. 
Vegkart/Statens vegvesen, målinger for 2012). Nordbergveien er smal, mangler fortau og er lite 
egnet for den trafikkmengden den allerede betjener.  
 
En utbygging i området vil utløse behov for ny vegløsning. Gjeldende reguleringsplan for Bede-
Navestad viser en fremtidig vei i ytterkant langs vestsiden av området (kalt Nordre samlevei i 
planen) som er tenkt å avlaste den allerede overbelastede Nordbergveien. Trafikken til og fra 
planområdet sluses dermed inn direkte fra Navestadveien, slik at Nordbergveien og eksisterende 
boligområder langs denne veien ikke påvirkes av trafikken fra utbyggingen. Tiltakshaver er 
interessert i å bidra til utbyggingen av denne planlagte veien, slik at veien kan ferdigstilles og 
sikre en bedre trafikkløsning enn med nåværende situasjon.  
 
Navestadveien sør for planområdet inngår i hovednettet for sykkel i Sarpsborg (rute 8), og området 
er godt betjent med gang- og sykkelvei som bidrar til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Gang- 
og sykkelvei vil være ivaretatt frem til Sarpsborg sentrum over Hafslund (enten via hovednett forbi 
Hafslund skole eller langs Glomma mot vest (se kartutsnitt H). 
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Kartutsnitt I: Hovednett for sykkel i Sarpsborg  

 
 
 
Helsefremmende nærmiljø (sosiale møteplasser, formelle/uformelle)   
Det foreslåtte planområdet plasserer seg i et etablert eneboligområde som vil gi mulighet for 
sosial aktivitet og et sosialt bomiljø. Det foreslåtte området vil kunne bidra ytterligere til dette 
ved etablering av nye lekearealer og andre sosiale møteplasser som kan trekke det nye området 
sammen med det etablerte området. Nærområdet preges av grønne kvaliteter, nærhet til åpne 
landbruksarealer og gode solforhold. Nærliggende grøntområder har meget gode naturkvaliteter 
som innbyr til ulike former for sosial og fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes nivå.  
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Positive virkninger på beboernes helse nevnes gode boforhold med gode solforhold, nærhet til 
friluftsliv, natur og landskapskvaliteter, gode gang- og sykkelforbindelser, kollektivtilbud, sosiale 
møteplasser (etablert eneboligmiljø) og aktivitetstilbud i nærliggende idrettsforeninger, 
mulighet for deltakelse og medvirkning gjennom bofellesskap og nærhet til barnehage og skole. 
 
 
Barn og unge (lek, sikkerhet og trygghet)   
Planområdet plasserer seg i et område med etablert eneboligbebyggelse som vil gi mulighet for 
å finne lekekamerater og vennskap i ulike alderstrinn og hvor lek kan skje trygt og samlet internt 
i nærområdet. Det er allerede etablert flere lekeplasser i nærområdet. Kun et steinkast fra det 
foreslåtte planområdet ligger et større grøntområde som inneholder verdifulle kvaliteter for 
barn. Dette området er merket særdeles viktig for barn i kart over barnetråkk i Sarpsborg 
kommune (2012). Grøntområdene er store nok for variert lek og opphold, og tilbyr arealer hvor 
nærområdets barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.  
 
Skolevei til Navestad skole vil kunne skje via Nordbergveien som har fra krysset Nordbergveien-
Navestadveien etablert separat gang- og sykkelsti helt frem til Navestad skole. Et alternativ til å 
bruke Nordbergveien som del av skolevei, er via intern gang- og sykkeltrase forbi Nordbergveien 
48 som videre kobler seg til Sikatunet og leder videre ut på  gang- og sykkelvei langs 
Navestadveien. Et alternativ er via Hanserabben som fra sin søndre ende kobler seg på gang- og 
sykkelveinettet langs Navestadveien. 
 
 
Nærmiljø  
Lekeplasser: Planområdet plasserer seg med 
god lekeplassdekning (se kartutsnitt under). 
Nærmeste lekeplasser er Sikatunet og 
Skytterbråveien  som ligger hhv. ca 160 meter 
og 470 meter unna planområdets søndre ende 
(målt i luftlinje). En utvikling av det foreslåtte 
planområdet vil også medføre etablering av 
ytterligere lekeplasser internt i området og vil 
utvide tilbudet om lekeplasser for barn i 
nærområdene. 
        
Nærbutikk og handel: 2,5 km vest for 
planområdet ligger Kiwi Sundløkkaveien (4 min 
med bil og 9 min med sykkel). Mot øst ligger 
Kiwi Borgenhaugen hhv. 2,5 km og 2,0 km unna 
med bil eller sykkel (6 min med bil og  11 min på 
sykkel). Handel- og næringssenteret på Ise med     Kartutsnitt J: Lekeplassdekning 
matbutikker, servicetilbud og kjøpesenter ligger  
hhv 2,7 km  og 2,1 km unna med bil eller sykkel. 

 
Nærområde: Vest for området ligger Hafslund trafikkstasjon og næringsparken langs Glomma 
(med bl.a. Glomma Papp og Hafslund) i hhv 130 meter og 750 avstand målt i luftlinje fra 
planområdet. Ca 1 km nord for planområdet ligger Hafslund Hovedgård med tilhørende arealer 
og kulturlandskap. Mot øst og sør grenser planområdet til eksisterende eneboligbebyggelse.  
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Befolkningsutvikling og tjenestebehov  
Navestad har en ganske ung befolking med en høy andel 25- 35 år og lav andel eldre (jf. 
Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026). Figuren viser at Navestad 
barneskole har ledig kapasitet pr i dag, men at kapasiteten er ventet å bli fullt utnyttet mot 
slutten av planperioden. 
 
Prosjektet vil legge til rette for en variasjon i typologi som vil bidra til en variert 
beboersammensetning, med mål om å tiltrekke seg beboere i alle alderstrinn. Det er likevel 
naturlig å anta at andel antall barnefamilier og unge i etableringsfasen vil øke mest ved en 

utbygging i området. Prosjektet vil åpne for en variert typologi med et variert botilbud som 
kan tilpasses etter kommunens behov. Tiltakshaver er åpen for en dialog med kommunen 
om hvilke boligtyper som bør planlegges på tomten.  
 
 
Teknisk infrastruktur  
Ledningstrase løper langs planområdets ytterkant mot vest, hvor planlagt samlevei er lagt i 
gjeldende reguleringsplan. Traseen løper i en forgreining tvers over planområdet over til traseen 
som følger langs Nordbergveien (se kartutsnitt K).  
 

      
           Kartutsnitt K: Teknisk infrastruktur; ledningstrase (fra Sarpsborg kommunes digitale kartløsning) 
 

 
 
 
Beliggenhet i forhold til sosial infrastruktur og offentlige tjenester  
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Skole:  
Navestad skole (1-4 trinn) ligger ca 750 meter unna planområdet (skolekrets Ø1) har kapasitet til 
å ta imot 70 elever ved maksimal kapasitetsutnyttelse (jf. Kommunedelplan skolekapasitet og 
skolestruktur 2015-2026 (vedtatt 18.06.2015)). Prognosen presentert i nevnte dokument viser at 
Navestad barneskole har ledig kapasitet pr i dag, men at kapasiteten er ventet å bli fullt utnyttet 
mot slutten av planperioden (skoleåret 26/27).  
Hafslund skole (barneskole og ungdomsskole) ligger 1,4 km unna til fots/sykkel og 1,9 km unna 
med bil. Hafslund barneskole får tilført elever fra Navestad barneskole på 5.-7.trinn. Hafslund 
skole skal ha kapasitet til å ta imot 492 elever ved maksimal kapasitetsutnyttelse (jf. 
Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 (vedtatt 18.06.2015)). Prognosen 
presentert i nevnte dokument viser at Hafslund barneskole er godt utnyttet kapasitetsmessig per 
startåret for prognosen, og vil være det i hele prognoseperioden. Hafslund ungdomsskole har 
skoleklasser fra 8-10 årstrinn. Elever fra Hafslund barneskole overføres til Hafslund 
ungdomsskole. Kapasitetsprognosen viser at Hafslund ungdomsskole vil være godt utnyttet 
kapasitetsmessig i hele planperioden. 
 
Barnehage:  
Nærmeste barnehage (Skogro barnehage) ligger 750 meter unna planområdets nordre ende og 
kan trygt og enkelt nås til fots. Skogro barnehage har plass til ca 120 barn fordelt på 6 avdelinger. 
Baneveien Barnehage ligger 1,1 km unna til fots/sykkel (avdeling Hafslund) og 2,7 km unna med 
bil (omvei pga. jernbanespor). Baneveien Barnehage har plass til 108 barn fordelt på 6 avdelinger 
(fordelt på to ulike lokasjoner: Hafslund og Mobakken. Sistnevnte ligger 1,5 km unna til 
fots/sykkel og 2,7 km unna med bil (omvei pga. jernbanespor). I tillegg ligger det en barnehage i 
Riseveien 1,2 km unna til fots og 2,0 km unna via kjørevei målt fra planområdets nordre ende. I 
kommunedelplan for Barnehageområdet 2011-2023, er det oppgitt som mål om etablering av to 
nye barnehager i området Hafslund/Hafslundsøy. 
 
Idrett:  
Ved Navestad skole ligger også Navestad idrettsanlegg med fotballbaner og idrettsforening. 
Borgen idrettsforening med fotballbane ligger 1,6 km unna til fots/sykkel og 2,4 km unna via 
bilvei.  
 
Øvrig sosial infrastruktur og offentlige tjenester:  
Planområdet ligger ca 3,2 km unna Sarpsborg sentrum (2,5 km målt i luftlinje) med et bredt 
utvalg butikker og offentlige og private servicetilbud. Borgen sykehjem ligger 1,8 km unna 
planområdet.  
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Kartutsnitt L: Skole- og barnehagekart 

 
 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet :  
Se vedlagt ROS-analyse for vurdering av kjente forhold.  

 

279



INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLANEN, SARPSBORG KOMMUNE 
 

PLANNAVN: Nordbergtunet (Gnr/bnr : 1045/3) 
Dagens formål: LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (kommuneplan) 
Jord og skogbruk i gjeldende reguleringsplan. 
Foreslått formål: Boligbebyggelse 
Arealstørrelse: ca 36 400 m2 
Forslagsstiller: Passivhus 1 AS (Plankonsulent: PLUS Arkitektur AS) 
Grunneier: Øyvind Berg (1045/3) 
Beskrivelse:  Området ligger på Navestad, nord for Navestadveien i Sarpsborg kommune. Området 
er regulert til Jord og skogbruk i gjeldende reguleringsplan, men avsatt til LNFR areal for spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse i kommuneplanen. Arealet er i dag brukt til jordbruksformål. 
Det er foreslått omdisponering til boligformål 

 

                      
    Grunnkart med planavgrensning               

Tema Konsekvens Forklaring, evt, kunnskapsgrunnlag, usikkerhet 
Areal- og transportprinsippet 
- klimagassutslipp 

 Planområdet ligger sentrumsnært (innenfor en 2,5 km 
radius fra sentrum) i tilknytning til hovednett for sykkel 
for Sarpsborg og innenfor kollektivsonen (jf. Temakart 
Soner planprinsipper, vedlegg til kommuneplan for 
Sarpsborg kommune). Dette tilrettelegger for at en økt 
andel av transportbehovet kan dekkes av klima- og 
miljøvennlige transportformer.  

Rekreasjon og friluftsliv 
(grønnstruktur, nærområder) 

 Ingen konflikt. Området er i dag brukt til jordbruk. 
Eksisterende grønnstruktur i nærområde berøres ikke. 

Landbruk   Området består av jordbruksarealer i bruk. Området 
innehar svært god jordkvalitet, (jf. kart fra NIBIO 
(kilden.nibio.no)). 

Skogbruk  Ingen konflikt.  
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Forurensning (luft, jord, vann)   Ingen kjente forhold (jf. Temakart, vedlegg til 
kommuneplan for Sarpsborg kommune) 

Støy  Ingen støypåvirkning (jf. støysonekart fra SVV, og 
Temakart for støy, vedlegg til kommuneplan for 
Sarpsborg kommune) 

Grunnforhold  Deler av planområdet faller inn under område for 
marine avsetninger (jf. Temakart Grunnforhold, 
vedlegg til kommuneplan for Sarpsborg kommune). 
Området har middels erosjonsrisiko (jf. kart fra NIBIO 
(kilden.nibio.no)) 

Radon  Området er oppdelt i 3 ulike soner, angitt med hhv. 
moderat til lav, høy aktsomhet og usikker (Jf. 
Radonkart fra NGU) 

Klimatilpasning (skred,ras, flom, hav)  Ingen kjente forhold 

Kulturminner  Ingen registrerte kulturminner 

Naturmangfold  Det er registrert svartelistede plantearter (jf. temakart 
Biologisk mangfold i Sarpsborg kommunens digitale 
kartløsning). Funnene er registrert i jordekant. 
Det er ikke andre kjente naturmangfoldsverdier i 
området.  

Landskap og kulturmiljø  Deler av området faller inn under område for 
Kulturlandskap fra Hafslund Hovedgård (jf. Temakart 
Kulturlandskap, vedlegg til kommuneplan for 
Sarpsborg kommune). Området er dyrket mark. 

Barn og unge (lekeplass, 
grønnstruktur) 

 Ingen konflikt. Området har ingen verdi for barn og 
unge. Eksisterende grønnstruktur og barnetråkk 
berøres ikke.  

Terreng, sol- og skyggeforhold  Ingen konflikt 

Infrastruktur (VA, vei, gang- og 
sykkelvei) 

 Utbygging vil kunne utløse krav om at planlagt 
samlevei vest for planområdet etableres for å avlaste 
Nordbergveien, ihht gjeldende reguleringsplan for 
Bede/Navestad. Vil knytte seg til eksisterende 
boligområdes VA-nett. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
(menneske- og virksomhetsbaserte 
farer) 

 Ingen konflikt 

Sosial infrastruktur og tjenestebehov 
(skolestruktur, behov for ny skole, 
barnehage, idrettsanlegg m.m) 

 Sykkelavstand til barnehage og skoler. Kapasiteten til 
Navestad skole (1-4 trinn) vil forventes å påvirkes som 
følge av utvikling av nærområdene (Navestad, Berg, 
Delås).  

 
Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsetninger i 
kommuneplanene) 
En utnyttelse av det innspilte området til boligbebyggelse vil skape en naturlig utvidelse av eksisterende 
boligområder på Nordberg og Navestad. Innspillet berører arealer med høyverdig dyrket mark. 
Navestad/Bede gjennomgår allerede en fortetting med utvikling av området sør for Navestad idrettsanlegg 
til boligbebyggelse. Ved en utvidelse/fortetting av allerede etablerte boligområder innenfor kommunens 
kollektivsone kan eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud benyttes, samtidig som det skapes et godt 
grunnlag for en utvikling som tilrettelegger for redusert transportbehov og økt bruk av klima- og 
miljøvennlige transportformer.  
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Planområdet representerer en mulighet for et nytt boligområde med gode bo- og levekår for alle 
aldergrupper. Planområdet som plasserer seg i et allerede godt etablert nærmiljø med kollektivtilbud, 
lekeplasser, grønnstruktur, barnehage og skole, - kvaliteter som bidrar til å fremme helse, miljø og sikkerhet. 
Nye attraktive boligområder vil gi rom for tilflytting og verdiskapning.  
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Innspill nr. 37, Norberg / Navestad
Dagens formål:

Foreslått formål: Boligbebyggelse - framtidig
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1045/3 / ca. 35 daa
Forslagsstiller: Plus arkitektur, på vegne av grunneier Øyvind Berg
Dagens bruk: Dyrket mark

Konflikt med igangsatt planarbeid: 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsek
vens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av 
bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 130 m fra hovedsykkelruta som går i 
Navestadveien.
Området ligger like ved Norbergveien, hvor det går en sekundær 
bussrute. Ligger ca. 900m fra stamnettet (Statminister Torps vei).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området ligger ca. 2 km fra dagligvarebutikk og kjøpesenter med 
variert tilbud på Borgenhaugen. Det er per i dag ikke tilrettelagt 
for gåing/sykling hele veien. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 3,8 km fra torget (reel vei, kortest). 

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som friluftsområde. Området ligger like 
ved Hanserabben.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 150 m fra en nærlekeplass og ca. 600 m fra 
fotballbanene ved Navestad skole.
Det er ca. 200 m fra nærmeste barnehage (Skogro bhg), 700 m til 
Navestad skole og ca. 1,3 km til Hafslund ungdomsskole. Området 
er ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringene.

Landskap/kulturmiljø

En del av området er registrert som kulturlandskap av regional 
verdi på kommunens temakart, og som viktig motorveilandskap i 
fylkesplanen.
Området er en del av et KULA-område (kulturhistorisk landskap 
av nasjonal interesse) som bl. a. omfatter Kulåsparken, 
Borregaard, Sarpsfossen og Hafslundjordene. De åpne 
jordbruksarealene rundt Hafslund er en del av det som gjør 
landskapet verdifult.

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Det er 
registrert flint like sør for området (status uavklart), og 
helleristninger lenger nord på Hafslundjordene.

Naturmangfold Det er registrertåkerkrokhals utenfor området, lenger sør på jordet 
(stor forvaltningsinteresse). Mye svartelistearter i nærområdet.

Dyrket mark Området består av ca. 30 daa dyrket mark av svært god kvalitet. 
Del av et større, sammenhengende jordbruksområde.

Dyrkbar jord Ikke relevant.

Skogbruk Området består ikke av skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Vannkvalitet / Drikkevann Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde eller 
ikke. Hører til nedbørsfeltet ned til Glomma.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

Området er ikke utsatt for støy eller dårlig luftkvalitet. Det er ikke 
registrert grunnforurensing.
Det går ikke høyspent i eller like ved området.

LNF i gjeldende kommuneplan, regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplan 
for Bede/Navestad, planident 28003 (1979). Området er innenfor 
fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense.

Ingen konflikter med igangsatt regulering eller kdp (hensynssone H810_Ny 
bru over Glomma gjelder ikke lenger her).
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Radon Risiko for radon er delvis høyt, delvis moderattil lav, og delvis 
usikker.

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

Området består delvis av fylmasse, med stor mulighet for marin 
leire og delvis av hav- og fjordavsetning, med svært stor mulighet 
for marin leire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred. Det er ingen bekk i 
eller like ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Flatt, solrikt. Ca. 160 m fra Smelteverket.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Tidligere reguleringsplan viser ny vei frem til Navestadveien. 
Krav om opparbeidelse ca. 350m – samleveistandard (Kjørebane 
6,5m).
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en 
evt. utbygging. Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør 
undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke 
forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om 
oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består av 30 daa dyrket mark av svært god kvalitet, som er en del av et større sammenhengende jordbruksområde. 
Vei fram til Navestadveien vil ogsåta dyrket mark.
Området er en del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA-område Hafslund-Borregaard-Sarpsfossen) og 
en utbygging her vil være uheldig for landskapet.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 38, Ørebekk skog, Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 1154/12 /18 daa
Forslagsstiller: Lars Tallberg
Dagens bruk: Fjell i dagen/skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sonen Den foreslåtte utbyggingen ligger bak 100m sonen.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Hele Ullerøy er registrert som viktig friluftslivsområde. I fylkesplanen er området 
definert som regionalt viktig friluftsområde. 
Det er ikke kjent friluftslivsinteresser innenfor innspillsområdet. Det finnes et par 
stier innenfor områden, men disse blir lite brukt i forhold til kyststien som er på 
utsiden av området. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Området er ikke brukt av barn og unge. 

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, og er ikke 
en del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens 
temakart kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturverdier innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består for det meste av skogsmark med lav bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Småkupert terreng med vestvendt utsikt og gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som regionalt viktig friluftsområde, men kyststien går på utsiden av området. Innspillet er i forbindelse med utvidelse av eksisterende 
hyttefelt, og vil ikke ramme barn og unges interesser. Området har flott utsikt mot vest. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge

LNF i gjeldende kommuneplan, tilliggende område er regulert, plan-ID. Området er utenfor 
Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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From: Knut Winge Solberg <knutws@online.no> 
Sent: torsdag 1. februar 2018 15.37 
To: Hege Hornnæs 
Subject: Arealplan  
 
Hei! 
 
Var i går i et hyggelig møte med to fra din avd. på kontorene til ISarpsborg.  
 
Selv om gården nå er solgt har vi en klausulavtale om utbygging som det er sendt inn forslag på 
mange ganger tidligere . I tillegg eier vi fortsatt 1049/94 Som det ikke er noen løsning på. 
 
I eksisterende arealplan står 1049/94 som fremtidig  boligområde. Mulig jeg har feil, da det er 
vanskelig å se forskjell på fargen  mellom eksisterende og fremtidig areal.  
 
Hvis det er så at det er fremtidig areal mener jeg dette er feil. Samme farge er på Borgenveien 11-13-
15.  Som er bebygd.  På 1049/94  som er tidligere Borgenveien 18 sto det et hus når vi kjøpte 
eiendommen i 1986.  
Gatenummeret ble gitt til de som bygde i haven til Nr. 16 for å slippe ”B” nr. for å være snill. 
Dette ble revet da det var fare for at barn skulle skade seg hvis de lekte der.   
 
Er dette noe jeg kan sende som innspill til arealpan? 
 
Knut Winge Solberg 
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Innspill til Sarpsborg kommune sin arealplan 2019-2031 

 

Forslag om å regulere et jorde syd for Borgen sykehjem   

 

 

HISTORIE 

Forslag om dette har hvert fremmet tidligere, I arealplanen fra 2003 står det at en avventer 

fylkesarealplanen. Fikk lovnader at utbygging kunne skje, hvis den sa ja.  I den vedtatte 

fylkesarealplan er området satt av til fremtidig utbyggingsområde.  

Den gang ble utbygging av seniorboliger sett på som en mulighet. 

 

TANKEN BAK  

I dag trengs det sentrale utbyggingsområder og det trengs også mange tomter til erstatning 

for de som mister sine boliger i forbindelse med jernbaneutbygging og FV109. Mange av de 

som bor der vil bo i egen bolig. 

 

AREALET 

Område som er ca 16 mål, og er i fylkes arealplanen satt av til fremtidig utbyggingsområde.  

Det ligger syd for Borgen sykehjem, avgrenset av Borgenveien i vest og syd, boliger i øst. 

Sykehjemmet / jorde i nord.  

 

MILJØ  

I gangavstand ligger flere busstopp, butikk, kjøpesenter, skoler og barnehaver.  

De som bor her kan velge ikke å ha bil. 

Hvis det bygges seniorboliger er beliggenheten nær sykehjemmet gunstig. Det vil gjøre det 

enklere for eldre å bli boende i hjemme, med evt. dagtidsplass.  

 

 

 

289



 

 

 

 

ADKOMST 

Tidligere har adkomst til området er tenkt opp Borgenveien til Skjebergveien. Selv om man 

benytter Vegvesenets Generelle standard ( Håndbok N100 og V121)) på veg og kryss er dette 

komplisert. Kommunen eier Borgenveien  49 og Edonbakken 32. En vei der disse husene er, 

med et oversiktlig kryss Borgenveien / Edonbakken er en god mulighet. Dette vil også løse 

kommunens problemer med adkomst til B6.1 og område B6.2. 

 

TEKNISK ANNLEGG 

Kommunal vann og kloakk ligger i området.  Fellesanlegg, telefon, og fiberkabel er gravd ned 

langs Borgenveien. 

 

LANDBRUKSAREAL 

Stykket er i dag dyrkbar mark,  

Som nevnt over er dette satt av til utbygging i fylkesarealplanen.   

 

 

SENIORBOLIGER / SENIORTUN / BOLIGER MED GENNEREL UTFORMING 

Når forslaget ble fremme første gang, var det ønske fra forslagstiller at området utbygges 

med seniorboliger. Dette er gjort i flere kommuner med hell.  Siden den gang har ting endret 

seg og det kan samarbeides med kommunen om bruken av arealet.  

 

 

Knut Winge Solberg 

3 Feb. 2018 
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Innspill nr. 39, Borgen
Dagens formål:

Foreslått formål: Boligbebyggelse - framtidig
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1048/13 / ca. 18 daa
Forslagsstiller: Knut Winge Solberg
Dagens bruk: Dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 200 m fra hovedsykkelruta i Edonbakken, og ca. 400 m fra 
hovedsykkelrute som går i Kleversvei.
Området ligger ca. 300 m fra bussholdeplass i Edonbakken (sekundær bussrute) 
og ca. 300 m fra en holdeplass i Skjebergveien (stamrute).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 300 m fra dagligvarebutikk (Kiwi Borgenhaugen) og ca. 0,9-1 
km fra bydelssenter Borgen eller Iseveien senter.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 3,7 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er ikke registrert som friluftsområde.
Området ligger ved et stort, åpent jordbrukslandskap. Området ligger ca. 800m fra 
Hanserabben, som er nærmeste registrert friluftsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 500m fra nærmeste registrerte lekeplass (Skogro barnehage), 
ca. 1 km fra Borgen barneskole, ca. 1,3 km til Hafslund ungdomsskole, ca. 800 m 
fra fotballbanen ved Dondern.
Området er ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringene.

Landskap/kulturmiljø Området er ikke registrert som viktig landskap på kommunens eller fylkesplanens 
temakart.

Kulturminner
Det er registrert en enkeltminne innenfor området (flintmateriale). Utenfor området 
i øst er det funnet flere gjenstander, bl. a. kokegrop og ildsed som er automatisk 
fredete.

Naturmangfold 
Det er registrert lappspove, som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse, på en 
liten del av området. Det er registrert piggsvin (fremmed art) like utenfor området i 
nord. Flere forekomster av kjempebjørnekjeks i nærområdet 

Dyrket mark Området består av ca. 17 daa dyrket mark av svært god kvalitet.

Dyrkbar jord Ikke relevant.

Skogbruk Området består ikke av skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø
Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Området er del av nedbørsfeltet ned til Skjebergbekken, som renner ut i 
Skjebergkilen.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke utsatt for støy eller dårlig luftkvalitet. Det er ikke registrert 
grunnforurensing. Det er ingen høyspent i eller like ved området.

Radon Det er moderat til lav risiko for radon i hele området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Området er innenfor fylkesplanens langsiktige 
tettstedsgrense. 
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Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Grunnen består i all hovedsak av randmorene, med middels mulighet for marin 
leire. En liten del av området består av hav- og fjordavsetning, med svært stor 
mulighet for marin leire. Hvor det er marin leire, er det risiko for kvikkleire.
Det er ikke fare for steinsprang/snøskred.
Det er ingen bekk i eller ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Flatt terreng. Vestvendt og solrikt. Flott utsikt mot landskapet i Bede-/Navestad-
området.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Tidligere gitt krav om tiltak på Borgenveien mot avkjørsel til Skjebergveienn. 
Tidligere reguleringsplan angir atkomstvei til Edonbakken. Det er flere framtidige 
byggeområder i området. Her må flere utbyggere gå sammen for å finne løsning og 
bekoste opparbeidelse av fremtidig veiløsning.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består av dyrket mark av svært god kvalitet og er en del av et større jordbruksområde. Det er i tillegg store infrastrukturbehov for å få til utbygging. 
Området ligger sentralt til, i gangavstand fra skole, butikk, og nær buss og hovedsykkelrute. 

Tas ikke til følge.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A039b: Knut Winge Solberg. 
 

Ber om at eiendommen 1049/94 gjøres om fra framtidig bebyggelse til eksisterende med 
begrunnelse av at det står hus på den ene siden av veien, og at det har stått et hus på andre siden av 
veien.  

Vurdering: Tas delvis til følge. Jordet øst for Borgenveien tilbakeføres til LNF i planforslaget, mens 
området vest for veien endres til nåværende bebyggelse. En eventuell fortetting langs Borgenveien vil 
kreve oppgradering av veien og krysset med Skjebergveien. Dette vil trolig kreve en reguleringsplan 
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From: Simonett Halvorsen-Lange <simonett@bas-ark.no> 
Sent: onsdag 31. januar 2018 09.33 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Postmottak 
Cc: Morten Vister 
Subject: Innspill arealplan  
Attachments: Innspill Vister.pdf 
 
Hei,   
 
Vedlagt følger innspill til arealplanrevisjonen,  på vegne av Thor og Morten Vister.  
 
 
 
Det vurderes utarbeidet ett mulighetsstudie for hvordan tomtene kan utvikles, og dersom 
kommunen ser at dette kan være nyttig for  videre vurdering av formålsendring er det fint med 
en tilbakemelding på dette.  
Tiltakshaver stiller også gjerne i møte for å drøfte områdets potensial dersom dette er 
ønskelig, eventuelt orienteres om deres vurderinger av innspillet, forutsetninger i området etc.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Simonett Halvorsen-Lange 
Arkitekt MNAL  
+47 41530274 
www.bas-ark.no 
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Sarpsborg, 30.01.2018 
 
Sarpsborg kommune v/ Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
 
INNSPILL OM FORMÅLSENDRING 
 
Vedlagt følger innspill til det videre planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg:  
 
Innspillene fremmes på vegne av grunneiere for del av eiendom 2070/15 og del av 2070/26, Thor 
og Morten Vister. Det spilles også inn forslag om formålsendring for eiendom 2070/53 og 2070/41, da 
disse eiendommen er på sikt ønskelig å tilbakeføre til hovedbølet (2070/15). 
 
Det fremmes forslag om formålsendring, fra LNF til bebyggelse og anlegg for de tre nevnte eiendommene:  

G. nr/B.nr:  Grunneier: Eksisterende 
bruk: 

Formål i 
gjeldende 
arealplan: 

Forslag til nytt 
formål:  

2070/15 Thor Vister LNF LNF Bebyggelse og 
anlegg (Bolig) 

2070/26 Morten Vister 
 

Variert skog LNFR – arealer for 
spredt bolig-fritids- 
eller 
næringsbebyggelse 

Bebyggelse og 
anlegg (Bolig) 

2070/53 og 
2070/41 

Per Ole Olsen  
 

Bolig LNF Bebyggelse og 
anlegg (Bolig) 

 

Aktuelle eiendommer er markert med blått 
 
 
 

SKREDDERBERGET

VIBERG

VISTERGRENDA
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Forholdet til etablerte lokaliseringsprinsipper: 
Dette området ligger utenfor eksisterende fylkesplans tettstedsgrense, og også utenfor  
kollektivsonen i gjeldende arealplan. I sist arealplanrevisjon ble også Skredderberget spilt inn  
som fremtidig boligområde, den gang med planer om relativ høy arealutnyttelse. Innspillet vil også 
fremmes til fylkesplanrevideringen i høringsperioden. 
 
I hht arealplanens prinsipper skal 10% av all boligbygging utenfor bysone og kollektivsone skje i 
lokalsentrene, i hovedsak med maks 2 km reel skoleveg. Området ligger ca. 2 km i avstand fra lokalsenteret 
Greåker. Visterområdet ligger innenfor skolekrets Grålum, og over Vister/Kalveberget gir dette en 
gangavstand på ca. 2,5 km. Innenfor en avstand på 3,3 km, ligger Tindlund skole. Innenfor en gangavstand 
på 1,8 km ligger Greåker videregående skole.   
 
Basert på disse innledende vurderinger, samt resultat av sist revidering av arealplanen, der området ved 
Skredderberget ikke gikk gjennom pga innsigelser, ønsker utbygger å spille inn området som et fremtidig 
boligområde med lavere utnyttelse, primært for utvikling av eneboligfelt, samt noe høyere utnyttelse ned 
mot Visterflo.  Dersom dette er noe kommunen ser kan være aktuelt, vil det vurderes å utvikle ett 
muighetsstudie, for å nærmere avdekke områdets potensial for en slik utvikling.  
 
Områdets egenskaper og bruk i dag:  
Området ligger inn til eksisterende område for bebyggelse og anlegg langs Vistergrenda  
(reguleringsplan for Vistergrenda 36-82, 1991) og er i dag benyttet som jordbruksareal og større deler som 
utmark med skog og fjell i dagen. I henhold til grunneiere er ikke skogområdet mye brukt til ferdsel og tur, 
ei heller tilrettelagt i annen grad enn at det foreligger ett mindre tråkk ned mot Visterflo. 
Området er vestvendt. Området ned mot Visterflo er lite tilgjengelig. 
 
Overordnet beskrivelse av ønsket ny bruk:  
Det er ønskelig å utvikle boliger på eiendommene. Gjerne i form av eneboligfelt på eiendom 2070/15. For 
eiendom 2070/ 26, ned mot Visterflo er det ønskelig å utvikle noe mer arealeffektiv bebyggelse, gjerne i 
kombinasjon med brygger/båtplasser. Utnyttelsespotensialet vil måtte utredes gjennom fremtidig 
regulering/ mulighetsstudier. Områdets grønne karakter ønskes ivaretatt.  
 
I sist revidering av arealplanen ble følgende punkter lagt inn som sentrale hensyn som må ivaretas ved 
utbygging: Området må først omreguleres. Områder kan ikke realiseres før utfordringer med vei, vann og 
avløp er løst, og tidligst i 2023 pga fylkesplanens avgrensning. Inkluderer barnehage og grendelekeplass. 
Bekken gjennom området sikres som en del av et gjennomgående grøntdrag. 50 omsorgsboliger. 
Området ble til slutt ikke innlemmet i planen pga innsigelser. Tiltakshaver ønsker nå at området igjen 
vurderes for fremtidig utvikling, og gjerne med en lavere utnyttelse som søker å være mer i tråd med 
etablerte lokaliseringsprinsipper og krav om mindre utbygging i mer desentraliserte områder.  
 
Dersom kommunen igjen vil vurdere området for fremtidig bebyggelse og anlegg, denne gang med en 
lavere utnyttelse bes det om at kravet om 50 omsorgsboliger i området endres. Ved en lavere utnyttelse av 
området, ansees også kravet om barnehage og grendelekeplass innenfor planområdet lite hensiktsmessig, 
og ønskes vurdert fjernet. Ellers er nevnte merknader fortsatt vurdert som like aktuelle for tiltakshavers 
ønske om fremtidig bruk.  
 
Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur: 
Adkomstvei: Vistergrenda vil måtte benyttes som hovedadkomt inn til området, via Moaveien fra Greåker.  
For områdene i vest, ned mot Visterflo, vil naturlig adkomst være fra ”nedsiden”, i forlengelsen av avstikker 
fra Vistergrenda. Det vil måtte vurderes behov for trafikkanalyser, og utbedring av kommunal veg ved 
utbygging som benytter Moaveien/ Vistergrenda.  
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Vann og avløp: Eksisterende boliger langs Vistergrenda har tilgang til vann og avløp frem til 2070/38. Det 
vil måtte vurderes av kommunen om kapasiteten på VA nettet er stort nok ved etablering av flere boliger, 
eventuelt om VA nettet skal utbedres i området.   

 
 
Kollektivdekning: Det er tilgang til kollektivtransport på 109 veien, ca. 2 km fra området. 
 
Nærmiljøkvaliteter: Området er i dag ubebygget, og ligger som en forlengelse av Greåker og Moaområdet, 
langs Visterflo. Her vil det kunne utvikles gode eneboligtomter, med gode og solfylte uteoppholdsarealer 
tilrettelagt med gode forbindelser mellom eiendommene for gående/ syklende, og til omliggende 
friluftsområder og lokalmiljø ved Moa/ Greåker. Greåker ligger omtrent 2 km unna området. 
 
Annet: En gjennomgang av ulike temakart og databaser viser:  

Tema Berørt Kommentar 
Flomsone   
Grunnforurensing   
Grunnforhold med utløsningsområder x Marine avsetninger 
Grønnstruktur x Skissert utvikling vil sikre stor grad 

av grønt preg, gangveier  
Høyspent   
Kulturlandskap x Skissert utvikling vil søke og ikke 

endre silhuetten i landskapet 
Lekeplassdekning x Området ligger utenfor 

dekningsområde for grende- og 
nærlekeplass. 

Støy   
Biologisk mangfold   
Samfunnssikkerhet   
Kulturminner   
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 Temakart kulturmiljø 
 

 Temakart grønnstruktur 
 

 Temakart grunnforhold 
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Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Fra: Simonett <simonett@bas-ark.no>
Sendt: fredag 8. mai 2020 12:48
Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide
Kopi: Morten Vister
Emne: Supplement innspill
Vedlegg: doc05629420200504193628.pdf; Kart.pdf

Hei Emilie,  
 
Som avtalt på tlf oversendes kart som supplerer innspill for 2070/15 og 2070/26.  
Innenfor formålsendringen som er spilt inn er det viktig for tiltakshaver og spesifisere at det er kun å mindre 
områder innenfor tomtene at det er ønskelig med utbygging.  
Da innspillet kun var et overordnet innspill til arealplanen ble det ikke utarbeidet noe mulighetsstudie eller gjort 
videre vurderinger av egnethet på et mer detaljert nivå i forbindelse med innspillet på et arealplannivå. 
 
Det er ønskelig for tiltakshaver og nå supplere med informasjon om at det er deres hensikt å sikre jordene som i dag 
er produktive, samtidig som de ber om at deler av området vurderes for formålsendring.  
Vedlagt følger kart fra tiltakshaver som markerer aktuelle områder der det etter deres vurdering ikke er konflikt med 
dyrkbar dyrket mark, og der det vil kunne være aktuelt med fremtidig utvikling.  
Fint om dette arkiveres som en del av innspillet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Simonett Halvorsen‐Lange 
Arkitekt MNAL  
simonett@bas‐ark.no 
+47 41530274 
www.bas‐ark.no 
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Innspill nr. 40, Vister / Skredderberget
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 164 daa
Forslagsstiller: BAS arkitekter ved Simonett Halvorsen-Lange, på vegne av grunneiere Thor og Morten Vister
Dagens bruk: Dyrket mark, skog og fjell
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Nærmere om innspillet:

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Området ligger delvis innenfor kollektivsonen, delvis i omlandet.
Det ble avklart av Kommunaldepartementet ved forrige revidering at området ikke 
kunne bebygges. Begrunnelsen var avstand til sentrum/kollektiv og jordvern. Selv 
om området som består av dyrket mark ikke er med i det reviderte innspillet, 
vurderes det at konklusjonen ville vært lik i dag.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskap og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 

Forslagstiller har bedt om å ikke vurdere hoveddelen av den dyrka marka. Se reviderte kart i 
innspillet.
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From: Simonett Halvorsen-Lange <simonett@bas-ark.no> 
Sent: onsdag 31. januar 2018 14.59 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Postmottak 
Cc: Terje Glomvik; Terje Glomvik 
Subject: Innspill arealplan 
Attachments: Innspill arealplan 2065.2.docx 
 
Hei,   
 
Vedlagt følger innspill til arealplan på vegne av Sameiet Tune Gård, eiendom 2065/2. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Simonett Halvorsen-Lange 
Arkitekt MNAL  
+47 41530274 
www.bas-ark.no 
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Sarpsborg, 30.01.2018 
 
 
Sarpsborg kommune v/ Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
 
 
INNSPILL OM FORMÅLSENDRING 
 
Vedlagt følger innspill til det videre planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg:  
 
Innspillene fremmes på vegne av grunneier for eiendom 2065/2 

 
Grunnkart med avmerking av området 
  
Det fremmes forslag om formålsendring for følgende eiendom:  

G. nr/B.nr:  Grunneier: Eksisterende bruk: Formål i gjeldende 
arealplan: 

Forslag til nytt 
formål:  

2065/2 Sameiet Store Tune 
v/kontaktperson  
Terje Glomvik  

LNF LNF Kjøpesenter 
eventuelt næring 

 
Forholdet til etablerte lokaliseringsprinsipper: 
Området ligger innenfor sonen avsatt som byområdet. Det ligger inn til eksisterende forretningsområde ved 
Tunejordet, og har god dekning av kollektivtransport, med eksisterende busstopp i gangavstand fra området, både 
ved Tune kapell og Obs Tunejordet. Busstrasse følger Hundskinnveien, som ligger inntil området. Da området ligger 
utenfor eksisterende tettstedsgrense i fylkesplanen, vil dette innspillet også fremmes til fylkesplanarbeidet i 
høringsperioden. 
 
 
Områdets egenskaper og bruk i dag:  
Eiendommen er i dag benyttet som jordbruksarealer, og ligger mellom et større jordbruksareal  
inn mot E6 i vest. Mot nord ligger eiendommen inntil kirkegården ved Tune kirke, og mot sør og øst ligger 
handelsområde Tunejordet. Området skråner mot sør.  
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Overordnet beskrivelse av ønsket ny bruk:  
Grunneier ønsker at eiendommen skal kunne utvikles i samme retning som nærliggende handelsområde på 
Tunejordet. Eiendommen ligger i dag allerede omkranset av handelsområdet på to sider, og kirkegården på den 
tredje siden, og det bør kunne vurderes om området vil kunne utvikles som ett fremtidig handelsområde uten å 
svekke lesingen/oppfattelsen av det historiske kulturmiljøet i dalen ned mot Alvim. Dersom det i arbeidet med trase 
for IC vil bli nødvendig å søke erstatningsområder  
for eksisterende næring, er dette ett område i stor nærhet som vil kunne tilby attraktive arealer.  
 
Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur: 
Adkomstvei: det ligger til rette for adkomst fra Hundskinnveien. Gang og sykkeltraseer fra Tunejordet kan vurderes 
ført gjennom området, og mot Tuneveien i nord for å tilrettelegge for bedre kontakt mot Grålum/ Tunevannet/ 
eksisterende gang/sykkelnett.  
 
Vann og avløp: Det ligger vann og avløp i Hundskinnveien. 
 
Kollektivdekning: Hundskinnsveien er eksisterende busstrase, og det ligger eksisterende busstopp i gangavstand fra 
området. 
 
Annet: En gjennomgang av ulike temakart og databaser viser:  

 
 

Tema Berørt Kommentar 

Flomsone   

Grunnforurensing   

Grunnforhold med utløsningsområder x Marine avsetninger  

Grønnstruktur   

Høyspent   

Kulturlandskap x Området ligger innenfor hensynssone 
landskap 

Lekeplassdekning   

Støy x Området ligger innenfor gul støysone, 
og delvis i rød mot E6 

Biologisk mangfold   

Samfunnssikkerhet   

Kulturminner   
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Innspill nr. 41, Store Tune
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - kjøpesenter
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2065/2 / ca. 40 daa
Forslagsstiller: Sameiet Store Tune
Dagens bruk: Dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: En stripe i nord er under regulering (del av hovedsykkelrute fra sentrum til Grålum).

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Området ligger innenfor bysonen, hvor det er ønskelig med arbeidsplass- og 
besøksintensive virksomheter. 
Handel med småvarer: Utenfor sentrum åpnes det kun for handel som dekker et 
lokalt behov (regional planbestemmelse). Innspillet vurderes derfor kun for store 
varer. Handel med store varer skal lokaliseres i avlastningsområdene Tunejordet og 
Alvim sør. Området er ikke vist som del av avlastningsområdet i fylkesplanen.
Dette innspillet handler om en utvidelse av avlastningsområdet på Tunejordet.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Området ligger langs en hovedsykkelrute som går fra sentrum til Grålum. Ligger ca. 
250 m fra en bussrute på sekundær nett (holdeplass Obs) og ca. 450 m fra en 
bussrute på stamnettet (holdeplass Tune kirke).
Formålet handel med plasskrevende varer legger opp til bilbruk uansett. Da er 
lokalisering i tilknytning til eksisterende avlastningsområde positivt.

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som friluftslivsområde.

Barn og unge Området er ikke registrert som viktig for barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap / kulturminner / kulturmiljøer

Området er registrert som kulturlandskap av regional verdi på temakartet i gjeldende 
kommuneplan, og som viktig motorveilandskap i fylkesplanen.
Det meste av området er markert som hensynssone for bevaring av landskapet i 
kommuneplanen.
Området er registrert i fylkesplanen som et viktig kulturmiljø.
Området er en del av et stort, åpent landskapsrom som binder sammen 
Alvimjordene, raet, Tune kirke og Vestvannet/Tunevannet. Dette landskapsrommet 
er godt synlig via E6 og Tuneveien.
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Lekevoll er ellers rik på 
kulturminner. 

Naturmangfold 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier.
Tangerer et område som er markert med hensynssone naturmiljø i gjeldende 
kommuneplan.

Dyrket mark
Hele området på 40 daa består av dyrket mark med svært god jordkvalitet, 
selvdrenerende jord, slak helling. Området er en del av et større, sammenhengende 
jordbruksområde.

Dyrkbar jord Ikke relevant.

Skogbruk Ikke relevant.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde

I hovedsak LNF i gjeldende kommuneplan. En stripe i nord er avsatt til grav- og urnelund. Området 
ligger utenfor langsiktig tettstedsgrense i fylkesplanen.
En stripe i nord er regulert til vei (i forlengelse av Vingulmorkveien, planident 13011).
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Handel regnes ikke som støyfølsom arealbruk. Det er ikke registrert forurenset 
grunn. Området kan være utsatt for dårlig luftkvalitet (SO2, gul sone).
Det går et høyspent (distribusjonsnett) vest for området.

Radon Det er moderat til lav fare for radon.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Det er ikke registrert bekker innenfor området. Området ligger ikke i nærheten av sjø 
eller vassdrag.
Grunnen består av hav- og fjordavsetning. Det er svært stor mulighet for marin leire. 
Der det er marin leire, er det en risiko for kvikkleire.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Området skråner lett mot sør.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Adkomst til Hundskinnveien – kryssløsning for adkomstvei. Ingen avkjørsler 
fra enkelt tomter.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omkringliggende områder Området grenser med kirkegård i nord og ellers handelsområdet Tunejordet i sør og 
øst. I vest er det et åpent jordbruksområde. Ingen boligområde like ved.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består av dyrket mark av svært god jordkvalitet, som er en del av et større jordbruksområde. Det er store landskapsverdier.

Tas ikke til følge.
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From: Kjetil Johannessen <kjetil@oslofjf.no> 
Sent: fredag 9. februar 2018 10.30 
To: Postmottak 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Ole Ringsby Førland 
Subject: Planarbeid og planprogram i forbindelse med kommuneplanens arealdel 

og kommunedelplan for kystsonen 
Attachments: Planprogram kommuneplan, Sarpsborg. Kommentarer 2018.docx 
 
Vedl. er Oslofjordens Friluftsråds kommentarer til planarbeid og planprogram i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen. 
Vi beklager å ha overskredet høringsfristen med noen dager. 
 
Vh OF v/Kjetil Johannessen  
 
 

 
kjetil@oslofjf.no  www.oslofjorden.org  

Tlf. 67 55 49 90   
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1933 – 2013: 80 år for en ren og tilgjengelig Oslofjord 

       

                             Adresse:                                   Telefon:                   E-post:                            Bankkonto: 
                             Vaterlandsveien 23                     67 55 49 90             oslofjf@online.no            7878 06 09566 
                             3470 Slemmestad                       Nettside:                Org.nummer: 
                                                                               oslofjorden.org        971 454 415 

Sarpsborg kommune 
Pb 237 
1702 Sarpsborg 
 
 
 
 
Deres ref.: 15/02485  Vår ref.:  469/17 KJ                                 09.02.2018 
 
 
 
 
Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i Sarpsborg. Kommentarer 

til oppstart planarbeid og planprogram 

 
Vi viser til brev av 08.12.2017 vedr. oppstart planarbeid og planprogram for kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for kystsonen i Sarpsborg. Det fremgår at det legges opp til en 
begrenset høring da det ble gjort omfattende arbeid ved siste rullering.  
 
Oslofjordens Friluftsråd (OF) støtter i all hovedsak opp om forslaget, og har et par 
tilleggskommentarer: 
 
Erstatning av boligareal 
Det fremgår at en ønsker å erstatte boligareal fra Skredderberget (1100 nye boliger på 510 
daa). OF anbefaler en gjennomgang av områder som skal erstatte Skredderberget der en bl.a. 
søker å bevare verdifulle lek- og rekreasjonsområder. Som kjent er kommunen i ferd med å 
avslutte et viktig kartleggingsarbeid med oversikt over viktige friluftslivsområder, et arbeid 
som vil være nyttig ved all fremtidig arealplanlegging. Kartleggingen er gjennom et prosjekt 
initiert av Østfold fylkeskommune som også har bistått økonomisk. OF har bl.a. vært 
engasjert av fylkeskommunen og vi har vært ute i flere kommuner og orientert og fulgt 
arbeidet underveis.  
 
Næring i kystsonen 
Det framgår at næring i kystsonen, sikre regionale synergier og maritim næring er et av flere 
hovedtemaer som skal vurderes i planarbeidet. OF viser til uttalelse tidligere sendt av Forum 
for natur og friluftsliv i Østfold og som OF har støttet opp om. Ved all planlegging i 
strandsonen knyttet til aktiviteter som marina og verftsvirksomhet bør det stilles krav om at 
sjøfronten åpnes for allmennheten. 
 
Det er som foreslått viktig å se næringsvirksomhet langs sjøen regionalt og fokusere på 
bærekraft. Vi nevner i denne sammenheng utfordringer ift marin forsøpling. Marin forsøpling 
er et globalt problem som stadig vokser i omfang og som i stor grad opptar folk. Avfall på 
avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og 
det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det 
marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å 
rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. 
Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. 
Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av 
avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter 
knyttet til marin forsøpling bl.a. med flere strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter. 
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2 
 

At mikroplast nå også er oppdaget i blåskjell og fisk er både skremmende og vil kunne få 
konsekvenser opp mot ønsker om evt. fremtidig skjelloppdrett.  
Vi nevner også at stillehavsøsters er i ferd med å spre seg i Oslofjorden og kan få negative 
konsekvenser for friluftsliv og turisme da skjellene er svært skarpe og lett å skjære seg på.  
Vi nevner ellers at god tilgang til tilrettelagte friområder, kyststier og en lett tilgjengelig 
strandsone er viktige forutsetninger for å utvikle attraktive reiselivstilbud.  
 
I tilknytning til opplevelsesbasert friluftsliv nevner vi kajakkpadling som et 
aktivitetsskapende tilbud. I denne sammenheng har OF etablert en ordning som heter «Kajakk 
rett ut» som en kan lese mer om her: 
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=1
3250281 . Ordningen innebærer abonnement i kajakkstativ.  
 
Økt fokus på bevaring av viktig kyst- og kulturlandskap 
Kyst- og kulturlandskapet er i endring i Oslofjordområdet. Gjennom de siste tiårene har det 
vært en kraftig tilvekst og gjengroing som et resultat av lengre vekstsesong og redusert 
beiting/opphør av beite. Vi mener det er viktig med et økt fokus på hvilke konsekvenser dette 
medfører for landskap, friluftsliv og turisme. Mer vegetasjon bereder også grunnen for mer 
flått som kan være bærere av skumle sykdommer som skogflåttencefalitt (TBE-virus som kan 
være dødelig) og borreliose. Dette kan igjen påvirke dagens bruk av strender og skjærgård.  
 
 
OF ønsker lykke til med det videre planarbeidet. 
 
 
     Med hilsen  
    Oslofjordens Friluftsråd 
 
         
                                  
   Rune Svensson      
                                         direktør 
        Kjetil Johannessen 
                      seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:   
Østfold Fylkeskommune 
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. 
OF`s rådsmedlemmer i Sarpsborg  
FNF Østfold 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A042 – Oslofjordens Friluftsråd   
 

1. Kommentar vedrørende at en ønsker å erstatte boligareal fra Skredderberget. OF anbefaler 
en gjennomgang av områder som skal erstatte Skredderberget der en bla. Søker å bevare 
verdifulle lek- og rekreasjonsområder. 

2. Kommentar vedrørende vurdering av næring i kystsonen, sikre regionale synergier og 
maritim næring som temaer i planarbeidet. Ved all planlegging i strandsonen knyttet til 
aktiviteter som marina og verftsvirksomhet bør det stilles krav om at sjøfronten åpnes for 
allmennheten.  

3. Kommentar vedrørende endring i kyst- og kulturlandskapet i Oslofjordområdet. Vi mener det 
er viktig med et økt fokus på hvilke konsekvenser dette medfører for landskap, friluftsliv og 
turisme.  

Vurdering: Tas til etterretning.  
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Innspill til kommuneplanens arealdel, Sarpsborg kommune 

 

Dato: 04.02.2017 

 

Innspillet sendes av grunneier Jon Sverre Molteberg Sæby. 

 

Aktuell del av eiendommen gnr 1027, bnr 1 er vist i illustrasjon under. Området ønskes vist som 

fremtidig boligområde i ny kommuneplan. Området er i dag vist som LNF-formål i gjeldende 

kommuneplan.  

 

Området er på ca 70 daa. Det ligger godt til rette for en utvikling av boliger på stedet med kort avstand 

til barnehage, barne- og ungdomsskole. Adkomst er tenkt fra Fossegata. Eksisterende VA-anlegg er 

plassert like øst for Fossegata og vil være enkel å koble seg til. VA-anlegg er vist i kart på neste side.  

Det er ikke kjente kulturminner, biologisk mangfold med spesielle verdi eller andre forhold som 

vanskeliggjør utviklingen.  

Området er relativt flatt og har gode solforhold.  
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Vi ber om at innspillet vurderes i rulleringen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Jon Sæby 
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Innspill nr. 44, Sandbakken, Ranum
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: Del av 1027/1 / Ca. 70 daa
Forslagsstiller: Jon Sverre Molteberg Sæby
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 600-700 m fra bussholdeplasser langs stamnettet, og ca. 500-
600 m fra hovedsykkelnetttet.
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området ligger i gangavstand fra dagligvarebutikk (Kiwi Sandbakken, ca. 300 m 
unna). Ligger ellers ca. 3 km fra bydelssenter Borgen med mer omfattende 
servicetilbud.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 6,5 km fra torget i Sarpsborg.

Rekreasjon og friluftsliv Hele området er registrert som viktig friluftslivsområde (nærturterreng).

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger 300-500 m fra Sandbakken barne- og ungdomsskole med 
idrettsanlegg og ca. 200-400 m fra barnehage, med tilhørende lekeområder.
Området er registrert som viktig nærturområde til skolen i gjeldende 
kommuneplan. Området er ikke utpekt som spesielt brukt av barn og unge 
gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer Området er del av KULA-området Oltidsveien-Skjebergsletta, som er et 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består av ca. 19 daa dyrkbar jord. Ligge ri tilknytning til dyrket areal.

Skogbruk

Området består av ca. 10 daa skog av høy bonitet. Resten på ca. 60 daa har lav 
eller middels bonitet eller er uproduktiv skog.
Framstår som et nytt inngrep i et skogsområde som ellers er uten andre tekniske 
inngrep enn skogsbruktiltak. Avgrensningen vil gi en uheldig dirfts- og 
aronderingsmessig effekt på omkringliggende skog. 

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.
Drikkevann og vannmiljiø Utenfor hensynssone for drikkevann. Det er ingen bekk i området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En stor del av området er utsatt for støy (gul sone). Det er ikke registrert fare for 
forurenset grunn eller luftforurensing. Det er ingen høyspent i eller like ved 
området.

Radon Hoveddelen av området har høy aktsomhet for radon.

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

Ikke innenfor faresoner for kvikkleire eller flom. Ikke innenfor atksomhetssoner 
for flom, steinsprang, snøskred, jord- og flomskred. Det er ingen bekk i 
innspillsområdet.
Ca. en tredjedel av området består av hav- og fjordavsetning med svært storr 
mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt. Ca. en tredjedel består av 
strandavsetning med stor mulighet for marin leire. Resten er bart fjell, med stort 
sett fraværende mulighet for marin leire.
Hvor det er marin leire, er det en risiko for å finne kvikkleire.
Fjerning av skog reduserer evne til å infiltrere og tilbakeholde vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.
Områdets fysiske kvaliteter Sørøstvendt. Gå på befaring.

LNF i kommuneplanen. Ikke regulert. Grenser med reguleringsplanen for Sandbakken skole- og 
idrettsområde (2013). Utenfor fylkesplanens framtidig tettstedsgrense.
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Må ses i sammenheng med tilliggende utbyggingsområder. Forutsetter 
bygging av ny adkomstvei direkte til Skjebergveien – krav om samleveistandard. 
Fossegata er privat og det antas at denne ikke kan benyttes på grunn av 
begrensninger i utforming av tilknytning til fylkesveien.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Vurderes mot 2050.

Området er del av et landskap av nasjonal interesse. Området er registrert som viktig friluftslivsområde. En del består av dyrkbar jord. 
Adkomstvei vil kunne være utfordende - må vurderes i sammenheng med andre evt. utbyggingsområder. 
Området ligger samtidig nær skole, idrettsanlegg, butikk, stamnett for buss og hovedsykkelnett.

Vurderes mot 2050. Må ses i sammenheng med andre områder rundt Sandbakken.
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

Tittel: Høysand

Ønsket bruk: Annet

Ønsket ny bruk: Fredes/vernes som våtmarksområde

Nåværende bruk:

Innspill fra: Audhild Modahl og Marit Lyckander
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Til Sarpsborg Kommune    02.02.2018 
   

Innspill og forslag Kystsoneplanen 

 
OMRÅDEDEL : HØYSAND 
 
Vi bor i Sarpsborgs viktigste og mest brukte friområde, nærmere sagt Høysand,  
som sårt trenger våkne, kunnskapsrike og fremadrettede beslutningstagere.  
Mennesker som er i stand til å tenke bærekraftighet i generasjoner fremover, mer enn 
kortvarige tiltak og hva det vil gi av inntekt i kroner og øre.  
 
Innspill 1 : 
Både livet i havet og selve kystsonen er truet etter mange års overbelastning, mangel på 
kunnskap og kortsiktige vedtak.. Vi har nok dokumentasjon på det.  
OM de som har skapt kommunens visjon mener det som står i dokumentene, ville vi på det 
sterkeste anbefale det kollektive Sarpsborg, å tenke stort om det lille. Sette vår vakre og nyttige 
kystsone og tilgang til vann og hav, inn i det store perspektiv, få fart på og tenne engasjementet 
hos HELE befolkningen i et gigantisk kommunalt miljø-folkeopplysningsprosjekt.  
La kreativiteten blomstre hos barn, unge, voksne og gamle – skape lyst og mening . gjerne en 
#naturetoo kampanje alá Sarpsborg, være et fyrtårn som kan lyse og hjelpe oss å holde kursen i 
mange generasjoner fremover. 
 
Innspill 2 : 
I sommerhalvåret vrimler det av biler her i Høysand med folk som er til og fra sine båtplasser, 
spisesteder, selskapslokale, stranda, fiskebrygga, campingplassen, hyttene, husstander – pluss 
de som bare er innom for å ”titte”.  Det er hyggelig. 
Men det er stort sett helt fullt og litt til – og mer kommer. Av en eller annen mystisk grunn, ble 
det flertall og grønt lys for utbygging av et ”sydenlignende” leilighetskompleks med mellom 
30-40 boenheter stappet sammen på Strandvollen, tett på 100meters belte. Og en trenger ikke å 
være skolert, for å beregne konsekvensene av dette, både estetisk og miljømessig. Om dette 
byggeprosjektet minimaliseres og settes inn i et miljøperspektiv i kystsonen, vil alle vinne på 
det – på sikt. Og at det settes en total stopper for bygging av hus som ikke føyer seg stilmessig 
inn i ”Høysandarkitekturen”.  
 
Innspill 3 : 
Det er ikke bare mennesker som trekker til Høysand – det er også mange fugler som lander i 
Skjebergkilen Naturreservat. Det er minst 25 forskjellige vadefugler som er observert.  
Deres landingsbane ble innskrenket av E6 som ble lagt tvers igjennom, og med en politisk 
velsignelse som raserte Løenområdet der bl.a Tranen hadde sine hekkeplasser. Vipe og Tjeld – 
som alltid har vært her, er nå meget sjeldne – flere vadefugler er rødlistet i dag. 
Konsekvensene av dette, har vi kanskje først begynt å forstå nå.  
Vi anbefaler på det sterkeste å frede våtmarksområdene som er igjen på begge sider av 
E6 og også Skjebergbekken –legge inn en billett til de som lever av jordbruk, da mye av 
ubalansen i havet, i følge havforskere, kommer fra deres bruk av miljøgifter. 
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Innspill 4 : 
 
En annen ”miljøgift” er all plast som havner i Skjebergkilen, tross våre miljøforskrifter.  
Det avtar ikke, det øker.  
Når vi legger sammen alle båter som har sine plasser i enden av våtmarksområdet, har vi en 
jobb å gjøre. Båtpussmidler, gjenstander som ”mistes” (ute av øye, ute av sinn) skaper 
tilstander som er skremmende. I tillegg alt annet som kommer ut til havet via våre husstander, 
tross renseanlegg osv. Et sterkt signal er at det er avdekket mikroplast i drikkevannet på en 
rekke steder i landet, også i Fredrikstad…. og kanskje også i Sarpsborg …  
 
 
Takk 
Vi som bor her ønsker å ha et levende samfunn, hvor vi legger forholdene til rette for neste 
generasjon, neste og neste....... et samfunn som vi er stolte av, som er vakkert, bærekraftig og 
godt tilrettelagt for rekreasjon og arbeid. Å høste mer enn vi sår, er et fantastisk økologisk 
prinsipp. 
Å lære oss å kjenne naturen og det økosystem vi alle er en del av, er det beste vi kan gjøre – så 
vi får en forståelse av konsekvenser når vi ubevisst mest forbruker. Det betyr at vi som bor her, 
får og gir hverandre kunnskap om hvordan alt henger sammen. Hvor bekkene starter og slutter 
– om de er syke eller friske, passe på, telle fugler og beskytte biotopene  så godt vi kan. De 
gamle lærer de unge og de unge lærer de gamle.  
 
Dette var noen få innspill vi håper dere kan ta med inn i videre planer.  
Takk for mulighet til innspill.  
 
 
I vennlighet 
 
Audhild Modahl 
Marit Lyckander 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A046: Audhild Modahl og Marit Lyckander 

 

Innspill 1. Forslag om et kommunalt miljø-folkeopplysningsprosjekt i Høysand. 

Innspill 2. Endre reguleringsplanen for Strandvollen, slik at prosjektet blir mer tilpasset "Høysand-
arkitekturen. 

Innspill 3 Frede våtmarksområdet ved Skjebergbekken. 

 

 

Innspill 4.Hindre forurensning fra båter i Høysand.  

 

 

Vurdering:  

Innspill 1 tas ikke til følge. Et slikt prosjekt kan settes i gang uten at det trenger å inngå en arealplan. 

Innspill 2 tas ikke til følge. Innspillet krever en endring av reguleringsplanen for Strandvollen, og bør 
tas som en egen reguleringssak.  

Innspill 3 tas ikke til følge. Hensynssone for bevaring av naturmiljø følger bekkeløpet og beitene langs 
Skjebergbekken. Hensynssonen ivaretar naturmiljøet og videreføres i ny plan. Det skal ikke legges inn 
flere byggeområder. 

Innspill 4.Tas ikke til følge. Det legges ikke inn flere båtplasser i Skjebergkilen i denne planperioden. 
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Postadresse:  Kontoradresse:  
Lundeveien 160      Lundeveien 160 Mobil:        92011375 
1735 Varteig  1735 Varteig  
  E-mail: harald.lunde@online.no 

Høringsinnspill Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
kystsonen 2019 -2031 

G.nr 2088 Br.nr 1. Fredrikstadveien 2, 1711 Sarpsborg 

 

 
Viser til tidligere innspill til kommunens arealplan for eiendommen g.nr 2088 br. nr 1  

Området inngår i kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 i felt N-7 som ble foreslått som fremtidig 
utbyggingsområde, men stanset etter innsigelse fra flere offentlige instanser og etter endelig avgjørelse i 
Kommunal Dep. 2016 

Område N-7 omfattet et betydelig areal syd i Alvim dalen på ca 220 da. 

Innsigelsene er vel kjent for kommunen og gjengis ikke i detalj her men kan oppsummeres som  

 Jordvern, 

 Utenfor langsiktig grense for by og tettsedsutvikling i Fylkesplan,  

 Kulturhistorisk landskap,  

 Trafikksystemet. 

Disse innsigelsen er basert på hele område N-7 i forrige rullering på 220da syd i Alvim dalen 

For å unngå disse innsigelse kan området begrenses til tunene på de aktuelle eiendom omreguleres til 
næring. Dette er et areal på ca 20 da som har et betydelig utviklingspotensialet og kan utvikles uten at dette 
er i konflikt med gjeldende innsigelser. 

Ber om at dette vurderes i revidering av arealplan og ser frem til videre dialog i saken. 

. 

Med hilsen 
 

Harald Lunde 
 

 
 

Harald Lunde  
Lundeveien 160 
1735 Varteig 
 Telf: 92 01 13 75 
E-mail: harald.lunde@online.no 

Sarpsborg kommune 
Planavdelingen 
 
 

Dato: 04.02.2018 
 

Deres referanse:  
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Postadresse:  Kontoradresse:  
Lundeveien 160      Lundeveien 160 Mobil:        92011375 
1735 Varteig  1735 Varteig  
  E-mail: harald.lunde@online.no 
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Innspill nr. 47, Alvim Vestre
Dagens formål:
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: Ca. 20 dekar
Forslagsstiller: Harald Lunde
Dagens bruk: Gård/ enebolig
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Det ble avklart av Kommunaldepartementet ved forrige revidering at området som 
omfatter dette området sammen med en del av Alvimjordene ikke kunne legges ut 
som utbyggingsområde. Området er en del av et viktig landskap og kulturmiljø, og 
bebyggelsen nær E6 er en del av disse. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert. Utenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense.
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Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 971 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Sarpsborg kommune 
Postboks 237  
1702 SARPSBORG 
 
 
 

Dato: 01.02.2018 
Saksref: 201727575-2 
Deres ref.: 15/02485-67 
Side: 1 / 3 

Vår saksbehandler: Nina Michalowska 
Telefon:    
Mobil: +47 45632022 
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no 

 
 
   

 

Sarpsborg kommune - uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for kystsonen  

Vi viser til brev datert 8. desember 2017 med varsel om oppstart av ovennevnte planer.  

Bane NOR har følgende merknader til oppstart av kommuneplanens arealdel:  

Jernbanens arealbehov  

Planer for nye jernbanetiltak 
Bane NOR arbeider med forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for InterCity 
Østfoldbanen. Strekningen planlegges med dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt ny fv. 118 og 
ny bru over Sarpefossen. Etter vedtatt kommunedelplan, vil det utarbeides detaljreguleringsplan for tiltaket. I 
tillegg vil Bane NOR starte planarbeid for hensettingsanlegg på Østfoldbanen og i dette arbeidet vurdere 
lokalisering for hensettingsanlegg i Fredrikstad og/eller Sarpsborg kommune. 

InterCity dobbeltspor med tilhørende tekniske anlegg og samordning av jernbane og veg er nasjonalt viktige 
prosjekter som må hensyntas i forslaget til kommuneplanens arealdel. Bane NOR forventer at det ikke 
planlegges arealbruk som kan komme i konflikt med InterCity-utbygningen i kommuneplanen og ønsker dialog 
med kommunen om planutformingen for å unngå konflikter som kan forsinke planarbeidet. InterCity-
planarbeidet er av nasjonal interesse og Bane NOR vil ikke kunne akseptere at det i arealdelen legges opp til 
arealbruksendringer som strider med jernbaneinteressene. 
 
Utbygging av InterCity gjennom Sarpsborg vil ha store konsekvenser for byutvikling i kommunen. En av de 
alternative trasékorridorene gjennom Greåker vil bla. berøre et idrettsanlegg på Moa, som i dag er en viktig 
møteplass og idrettsarena. Bane NOR ønsker et samarbeid med Sarpsborg kommune for å finne alternative 
lokaliseringer og en eventuell framtidig bruk av dette området i forbindelse med utarbeidelsen av 
kommuneplanen.   

I løpet av kommuneplanperioden 2019-2031 vil utbygging av InterCity til Sarpsborg stå ferdig. Dette sammen 
med store infrastrukturtiltak som fv. 118 og ny Sarpsbru, vil ikke kunne realiseres uten innløsning av en del 
boliger. For at konsekvensene for de berørte skal bli minst mulig, vil det å kunne finne nye boliger i nærmiljøet 
være et svært viktig virkemiddel. Det er derfor positivt at det i kommuneplanen skal vurderes arealer til dette 
formålet. 
 
Det er viktig at InterCity dobbeltspor synliggjøres på plankartet til arealdelen. Dette gjelder både strekningen 
fra Fredrikstad til Klevestad, som er under planlegging nå, og ytterlig del av InterCity mot Halden. Bane NOR 
ønsker et møte med Sarpsborg kommune om dette og andre temaer knyttet til InterCity-planarbeidet. 
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 Side: 2 / 3 

 

Hensetting  
Bane NOR skal igangsette planarbeidet for tilrettelegging av styrket hensettingskapasitet langs Østfoldbanen i 
løpet av første kvartal 2018, og vil i denne sammenheng innlede dialog og samarbeid med berørte 
planmyndigheter i Østfold. Sarpsborg er én av kommunene hvor Bane NOR vurderer arealer for styrking av 
hensettingskapasiteten på Østfoldbanen, og vi vil i sammenheng med planarbeidet ta kontakt med 
planmyndigheten for å diskutere mulige arealer for hensetting av tog på strekningen sør for Fredrikstad 
kommune.  

Utgangspunktet for arbeidet med hensetting på Østfoldbanen er en kartlegging som ble gjennomført av Bane 
NOR (tidligere Jernbaneverket) i perioden 2015-2016 (Hensetting Østlandet). Arealene som er vurdert i denne 
kartleggingen, vil arbeides videre med for å avklare egnethet/potensiale for økt hensettingskapasitet. Aktuelle 
arealer i Sarpsborg kommune er: Greåker industri, Flislageret, Skauløkka, Kroken og Klavestad. Det kan også 
være aktuelt å søke etter andre lokaliteter om innledende planarbeid tilsier dette. 

Bane NOR forventer at Sarpsborg kommune tar hensyn til behovet for styrking av hensettingskapasitet i det 
videre arbeidet med kommuneplanen. 

Arealformål  
Bane NOR ønsker i utgangspunktet at alle jernbanearealer skal vises som jernbaneformål i planen. Dette 
omfatter stasjonsområder, terminaler og annet areal med jernbanefunksjoner. Vi gjør også oppmerksom på at 
eksisterende jernbaneanlegg og jernbanegrunn ikke kan omdisponeres til et annet formål før den nye 
jernbanetraséen blir fastlagt og er ferdig bygd. 

Sikkerhet og planfaglige krav  

Konsekvensutredning og ROS-analyse  
I forbindelse med planprosessen må det vurderes om den planlagte arealbruken i kommunen kan få 
konsekvenser for jernbanen. Avrenning mot jernbanen og forverring av jernbanens stabilitet er økende 
problemer og vi merker at endret arealbruk, hovedsakelig utbygging og/eller fortetting, kan føre til store skader 
og ulykker på jernbanen.  
Jernbanesikkerheten må alltid omhandles i ROS-analyse hvis vår eksisterende og planlagte infrastruktur kan 
bli berørt direkte eller indirekte. De viktigste aspektene som må vurderes er: sikkerhet for jernbanens 
konstruksjon og togtrafikk, jernbanestøy og vibrasjoner, kryssing av jernbanelinjen og ferdsel i jernbanesporet. 
Det er mange områder i kommunen hvor det finnes meget utfordrende grunnforhold. På grunn av fare for 
grunnbrudd/forskyving av masser må forslag om utbyggingsområder i umiddelbar nærhet til eksisterende 
jernbaneanlegg utredes spesielt med tanke på jernbanen. 
  
Endret bruk av eksisterende planoverganger  
Bane NOR er opptatt av sikkerheten ved sine jernbaneanlegg, og har derfor en streng holdning til 
planoverganger. For alle nye utbyggingsområder, herunder fortetting, som kan medføre økt trafikk over 
planoverganger må sikkerheten rundt disse vurderes. Bane NOR tillater ikke arealbruken som fører til en 
svekket sikkerhet ved planoverganger som følger av vesentlig økning i trafikken. 

Nasjonale planretningslinjer  

Bane NOR viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Planlegging 
av arealbruk og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer, redusere transportbehovet og legge 
til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. For å nå målene i de statlige planretningslinjene må det 
prioriteres utbygging der miljøgevinsten er størst, nemlig i de etablerte knutepunktene. Utbygging og 
transformasjon der må prioriteres foran nye utbyggingsområder.  

I planprogrammet vektlegges det samordnet areal- og transportplanlegging og fortetting. Bane NOR ønsker 
også å påpeke viktigheten av at kommuneplanen bygger opp under InterCity-utbyggingen blant annet 
gjennom knutepunktutvikling. For å oppnå høyest mulig nytte av den sterke prioriteringen av InterCity-
strekningen, må jernbaneinvesteringene følges opp gjennom arealplanlegging som tilrettelegger for en høy 
arealutnyttelse og fortetting av både boliger og næringsarealer rundt Sarpsborg stasjon. Utvikling ved 
Sarpsborg stasjon vil også kunne gi et økt kundegrunnlag for jernbanen og øke samfunnsnytten av 
baneprosjektet.  

Det må dessuten sikres gode løsninger for overgang mellom buss og tog og tilrettelegges for gode gang- og 
sykkelforbindelser til stasjonen. Det er også viktig at normer for at uteareal og parkering differensieres og 
tilpasses en tett bebyggelse. Bane NOR er også opptatt av det planlegges innfartsparkering for togreisende 
på en riktig måte. Innfartsparkering kan ligge lenger fra stasjonen enn andre funksjoner som kiss’n ride, taxi 
og kollektiv for buss. 
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 Side: 3 / 3 

 

Vi har ingen kommentarer til oppstart av kommunedelplan for kystsonen. 

Ut fra de opplysninger som foreligger ved oppstart har vi ingen ytterligere konkrete merknader, men vi vil 
vurdere saken på nytt ved offentlig ettersyn. Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår 
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-
planlegging/ og i vårt tekniske regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside.  Bane NOR forventer at 
forslagstillere setter seg inn i dette materialet før de utarbeider forslag til kommuneplan. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Nina Michalowska 
Overingeniør 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A048: BaneNOR 
 

1. Jernbanens arealbehov. Forventes at det ikke planlegges arealbruk som er i konflikt med 
InterCity-utbyggingen. Ønsker dialog med kommunen. 

Vurdering: Tas til etterretning. Det er lagt inn hensynssoner som regulerer arealbruken der 
det planlegges ny InterCity-linje. 

2. Behov av nye boliger i nærområdet for eiendommer som berøres. 
 
Vurdering: Det legges opp til nye utbyggingstomter som kan bidra ved eventuell innløsning. 
Opstadfjellet og Vistergropen er eksempler på kommunale boligområder. 

 

3. Hensetting. forventer at Sarpsborg kommune tar hensyn til behovet for styrking av 
hensettingskapasitet i det videre arbeidet med kommuneplanen. 
 
Vurdering: Tas til etterretning. Det er varslet oppstart av kommunedelplan for hensetting der 
nærmere detaljering av berørte arealer kan skje. Det ligger inne hensynssone §3.7.1d som 
ivaretar hensynet i planarbeidet.  

 
4. Alle jernbanearealer skal vises som jernbaneformål. 

Vurdering: Tas til etterretning. Arealer og formål fra gjeldende arealplan videreføres. 
 

5. Sikkerhet. Jernbanesikkerhet må vurderes i ROS-analyse hvis eksisterende og planlagt 
infrastruktur berøres. Mange områder med utfordrende grunnforhold som må utredes 
spesielt nær jernbanesporet. Ved økt trafikk ved planoverganger må sikkerheten vurderes. 
 
Vurdering: Alvorlig jernbaneulykke er vurdert i ROS-analyse. Aktsomhetsområder for 
steinsprang, snøskred og jord- og flomskred, samt områder med mulighet for marin leire, er 
vist med faresone H310 på plankartet og på temakart. 

 
6. Viser til nasjonale retningslinjer for å fremme kompakte byer og redusere transportbehovet. 

Prioritere utbygging i de etablerte knutepunktene. Bygge opp under InterCity-utbyggingen. 
 
Vurdering: Tas til etterretning. Planforslaget legger opp til en stor grad av fortetting som 
ivaretar de nasjonale føringene. Områdene utenfor sentrumsplanen som ligger i nærheten av 
jernbanestasjonen er særlig vurdert. Det ligger inne utvikling av tre bydelssentre som vil være 
viktige knutepunkt. 
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: søndag 4. februar 2018 20.31 
To: Arealplan; Postmottak 
Cc: Lars Thalberg; 'alice'; 'Gjermund Wibe'; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; 

Hege Hornnæs; Ordfører; Linda Engsmyr; 'Ole J Fredriksen'; Gundersen, 
Knut O 

Subject: ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING 
AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 FOR SARPSBORG 
KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT VED FOTEN AV GREÅKER FESTNING 
VEDRØRENDE DEL AV GNR 2073, BNR 112 «FESTNINGSFJELLET TERASSER 
MED INTILL 16 BOENHETER» 

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune, KP 2018-2030, Fredriksen m-flere, 4. 
Feb 2018.pdf; BOLIGER OPSTADVEIEN - prosjektskisse, del av gnr 2073, 
bnr 112 - Festningsfjellet terasser - Salutaris eiendom AS.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedlagt følger høringsinnspill vedrørende del av gnr 2073, bnr 112 i Sarpsborg kommune.  
«Festningsfjellet terrasser med inntil 16 boenheter av høy kvalitet med særdeles gode og solrike 
utenomhusareal og utsikt (Planområde på 3 390 m2 av en tomt på 10 728, 5m). 
 
Vedlagt følger også skisseprosjekt med animasjoner utført med drone, utviklet av sivilarkitekt 
Gjermund Wibe, Halden og Yolo Tegnestudio AS etter faglige råd og tilpasninger fra Forsvarsbygg  
for å ivareta planområdets nærvirkninger, siktlinjer, siluettvirkninger, høydeforskjeller og avstand til 
festningen og områdets og festningens sårbarhet. 
 
Tomten anmodes avsatt til bygge-område bolig. 
 

Vennligst bekreft mottak av forsendelsen.  
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
postmottak@sarpsborg.com                                                    
                                                                                                                 Oslo, 04. Februar 2018 
 
 
 
ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED 
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 – 2030 FOR 
SARPSBORG KOMMUNE - BOLIGPROSJEKT VED FOTEN AV 
GREÅKER FESTNING VEDRØRENDE DEL AV GNR 2073, BNR 112 
«FESTNINGSFJELLET TERASSER MED INTILL 16 BOENHETER» 
TOMTEOMRÅDE PÅ CA 10 728,5 M2  
PLANOMRÅDE PÅ 3 390 M2  
BRA-S 1650 M2  
BYA 950 M2 
 
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Terje 
Fredriksen, Opstadv 18, 1719 Greåker, grunneier Ole Jørgen Fredriksen, Bjarne Aass gt 3, 1606 
Fredrikstad og grunneier Åse Bøhaugen, Gunnarsvei 15E, 1719 Hafslundøy om at egnede arealer 
av del av gnr 2073, bnr 112 innen det definerte planområdet på 3 390 m3, (tomteområde på ca 
10 728,5 m2) avsattes til byggeområde for boliger i forbindelse med igangsatt KP – rullering for 
Sarpsborg kommune.  

Viser til dialog og møte med Seniorrådgiver/Forts- og festningsforvalter Knut Gundersen, 
Forsvarsbygg i sakens anledning. Gjennom gode samtaler og faglig tilnærming med 
Forsvarsbygg festningsforvaltningen er prosjektet utviklet av sivilarkitekt Gjermund Wibe, 
Halden og Yolo Tegnestudio AS oss Salutaris Eiendom AS etter faglige råd og tilpasninger fra 
Forsvarsbygg for å ivareta planområdets nærvirkninger, siktlinjer, siluettvirkninger, 
høydeforskjeller og avstand til festningen og områdets og festningens sårbarhet. Forsvarsbygg 
har gitt beskjed om at vårt prosjekt har en ramme og et innhold som er akseptabel å bygge ut. 
Vedlagt følger hovedprosjektet tegnet av Yolo Tegnestudio As som et skisseprosjekt, med 
animasjoner via drone vist og tilpasset i terrenget. 

Vi viser også til dialog med fungerende plansjef Hege Hornæs, samt areal og transportplanlegger 
Emilie Cosson-Eide i sakens anledning. Viser også til informasjon gitt i møte med ordfører 
Sindre Martinsen-Evje og varaordfører Linda Engsmyr i sakens anledning i januar 2018.  

Vi viser også til følgende underlag og føringer: Planprogram arealplan 2019-2031, Boligpolitisk 
plattform, Rapport, hvordan skal Sarpsborg vokse, Asplan Viak. Nærings- og lokaliseringsana-
lyse for Nedre Glommaregionen. Handelsanalyse for Nedre Glommaregionen. Bypakke Nedre 
Glomma / samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma (2016-2021) 
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Vi viser også til følgende regionale og nasjonale underlag og føringer: Rikspolitiske retningslin-
jer som T-2/08 for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, T-93 Rikspolitiske retnings-
linjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Østfold mot 2050 (Forslag til ny fylkesplan 
for Østfold, behandlet i fylkestinget 26. februar 2009 – nå under revisjon), samt Nasjonale for-
ventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497)  

Strategi for kommunens arealpolitikk jfr planprogram 2019-2031 legger til rette for at utbyg-
gingsstrukturen etter FV 109 videreføres og at det etableres levekraftige fortettingsområder i til-
knytning til tettsteder i kollektivsonen slik som Greåker og tilgrensede områder. Det er et mål at 
bybåndet og kollektivaksen etter FV 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad være et regionalt 
tyngdepunkt for boligetableringer i fremtiden Dette betinger innsats på utvikling av nye strate-
giske områder i i større grad fremover. I Greåker- Sandesund er det i tillegg svært utfordrende å 
finne riktige områder for utvikling og utbygging grunnet dårlige grunnforhold. Vårt tomteom-
råde ligger imidlertid på fjellgrunn og er således ett av få områder knyttet til Greåker som med 
letthet kan utbygges. Det fremkommer videre av fastsatt planprogram at Sarpsborg kommune 
ønsker å imøtekomme en slik utvikling, og at man derfor som del av kommuneplanrulleringen 
får gjennomført gode arealplanmessige disposisjoner som tilrettelegger for en slik utvikling.  

Arealutviklingen i Sarpsborg fram mot 2031 har således en høy arealeffektivitet innenfor bybån-
det, senterstrukturen og langs kollektivaksene. Dette med sikte på et mer konsentrert by område 
med høy kvalitet, uten at viktige nærmiljøkvaliteter går tapt, og med fysiske omgivelser og møte-
plasser, herunder gang og sykkelveinett som i praksis lar seg bruke og som kan videreutvikles. 

Vårt boligprosjekt er et miljøprosjekt for byen med nye muligheter med god infrastruktur, 
skolekapasitet og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Tettstedutvikling svært nær Greåker 
sentrum slik vårt prosjekt legger opp til med gang og sykkelvei og meget god kollektivdekning 
er viktige parametre for fremtidige utbyggingsområder. En utvikling som dette er presisert i 
regionalt plangrunnlag og i rikspolitiske føringer som avgjørende verktøy for å lykkes med det 
nasjonale planarbeidet. 
 
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Vårt foreslåtte område for utvikling, Festningsfjellet ligger med mulig adkomst fra nedre del av 
Opstadveien. Planområdet er et meget særegent tomteområde som ligger høyt og luftig til ved 
foten av Greåker festning ved enden/start av Opstadveien inn mot kryssløsningen mot 
Fredrikstadveien, Greåkerveien og Eikveien. Det er svært fine utsiktforhold mot Glomma og 
Moum, Torp og Rolvsøy og det er svært fine solforhold i relasjon til planområdet. 
Festningsfjellet terrasser har et tomteområde på ca 10 728,5 m2, men kun 3 390 m2 daa kan 
utvikles av tomten. Dette fotavtrykket er satt i dialog med Forsvarsbygg, festningsforvaltningen. 
Siden Greå ker Fort er fredet, så  vil det også  gjennomføres en forhå ndsdrøfting med Riksåntikvåren. 
Forsvarsbygg skriver slik til oss den 12. jan 2018: Vi hår hått en intern drøfting åv det 
foreliggende måteriålet, og vi er åv såmme mening som jeg gå uttrykk for på  møtet på  måndåg. Vi 
hår sett bå de på  høyder i forhold til festningen/festningsmuren og på  fjernvirkningen. De 4 byggene 
lengst mot vest – områ de A – synes mulig å  få  gjennomslåg for sett frå vå r side. Den plånlågte 
bebyggelsen i områ de B kån ikke åksepteres. Bebyggelsen i områ de C er vi noe usikre på , det 
åvhenger åv byggehøydene. Områ de B og C er derfor utelått i vå rt prosjekt. 
 
Tomten har etter vår oppfatning ellers små begrensninger. Det er i denne forbindelse ingen 
naturtyper eller fornminner på eiendommen. Nøye analyser viser i tillegg at eiendommen er uten 
natur eller verdiklassifisering og biologisk mangfold og nøkkelbiotoper. Eiendommen er en fjell 
og skogstomt med uproduktiv skog. Arealet er ikke klassifisert som hensynssone friluftsliv 
Eiendomsprosjektet er via arkitekt og Forsvarsbygg tilpasset slik at bebyggelsen innpasses i 
terrenget som gjør at kulturlandskapet opprettholdes med svært gode både nær og fjernvirkninger 
både for de nye boligene og uten forstyrelse for Greåker fort, med underliggende krav for vern 

330



3 
 

mv. Boligprosjektet vil ligge godt tilbaketrukket uten særlig støyproblematikk. Det er anført 
betydelige problemer knyttet til Opstadveien, men dette planområde ligger i enden av 
Opstadveien og vil følgelig ikke føre til særlige utfordringer. I tillegg er det innen tomtebanken 
store muligheter for betydelig vegutvidelse 11-12 m bredde i tilknytning til Opstadveien i 
tilbringerveien til planområde med gode siktlinjer og gode flanker for av/påkjøring til 
Opstadveien. 
 
Etablering på tomten gir svært attraktive boliger av høy kvalitet med gode solforhold og svært 
gode utenomhusarealer i trygge grønne omgivelser i nærhet til Greåker sentrum, skole og 
etablert infrastruktur. Særdeles gode nær og fjernvirkninger med høyt fortettingspotensial.  
 
Kart over del av eiendommen gnr 2073, bnr 112 innenfor rød ramme – forslag til 
planområde i samspill med Forsvarsbygg er vist med mørkerødt felt. Se for øvrig 
skisseprosjekt fra Yolo Tegnestudio AS:  
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Bilde fra planområdet ut til god infrastruktur med av/påkjøring til Fredrikstadveien.  
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Bilde over tomteområdet: 
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Bilde over tomteområdet: 
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Bilde fra tomteområdet mot vest og Opstadveien: 
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Bilde over etablert bebyggelse på naboeiendommer, større eneboliger etter Festningsveien: 

 

336



9 
 

Overordnet strategi: 
Vi ønsker å bidra til samfunnsøkonomisk gode helhetsløsninger ved lokalisering av vårt 
boligprosjekt basert på føringer i kommuneplanens arealdel, planprogram 2019 -20131. 
 
Strategi for kommunens arealpolitikk jfr planstrategi 2016-2019 legger til rette for at 50 % av 
veksten skal gjennomføres i bysonen og 40 % i kollektivaksen etter FV 109 mellom Sarpsborg 
og Fredrikstad hvor Greåker vil være et sentralt sted for vekst og videre utvikling. Det 
fremkommer videre av fastsatt planprogram at Sarpsborg kommune ønsker å imøtekomme en 
slik utvikling, og at man derfor som del av kommuneplanrulleringen får gjennomført gode 
arealplanmessige disposisjoner som tilrettelegger for en slik utvikling.  
 
Arealutviklingen i Sarpsborg kommune har fram til nå en høy arealeffektivitet innenfor 
bybåndet, senterstrukturen og langs kollektivaksene. Dette med sikte på et mer konsentrert by-
område med høy kvalitet, uten at viktige nærmiljøkvaliteter går tapt, og med fysiske omgivelser 
og møteplasser, herunder gang og sykkelveinett, skoler og idrettsfasiliteter som i praksis lar seg 
bruke og som kan videreutvikles. Greåker er et tettsted som både bør og må videreutvikles hvor 
fortettingspotensialet er stort. Infrastrukturen ligger til rette for en utvikling her. Tomteområdet er 
også uten problemer knyttet til usikkerheter i forbindelse med de vanskelige grunnforholdene i 
Greåker og omegn. 
 
Strategi bolig: 
Det er behov for å gjennomføre en utredning av fortettingspotensialet i ulike områder utenfor 
sentrum. Av miljøhensyn er det ønskelig med en sterkere konsentrasjon av boligmassen om akser 
og knutepunkter for kollektivtransport. Sentralt beliggende boliger slik vårt tomteområde 
fremstår gir mindre transportarbeid enn perifert beliggende boliger.  
 
Gjennom arbeidet med fylkesplanen (Fylkesplanen Østfold mot 2050) fikk Sarpsborg tildelt en 
arealpott på 4,4 m2km fram mot 2050. Det vil si at Sarpsborg kan sette av maksimum 4,4 m2km 
arealer for framtidig bebyggelse i sine arealplaner frem til 2050. Fylkesplanen viser i tillegg en 
framtidig tettstedsgrense som begrenser hvor utbyggingen kan skje. Det foreslåtte området ligger 
innenfor den fremtidige tettstedsgrensen og innen kollektivsonen og må således sies å være et 
attraktivt område å bygge ut. 
 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma, (fylkesdelplan), står følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen som 
mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal være knyttet til 
gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. Lokalsamfunnet skal ha et trafikksikkert, 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder. 
Det er dette samfunnsperspektivet som er kjernen i vårt prosjekt. 
 
Slik vi leser planverket for Sarpsborg kommune så legges det opp til en bærekraftig 
arealutvikling som inneholder virkemidler som stimulerer til miljøvennlig boligutvikling. En 
nøkkel for å oppnå bærekraftig utvikling er bruk av lokale ressurser. En plan for bærekraftig 
arealpolitikk burde derfor inneholde virkemidler som stimulerer både god forvaltning av 
ressursene og til etablering av nye boliger som utnytter de lokale ressursene på en bærekraftig 
eller opprettholdbar måte, noe vi opplever planverket legger opp til. Derfor er vi også opptatt av 
vern av arealressursene. Planen har fokus på å sikre sammenhengende grønnstrukturer både av 
hensyn til biologisk mangfold, muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet og som 
byformingselement. Områder som i bylandskapsanalysen er definert med en sårbarhetsgrad mht 
natur, landskap, rekreasjon og kulturminner, er forsøkt ivaretatt i planen. Vi vil ha særlig vekt på 
dette fokus ved å ivareta de eksisterende nær og fjernvirkninger på eiendommen, samt omforme 
å tilby disse verdiene til byens befolkning gjennom å integrere gode grønne eksisterende 
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utenomhusarealer i boligprosjektet, samt vern av Greåker festning men i samspill og i utvikling 
med nåtidens interesser som er ivaretatt av Forsvarsbygg festningsforvaltningen.  
 
Regional boligstrategi: 
I Areal og Transportplanen for Nedre Glomma står det følgende; 
Innenfor tettbygde strøk skal innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen 
som mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede funksjoner skal 
være knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud. Lokalsamfunnet skal ha et 
trafikksikkert, sammenhengende gang- og sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære 
friområder, skole og nærmiljøanlegg. Vi mener vårt boligområde tilfredsstiller alle disse kravene 
og ønskene, samt at boligprosjektet er lokalisert umiddelbar nærhet til skole og idrettsanlegg.  
 
Boligpolitiske forutsetninger og prognoser for befolkningsvekst:  
Bygging av flere boliger med høyere standard og variasjon i boligtyper og størrelser vil kunne 
bidra til sterkere beboerstabilitet og flere som engasjerer seg i nærmiljøet. Særlig er det behov 
for flere større boliger som vil være attraktive for barnefamilier. Befolkningsvekst kan ses på 
som et uttrykk for hvor attraktiv en by eller region er. I en tid med en høy befolkningsvekst for 
landet som helhet, er det viktig for en region som Østfold å ta «sin del av kaka». Det er ca 
290 000 mennesker som bor i Østfold i dag. I dag skyldes en stor del av befolkningsøkningen 
innvandring fra utlandet. For å få et bredere tilfang av potensielle tilflyttere er utfordringen å nå 
flere av kommunens opprinnelige innbyggere som har flyttet ut for å ta utdanning/jobb samt å 
«vekke oppmerksomheten» til andre som ikke har noen tilknytning til regionen i utgangspunktet. 
 
Sarpsborg, med ca 54 700 innbyggere har en svak vekst siste år (0,9 %), hvorav de fleste bor i 
den delen av Sarpsborg kommune som er byområde og i tettstedene. Med vekt på planstrategien 
som ligger til grunn skal hovedveksten komme i sentrum, samt i tettstedene med på 2 km avstand  
til skole, idrett og kollektive tilbud. 
 
Befolkningsprognoser viser at befolkningen i Sarpsborg forventes å øke kraftig frem mot 2030, 
ettersom Sarpsborg er gunstig lokalisert i forhold til E6, jernbanen, sjø/friluftsliv så vil Sarpsborg 
utmerke seg som et meget godt fremtidig bo alternativ.  For Sarpsborg kommune betyr dette at 
boligbyggingen må økes betraktelig i forhold til hva som har vært tilfellet de seneste årene. 
 
Sentrale vurderingskriterier:  
Eiendommen/Planområdet er en fjelltomt uten naturverdier.  
 
Tomteområdet er meget gunstig lokalisert ved stamvegnettet innenfor kollektivsonen og i nærhet 
til Greåker tettsted. De vegbaserte forutsetningene for arealutvikling må slik sett sies å være 
gode.  
 
Tomten er meget gunstig lokalisert med kollektive transportalternativer. Arealutvikling her vil 
følgelig gi gode muligheter for bruk av miljøvennlige transportalternativer.  
 
Gode kommunikasjonsmuligheter for gående og syklende hører med som et avgjørende fortrinn. 
 
Tomten/planområdet fremstår med som et naturlig fortettingsalternativ i et tettsted med 
utviklingspotensiale med god infrastruktur og skolekapasitet med nærliggende områder. 
Arealutvikling til bolig vil bidra til å styrke og fortette Greåker med tidsmessige 
hus/leilighetsbygg med høy standard og fantastiske utenomhusarealer, utsikt og solforhold. 
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Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:  
Den aktuelle tomten/ene er kategorisert som LNF område i gjeldende kommuneplan. Tomten 
består av en noe kuppert fjelltomt for det meste skog med lav bonitet hellende mot vest og mot 
Oppstadveien på ca 10 728,5 m2, hvor selve planområdet er på 3 390 m2. Dette i samråd og 
samspill med Forsvarsbygg festningsforvaltningen av Greåker festning. Se førøvrig vedlagte 
skisseprosjekt fra arkitektkontoret Yolo Tegnestudio som viser arronderingen på tomten, 
siktlinjer og byggehøyder, animasjon mv 
 
En eventuell utvikling her vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde bolig i 
forbindelse med igangsatt KP rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en 
reguleringsplanprosess for å utrede og fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for 
arealutviklingen. Vi informerer i denne sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en 
slik prosess så fort som mulig.  
 
Oppsummering:  
På bakgrunn av at Sarpsborg kommune står ovenfor en periode med forventet kraftig behov for 
nye boligarealer og befolkningsvekst, og for at en skal kunne ha en mulighet til raskt og utvikle 
et stort antall nye gode boliger foreslår vi at Sarpsborg kommune avsetter betydelig mer areal til 
boligformål.  
 
KMD konkluderte i april 2016 med at innsigelsene på Vister og Skredderberget opprettholdes. 
Sarpsborg kommune har som følge av dette ikke arealer nok til å møte den framtidige og 
ønskede veksten fram til 2050. Vårt tomteområde vil således være et avbøtende tiltak og en 
mulighet for å fullføre planprogrammets intensjon.  
 
Det gode hjemstedet bygger på et velfungerende planprogram - høringsutkast mangfold av 
boligtilbud der bomiljøkvaliteter og miljøvennlig utbygging prioriteres og bidrar til 
bostedsattraktivitet. Til det gode hjemstedet hører også tilrettelegging for å komme raskt og trygt 
til og fra byen, jobben, barnehagen, skolen og hjemmet og idrettsanleggene, enten kollektivt eller 
med sykkel. Barnehager og skoler utvikles der folk bor, noe som betyr tilstrekkelig areal til 
offentlig formål i byområdet. Slike kvaliteter har vårt planområde.  
 
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag som 
fremtidig byggeformål. Dette i samsvar med Sarpsborg kommunes og Østfold fylke sin 
arealstrategi.  
 
Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp 
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med 
eventuell detaljregulering av eiendommen, men vår plan står fast som en ide for prosjektet. 
 
Vi vil videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i dialog med 
Sarpsborg kommune.  
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes. 
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Med vennlig hilsen                                                 Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                             Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
Olav S. Illøkken                                                      Lars Thalberg 
Partner                                                                     Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                        Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                       E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                  Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo               Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo 
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr           Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr 
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yolo tegnestudio as

Boliger Opstadveien 
Sarpsborg kommune

februar 2018
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TOMTEBILDER

det foreslåtte planområdet
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TOMTEBILDER
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TOMT- OG PLANOMRÅDE

Areal tomteområde: 11 325m2

Areal planområde: ca. 3 390m2

Utnyttelse: inntil 30% BYA

tomteområde

Greåker fort

forslag til planområde
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utsikt

kveld

SOLFORHOLD OG UTSIKT

morgen

Tomten har gode solforhold og vid utsikt over 
Greåkerlandskapet. Skråningen er vestvendt og 
legger til rette for uteoppholdsarealer med 
ettermiddag- og kveldssol. 
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EKSISTERENDE BEBYGGELSE - SKALA

Skala i nærmiljøets bebyggelse som 
utgangspunkt for de foreslåtte 
fotavtrykkene.
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BYGGBART OMRÅDE  PÅ TOMTEN - SNITT

atkomst fra hovedvei 12-16 enheter
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OVERSIKT SNITTLINJER
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Skisseprosjekt
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opst 65-17
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Takplan
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A - TAKPLAN - 1 :500

Sign.: Kontroll:Fase:

Skisseprosjekt
Prosjekt:

opst 65-17
Tiltakshaver:

Salutaris Eiendom
AS
Konglestien 22
1412 Sofiemyr

Tegning:

Takplan

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Arkitekt:

yolo tegnestudio as
Torget 2. 1767 Halden
post@yolo-tegnestudio.no
www.yolo-tegnestudio.no
org: 916322925

Målestokk:

1:500

Dato:

04.02.2018

Gnr./Bnr./Festenr.:

2073/112
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grønne tak

grønne tak

takterrasse

takterrasse

grønne tak

grønne tak

naturbunn mellom boligene

plantebed
på takene

naturbunn mellom boligene

garasje/ carport i terreng

garasje/ carport i terreng

Greåker Forttrapper i terreng

plantebed

trapper i terreng

Arealoversikt skisseprosjekt:

BRA: ca. 1 650m2

BYA: ca. 980m2 

inntil 16 boenheter, 4 i hvert volum
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LENGDESNITT ADKOMSTVEI/ OPPRISS BOLIGER

Greåker Fort

ny boligbebyggelse
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PERSPEKTIV

Boligene består av 4 volumer i 4 plan med oppbrutt 
geometri og materialitet for å spille sammen med sine 
bygde omgivelser. Volumene er lagt delvis inn i det 
skrånende terrenget og har sine uteoppholdsarealer i 
hovedsak på takflatene. Det er foreslått en 
material- og fargebruk som skal harmonere med 
omgivelsene samt grønne tak som skal bidra til å 
begrense overflatevann i tillegg til gi en visuell 
kvalitet sett fra fortet.
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PERSPEKTIV

sett fra sydvest

sett fra syd
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PERSPEKTIV

OPSTADVEIEN

sett fra Greåker fort

sett fra Opstadveien
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PERSPEKTIV
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Innspill nr. 50, Greåker festning
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2073/112 / ca. 3 daa. Ønsker ca. 16 boenheter.
Forslagsstiller: Salutaris eiendom AS
Dagens bruk: Fjellskråning
Konflikt med igangsatt planarbeid: Innenfor planområdet for IC

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Ligger innnenfor kollektivsonen. Ca 300 m fra fv. 109.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Ligger 300 m fra fv. 109, hvor det er planlagt hovedsykkelrute med høy standard.
Det er fortau langs Opstadveien fram til fv. 109.
Området ligger like ved Opstadveien, hvor det går en sekundær bussrute. 
Glommaringen går langs fv. 109. Det er ca. 400 m til bussholdeplassen 
"Eikveien".

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området ligger ca. 500 m fra dagligvarebutikk (Kiwi på Greåker) og øvrig 
servicetilbud på Greåker. Det er tilrettelagt for gåing med fortau og undergang 
under fv. 109.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 6,4 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Greåkerstien går ikke 
gjennom innspillsområdet.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 200-300 m fra to lekeplasser, ca. 700 m fra nærmeste 
barnehage i Festningsveien, ca. 1500 m reel vei til Tindlund barne- og 
ungdomsskole og ca. 700 m fra fotballbane på Moa.
Området er registrert som svært viktig for barn og ungdoms lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap/kulturmiljø Området ligger i umiddelbar nærhet til festningen, som er fredet. Berører siktlinjer 
til Greåker fort.

Kulturminner
Greåker fort er forskriftfredet.
Selve området som er spilt inn er ikke vist som fredet i Askeladden, men området 
er regulert til bevaringsområde i reguleringsplanen av 1997.

Naturmangfold 
Det er ikke registrert spesielle naturinteresser innenfor området. Like ved er 
greåker fort markert som hensynssone for bevaring av naturmiljø på 
kommuneplankartet (viktig naturtype: grotte).

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av impediment skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Del av nedbørsfelt til Visterflo.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er utsatt for støy (gul sone). Det er ikke registrert forurenset grunn eller 
dårlig luft. Det er ingen høyspent i nærheten.

Radon Høy risiko for å finne radon i området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
Innenfor båndleggingssone etter lov om kulturminner (Greåker fort).
Regulert til bevaringsområde i reguleringsplanen for Greåker fort vedtatt i 1997, planident 21030.
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Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Grunnen består av fjell. Det er registrert "stort sett fraværende" risiko for å finne 
marin leire.
Det er ikke registrert risiko for jord- og flomskred, steinsprang eller snøskred.
Det er ingen elv eller bekk i eller i nærheten av området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Bratt terreng, vestvendt skråning med utsikt og gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Utløser krav om oppgradering av adkomstvei – min. 7m bredde.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger like ved Greåker fort, som er forskriftfredet, og er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan.
Området er vist som brukt av barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer, og er registrert som svært viktig friluftslivsområde.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 51, Langemyr
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 50 daa
Forslagsstiller: Tor og Marit Akselsen
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Området er innenfor varslet planområde for kommunedelplan Intercity

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor kommunedelplanen for Langemyr, som ikke er under 
revidering nå.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNFR i kommunedelplan for Langemyr, regulert til friluftsformål i reguleringsplan nr. 21056 
"Langemyr" fra 2012. 
Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 

362



From: Anders Schjøllert Fredheim <anders.fredheim@advokatfredheim.no> 

Sent: mandag 5. februar 2018 13.49 

To: Arealplan 

Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 

Subject: innspill rullering arealplan gnr 2074 bnr 59 

Attachments: 2717_001.pdf 

 

 

Innspill til rullering av arealplan på vegne søsknene Bernt Hansen og Marit Hansen. 

 

 

På vegne av de ovennevnte grunneiere av eiendommen 2074/59 i Sarpsborg ber vi planmyndigheten 

om å endre status på deler av eiendommen. Utstrekning av arealet er vist på vedlagte kartskisse og 

ønsket avsatt til fremtidig boligbebyggelse i arealplanen. 

 

Arealet ligger i vestvendt skråning. Det er i dag noe uproduktiv skog der. Etter det vi kjenner til, har 

ikke arealet noe spesiell bruksverdi for allmenheten ut over en sti beliggende mot nordøst og øverst i 

arealet.  

Det er usikkert hvor mye stien benyttes. Uansett vil allmenhetens bevegelser og gjennomgang ikke 

hindres ved utbygging, trase kan flyttes ved behov. 

 

Arealet ligger i gangavstand fra Rv 109 hvor det er god bussforbindelse til bykjernene i Sarpsborg og 

Fredrikstad.  

Grunneier ser for seg boligbebyggelse på arealet, gjerne terrasserte løsninger med leilighetsstruktur. 

Arealet egner seg også for eneboliger. 

Arealet har kvaliteter som gjør at boliger kan plasseres solrikt og med svært god utsikt. 

 

Adkomst kan være fra oversiden, fra Lyngstien. Alternativt nedenfra gjennom Moaveien. 

Arealet er ca 7 mål. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Anders Schjøllert Fredheim 

Advokat 

 

90 56 77 28 

Pb 34, 1713 Grålum 
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Innspill nr. 52, Moa
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2074/59 / ca. 8 daa
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim, på vegne av Bernt og Marit Hansen
Dagens bruk: Skog, en liten stripe med jordbruksarealer
Konflikt med igangsatt planarbeid: Innenfor varslet planområde for IC (korridor 4bL)

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 400 m fra hovedsykkelruta som går i Opstadveien/Klevaveien.
Ca. 400 m fra bussholdeplassen ved Greåker VG, hvor det går lokalbusser.
Området ligger ca. 1 km fra bussholdeplass ved fv. 109, hvor det går mange busser 
(stamrutenett).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1,2 km fra nærmeste dagligvarebutikk på Greåker (Kiwi), og 
øvrig servicetilbud. Det er ikke tilrettelagt for gåing langs Moaveien.

Boligenes avstand til sentrum Det er ca. 6,5 km til Torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde fordi Greåkerstien går 
gjennom området. Stien er opparbeidet med bl. a. bro over en bekk og 
informasjonsskilt.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Det er registrert en lekeplass i Lyngstien, ca. 130 m fra området. Området sokner 
til Tindlund barne- og ungdomsskole, som ligger ca. 1,9 km reel vei fra området. 
Moabanen ligger under 200 m fra området. Området ligger ca. 100 m fra Greåker 
videregående skole.
Området er ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer
Den nordlige delen av området tangerer et område vist som verdifult 
kulturlandskap i fylkesplanen. Området er ikke vist som viktig kulutrlandskap i 
kommuneplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturmangfoldsinteresser innenfor området. 
Området er utenfor 100 metersbeltet.

Dyrket mark Det er 1,7 daa dyrket mark innenfor området (fulldyrket).

Dyrkbar jord Skogen er ikke dyrkbar.

Skogbruk Området består av ca. 18 daa. Med skog av lav bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Innenfor nedbørfeltet til Visterflo. Området ligger ca. 120 m fra vannet.

Friområde i gjeldende kommuneplan.
Delvis regulert til bolig, delvis regulert til offentlig friområde i reguleringsplan for Opstad - del av felt 
B (vedtatt 1970), planident 21028. Reguleringsplanen gjelder ikke foran kommuneplanen.
Området er vist som nåværende tettsted på fylkesplankartet.
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert med fare for støy, luftforurensing, grunnforurensing.
Det går et høyspent (regionalnett) innenfor området helt i nord. En del av området 
kan derfor ikke bebygges.

Radon Det er høy aktsomhet for radon på hele området.

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

Området er ikke flomutsatt.
Hoveddelen av området består av bart fjell, med stort sett fraværende mulighet for 
marin leire. En liten del av området består av hav- og fjordavsetning, med svært 
stor mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt.
Ikke innenfor aktsomhetssoner for steinsprang/snøskred, flomskred/jordskred. Ikke 
faresone kvikkleire.
Det går en liten bekk gjennom området (usikkert om den har årssikker vannføring, 
da den ikke kommer opp på kartet).

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Småkupert, utsikt over Visterflo.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Høydeforskjell 21m på tomt. Vilkår om snuareal på egen tomt og 
vertikalprofil på avkjørsel anses ikke å kunne bli innfridd ved småhusbebyggelse. 
Boenheter i terrasse med garasjekjeller aktuelt. Avkjørsel til Moaveien. Forventet 
generering av trafikk ca. 100 ÅDT. Trafikkanalyse kreves i fht. utkjøring til fv. 
109. Avkjørsel til Lyngstien anses ikke å være mulig.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er midt i en av traséene for dobbeltsporet (Intercity). Regulering og utbygging må avvente avklaring om hvilken trasé som skal bygges ut.
Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Utbygging forutsetter at Greåkerstien ivaretas. Utsikt over Visterflo vil kunne gi et attraktivt 
boligområde. Det er litt dyrket mark (1,7 daa), men verdien for matproduksjon vurderes å være lav pga. størrelsen på jordet.
Det kreves trafikkanalyse for å vurdere utkjøring til fv. 109.

Tas ikke til følge i planperioden. Ønskelig med utbygging dersom traséen ikke blir valgt for ny jernbane.
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Uttalelse: Revidering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 

kystsonen i Sarpsborg kommune - varsel om oppstart av planarbeid og 

høring av planprogrammet 

 

Vi viser til brev mottatt 8.12.2017 varsel om oppstart og høring på planprogram for rullering 

av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen for Sarpsborg. Vi viser også til vår uttalelse 

til kommuneplanens samfunnsdel som er på høring parallelt. 

 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Det innebærer at vi har ansvar for å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og 

vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Vi er også et 

fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret 

skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger og der andre enn staten har 

myndighet. Vi har sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, 

universell utforming, støy, luftforurensing og samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

 

Forslaget til planprogram er et tydelig dokument som angir en god ramme for planarbeidet. 

Det er mange viktige prosesser som pågår med betydning for Sarpsborg, og det blir en 

sentral suksessfaktor å knytte arbeidet med en begrenset rullering av kommuneplanens 

arealdel til de øvrige plan- og utredningsprosessene i området. Eksempler er bypakke, 

intercity-utbygging, rullering av arealplanen i Fredrikstad og rullering av fylkesplanen. Vi 

mener disse er omtalt på en god måte, noe som er et godt utgangspunkt for å sikre helhet 

og sammenheng. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel, som også er på høring, vil danne et viktig utgangspunkt for 

planarbeidet. Vi mener fremdriften bør legges opp slik at mål og strategier fra 

samfunnsdelen blir førende for rullering av arealdelen. Vi vil også minne om byutredningen 
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for Nedre Glomma som kommunen har fått til uttalelse. Denne peker på at tettere 

arealutnyttelse alene kan være tilstrekkelig til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk, og vi 

mener disse funnene også bør danne et viktig grunnlag for planarbeidet. 

 

Nedenfor følger våre innspill til oppstart av arealplanarbeidet generelt og til planprogrammet 

spesielt. 

 

Generelle innspill til varsel om oppstart 

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven og skal 

også ivareta nasjonale og regionale interesser. Statens vegvesen skal bidra til at statlig 

politikk følges opp i den kommunale planleggingen slik at vegsektorens samfunnsbidrag blir 

best mulig. Planforslag som er i strid med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og 

retningslinjer kan gi grunnlag for innsigelse. Statens vegvesen ønsker å medvirke i 

planprosessen for å bidra til at vesentlige samfunnsinteresser blir ivaretatt, og vi forutsetter 

at kommunen legger til rette for slik medvirkning. 

 

Store infrastrukturprosjekter er under bygging, planlegging og utredning i Nedre Glomma. 

Dette omfatter både jernbane, veg og anlegg for gående og syklende. Generelt er det viktig 

at kommunen gjør valg i arealdelen som bidrar til størst mulig gevinst av 

infrastrukturinvesteringene. 

 

Både enkeltområder og planens samlede virkning skal drøftes i lys av statlige og regionale 

føringer for arealbruk, herunder miljøeffekter av utbyggingsområders lokalisering og 

utnyttelse. Det er viktig at det foretas vurderinger for å utnytte eksisterende områder og 

infrastruktur bedre før det eventuelt åpnes for nye utbyggingsområder, jamfør også målene 

om redusert arealbruk. Det bør også vurderes å ta hele eller deler av utbyggingsområder ut 

for å oppnå en ønsket areal- og transportutvikling. Eventuelle nye områder for utbygging 

krever utredning av trafikale virkninger, herunder blant annet avkjørsel, kapasitet i kryss og 

tilrettelegging for gående og syklende. Hovedvegsystemet har stor belastning deler av 

døgnet, og det er flaskehalser som begrenser fremkommeligheten. Vi forutsetter at 

kommunen legger vekt på dette i lokalisering av fremtidig utbygging for å unngå at 

problemene forsterkes. Vi forutsetter at den til enhver tid gjeldende fylkesplan legges til 

grunn for bestemmelser og retningslinjer for spredt utbygging. Strategier for utbygging og 

valg av utbyggingsområder må også baseres på målet om nullvekst i personbiltrafikken, jf. 

også intensjonen om en byvekstavtale for Nedre Glomma. For at dette målet skal nås, er det 

vesentlig at arealbruk bygger opp under redusert bilbruk. Det bør vurderes hvordan 

nullvekstmålet skal gjenspeiles i konsekvensutredninger, valg av utbyggingsområder og 

utforming av bestemmelser. 

 

I samarbeid om lokal luftkvalitet for bykommunene i Ytre Østfold har det blitt tatt opp ønske 

om tettere samarbeid for koordinering av arealbruk. Fredrikstad og Sarpsborg er i ferd med 

å revidere sin tiltaksutredning, og valg knyttet til arealbruk pekes på som en 

bakenforliggende variabel med stor innvirkning på lokal luftkvalitet både knyttet til 

svevestøv og nitrogenoksider. Statens vegvesen er positiv til et slikt samarbeid som også 
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passer godt inn i arbeidet med en byutredning og en fremtidig byvekstavtale. Dette bør også 

vurderes i sammenheng med Sarpsborg kommunes arealplan. 

 

Byggegrenser gjelder langs alle offentlige veger. Dersom byggegrenser langs veg ikke er 

fastsatt i en arealplan etter plan- og bygningsloven, gjelder veglovens bestemmelser, jamfør 

vegloven § 29. Dersom kommuneplanen angir byggegrenser langs riks- og fylkesveger der 

dette ikke er fastsatt i annen arealplan, blir hjemmelsgrunnlaget plan- og bygningsloven. En 

slik bestemmelse vil i så fall gjøre at det vil være Sarpsborg kommune som behandler 

dispensasjoner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. Statens vegvesen skal få 

uttale seg før det gis dispensasjon, i henhold til plan- og bygningsloven § 19-1. 

 

Innspill til forslag til planprogram 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel for Sarpsborg er å sette 

av arealer til fremtidig og ønsket vekst, samt å finne erstatningsarealer for de som blir berørt 

av infrastrukturutbygging knyttet til fylkesveg 109, intercity-utbygging, mm. Vi vil peke på 

behovet for en helhetlig og bærekraftig arealpolitikk og viktigheten av å ivareta dette også i 

en begrenset rullering. I dette ligger også best mulig utnyttelse av allerede avsatte arealer, 

samt å sikre at områdene med best måloppnåelse blir tatt i bruk først. I dette ligger også å 

vurdere å ta ut områdene med lavest måloppnåelse. Vi ber om at dette blir ivaretatt i 

planarbeidet både knyttet til konsekvensutredning, valg av utbyggingsområder og i 

bestemmelser om utnyttelsesgrad og rekkefølge. 

 

Føringer for planarbeidet 

I planprogrammet pekes det på mange planer, prosesser og føringer som har betydning for 

planarbeidet. Vi opplever dette som dekkende. I planarbeidet er det viktig at de nasjonale 

føringene får en praktisk anvendelse, blant annet knyttet til støy, luft og universell 

utforming. Regionalt vil vi særskilt peke på behovet for koordinering med Fredrikstad og 

oppfølging av fylkesplanen for å oppnå en samordnet bolig-, areal- og transportutvikling.  

 

I planprogrammet nevnes vedtatte planer for fremtidige infrastrukturtiltak. Vi mener det er 

viktig at det vurderes hvordan infrastrukturprosjekter kan benyttes for å oppnå ønskede 

endringer på samfunnsnivå, herunder en arealpolitikk som bygger opp under de store 

investeringene. Vi ber om tett dialog underveis knyttet til eventuelle behov for at arealdelen 

tar særskilte hensyn til fremtidige vegprosjekter. Dette kan handle om arealdisponeringer, 

hensynssoner og bestemmelser. Vi savner en henvisning til målet om nullvekst i 

personbiltrafikk som premiss for planarbeidet. 

 

Attraktive næringsarealer 

Det er positivt at kommunen har et bevisst forhold til hva slags type næring som bør 

prioriteres i ulike deler av kommunen, samt at dette vurderes i et regionalt perspektiv. Som i 

avsnittet om alternativvurdering nedenfor, vil vi peke på viktigheten av at mengden 

næringsarealer sees i sammenheng med faktisk behov, samt lokalisering av rett virksomhet 

på rett sted. Lokalisering må blant annet vurderes ut fra om eksisterende infrastruktur er 

tilpasset fremtidig transportbehov, også for næringsetableringer i kystsonen. Det bør ikke 
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legges opp til etableringer som ikke er tilpasset eksisterende infrastruktur. I slike tilfeller må 

eventuell etablering være knyttet til rekkefølgekrav der utbedring av infrastruktur inngår 

som en forutsetning. 

 

Boligarealer 

Vi mener det er viktig at nye utbyggingsområder for bolig vurderes ut fra faktisk behov og 

eventuelt nye prinsipper for utbygging. At to boligområder ikke ble godkjent i forrige 

rullering betyr ikke nødvendigvis at tilsvarende arealer bør tas inn i denne rulleringen. 

 

Fortetting 

Vi mener kommunen har en god tilnærming til vurdering av fortettingspotensialet utenfor 

sentrum der både infrastruktur, offentlige tjenester og øvrige prinsipper for fortetting med 

kvalitet legges til grunn. Vi vil peke på viktigheten av at akser for gående blir ivaretatt 

innenfor det enkelte fortettingsområdet, samt gang- og sykkelforbindelser til viktige 

målpunkt i nærmiljøet. Mulighetene for felles parkeringsløsninger for områder med 

flermannsboliger bør også vurderes for å redusere intern biltrafikk i boligområder. Fortetting 

forutsettes også ivaretatt innenfor sentrumsområdet i ny sentrumsplan. 

 

Grunnforhold 

Det er positivt at kommunen har særskilt fokus på grunnforhold for å ha en realistisk 

vurdering av utbyggingsmuligheter. Utveksling av kunnskap om grunnforhold mellom 

offentlige instanser bør være en naturlig del av dette arbeidet, og Statens vegvesen vil bidra 

til dette. 

 

Næring i kystsonen og rullering av kystsoneplan 

Sarpsborg kommune varsler rullering av kystsoneplanen for å vurdere næringspotensialet i 

kystsonen. Det er positivt at det pekes på samarbeid med andre kystkommuner i dette 

arbeidet. Vi savner en beskrivelse av hvordan samarbeidet konkret skal gjennomføres. 

 

Arealbehovet i kystsonen og i kommunen som helhet må vurderes i sammenheng, slik at 

ikke det samlede arealet som avsettes til næring blir større enn det reelle behovet. Vi ber 

kommunen vurdere hvordan dette best kan ivaretas, for eksempel i form av at 

kystsoneplanen inkluderes i kommuneplanens arealdel i stedet for å beholdes som en egen 

kommunedelplan. 

 

Pendlerparkering 

Det er positivt at vurdering av pendlerparkering/innfartsparkering er inkludert i 

planarbeidet. Dette omtales på en god måte, og problemstillingene som beskrives opplever 

vi som relevante. Generelt er erfaringene at innfartsparkering fungerer best der bilreisen er 

kort sammenlignet med kollektivreisen. Jo lengre bilreisen er, desto større er 

sannsynligheten for at bilen benyttes helt frem til bestemmelsesstedet. Dette illustrerer at 

innfartsparkering må vurderes i sammenheng med rutetilbudet for kollektivtrafikken og 

parkeringspolitikken ved viktige målpunkt. Ved en eventuell etablering av innfartsparkering 

er det viktig med før- og etterundersøkelser for å klargjøre hvor treffsikkert tiltaket er og 

hvorfor. 
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Hensynssoner 

Det bør gjøres en vurdering av om hensynssoner knyttet til støy og lokal luftkvalitet i 

gjeldende kommuneplan er tilstrekkelig. Vi viser til det pågående arbeidet med å lage 

handlingsplan mot støy for byområde Fredrikstad—Sarpsborg (jf. forurensningsforskriften 

og bestemmelser om strategisk støykartlegging). Likeledes vil vi vise til det pågående 

arbeidet med å revidere tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet for Fredrikstad/Sarpsborg (jf. 

Forurensningsforskriften og bestemmelser om lokal luftkvalitet). 

 

Parkeringsnormer 

Det er positivt at normer for parkering gjennomgås. Byutredningen viser at dagens tilgang til 

parkeringsplasser bidrar til økt bilbruk, og parkeringspolitikken står derfor sentralt for å nå 

nullvekstmålet. 

 

Alternativvurdering, konsekvensutredning og ROS-analyse 

I planprogrammet beskrives kort opplegget for alternativvurdering og konsekvensutredning. 

Det er positivt at byutredningen vil benyttes i dette arbeidet. Vi savner en beskrivelse av 

hvordan verktøyet med konsekvensutredning konkret vil benyttes, for eksempel knyttet til 

det enkelte områdets og planens samlede virkning for nullvekstmålet. 

 

Prinsipper for boligbygging sies å ligge fast, eventuelt med justeringer i tråd med 

byutredningen. Vi mener alternativvurderinger bør ta inn funn fra byutredningen for om 

nødvendig en ytterligere innstramning i prinsipper for boligbygging i tråd med målet om 

nullvekst i personbiltrafikken. Det er viktig at pågående arbeid med sentrumsplanen også tar 

høyde for endringer i disse prinsippene. 

 

Kommuneplanen baseres på en befolkningsvekst som ligger noe høyere enn SSB sine 

prognoser og analysene i byutredningen. Planarbeidet baseres også på ambisiøse mål for 

vekst i antall arbeidsplasser. Dersom det blir en lavere vekst vil også arealbehovet reduseres. 

Vi ber om at dette tas inn i alternativvurderingene og håndteres gjennom strategier for å 

unngå at det legges ut større arealer enn det faktiske behovet tilsier, for eksempel gjennom 

fortetting, krav til utnyttelse og rekkefølgebestemmelser. 

 

Fremdrift, prosess og medvirkning 

Det er positivt at fremdrift og prosess tilpasses mulighet for samordning både med 

forhandlinger om mulig byvekstavtale og arealplanarbeidet i Fredrikstad. Vi mener 

ytterligere regional samordning kunne vært omtalt, for eksempel med bruk av regionalt 

planmøte som del av planprosessen. Sammenhengen med kommuneplanens samfunnsdel 

bør også synliggjøres. 

 

Det bør tidlig tas et valg om kystsoneplanen skal rulleres som en selvstendig 

kommunedelplan eller inngå i kommuneplanens arealdel. 

 

Avsluttende kommentarer 

Sarpsborg kommune varsler en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel. 

Planprogrammet viser likevel kompleksiteten i problemstillingene som skal vurderes, og vi 
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mener dette angir en god retning for planarbeidet. Vi ber om at våre innspill blir en del av 

behandlingen av endelig planprogram og tas med i planarbeidet. Vi ber om å få tilsendt 

endelig planprogram etter vedtak. 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Siri Rolland 

fungerende seksjonsleder Per Inge Bjerknes 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS 

Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A054: Statens Vegvesen, region Øst 
 

1. Både enkeltområder og planens samlede virkning skal drøftes i lys av statlige og regionale 
føringer herunder miljøeffekter av utbyggingsområders lokalisering og utnyttelse.  
Vurdering: Tas til etterretning. Statlige og regionale føringer er drøftet, og blant annet 
fortettingsstrategien bygger opp under føringene om en kompakt by. Utbyggingsområder er 
også vurdert ut fra føringene som er gitt. 

 

2. Ta ut deler eller hele utbyggingsområder for ønsket utvikling for å oppnå en ønsket areal- og 
transportutvikling. 
Vurdering: Det er gjort en gjennomgang av framtidige utbyggingsområder i gjeldende 
arealplan, der vern av dyrket mark, tilgjengelighet og gjennomføringsevne er blitt vurdert. 
Det har resultert i forslag om at noen områder tas ut. 

 

3. Eventuelle nye områder for utbygging krever utredning av trafikale virkninger, herunder 
blant annet avkjørsel, kapasitet i kryss og tilrettelegging for gående og syklende. 
Vurdering: Tas til etterretning. Det er egne bestemmelser om trafikkvurdering i §5.1. 
Fortettingsstrategien har egne beregninger av trafikkgenerering innenfor de områdene som 
avsettes for vesentlig fortetting. 

 
 

4. Strategier for utbygging og valg av utbyggingsområder må også baseres på målet om 
nullvekst i personbiltrafikken, jf. også intensjonen om en byvekstavtale for Nedre Glomma. 
For at dette målet skal nås, er det vesentlig at arealbruk bygger opp under redusert bilbruk. 
Det bør vurderes hvordan nullvekstmålet skal gjenspeiles i konsekvensutredninger, valg av 
utbyggingsområder og utforming av bestemmelser. 
Vurdering: Tas til etterretning. Fortettingsstrategien legger opp til vesentlig fortetting rundt 
knutepunkter som bydelssentrene, sammen med bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 
Det er lagt vekt på god kollektivdekning. Det er også vurdert i konsekvensutredningene for 
nye boligområder. 

 
5. Byggegrenser langs offentlig vei. Hvis det ikke er egne bestemmelser vil vegloven gjelde. 

Vurdering: Tas til etterretning. 
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From: Morgan Pettersen <morgan@sarpsborgnf.no> 
Sent: mandag 5. februar 2018 15.31 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Ole 

Ringsby Førland 
Cc: Thomas Engh; h61by@hotmail.com 
Subject: INNSPILL TIL RULLERING AV  KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

SARPSBORG 
Attachments: Innspill arealplan fra Sarpsborg næringsforening.pdf 
 
Hei! 
 
Innspillet til arbeidet med revidering av Sarpsborgs arealplan bygger videre på innspill fremmet av 
næringsforeningen i sist revidering, på kommunens arealplanprinsipper og er vurdert i forhold til 
næringsforeningens perspektiver for fremtidig utviklingsretning.  
 
Bakgrunnen for innspillene er ønsket om å tilrettelegge for en fremtidig utvikling av Sarpsborg som 
en attraktiv by å jobbe i, bo i og å besøke. Sarpsborg Næringsforening skal bidra til at 
Sarpsborgregionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår som attraktiv gjennom 
målrettet og langsiktig samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, 
kommune og enkeltpersoner.  
  
Næringsforeningen i Sarpsborg jobber med områdene arbeidsplassutvikling, infrastruktur og 
bostedskvalitet, for å nå ett overordnet mål om at Sarpsborg skal være den foretrukne 
Østfoldkommunen for utvikling, etablering og vekst for industri, handel og kunnskapsbedrifter, samt 
et foretrukket bosted for arbeidstagere i regionen.  
  
Innspillet inneholder både innspill til selve planprogrammet og innspill til det kommende 
planarbeidet, da med spesielt fokus på forslag til områder som bør utvikles til fremtidige nærings, - 
og boligarealer.   
  
Innspillet redegjør også for næringsforeningens anbefalte utviklingsretning og sentrale prinsipper 
som anbefales lagt til grunn for å utvikle en attraktiv Sarpsborgregion. 
 
Sarpsborg næringsforening støtter opp under Sarpsborgs kommunes prinsipper for bolig og 
næringsvekst. 
 
Fint om dere bekrefter at dette innspillet er mottatt.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Morgan Pettersen 
Daglig leder 
Sarpsborg Næringsforening 
Besøksadresse:  Sandesundsveien 3, 2. etg. 
Postadresse:  PB 412, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 909 34 333 
 
morgan@sarpsborgnf.no 
www.sarpsborgnf.no 
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Utarbeidet	av	BAS	arkitekter	AS	

på	vegne	av	Næringsforeningen	

Januar	2018.		
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Innledning/	bakgrunn	
Innspillet til arbeidet med revidering av Sarpsborgs arealplan, bygger videre 
på innspill fremmet av næringsforeningen i sist revidering, på kommunens 
arealplanprinsipper og er vurdert i forhold til næringsforeningens 
perspektiver for fremtidig utviklingsretning. Bakgrunnen for innspillene er 
ønsket om å tilrettelegge for en fremtidig utvikling av Sarpsborg som en 
attraktiv by og jobbe i, bo i og besøke. Sarpsborg Næringsforening skal 
bidra til at Sarpsborgregionen gjennom næringsutvikling i stadig større 
grad fremstår som attraktiv gjennom målrettet og langsiktig samhandling 
mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kommune og 
enkeltpersoner. 
 
Næringsforeningen i Sarpsborg jobber med områdene 
arbeidsplassutvikling, infrastruktur og bostedskvalitet, for å nå ett 
overordnet mål om at Sarpsborg skal være den foretrukne 
Østfoldkommunen for utvikling, etablering og vekst for industri, handel og 
kunnskapsbedrifter, samt et foretrukket bosted for arbeidstagere 
i regionen. 
 
Innspillet inneholder både innspill til selve planprogrammet og innspill til 
det kommende planarbeidet, da med spesielt fokus på forslag til områder 
som bør utvikles til fremtidige nærings, - og boligarealer.  
 
Innspillet redegjør også for næringsforeningens anbefalte utviklingsretning 
og sentrale prinsipper som anbefales lagt til grunn for å utvikle en attraktiv 
Sarpsborgregion. Næringsforeningen støtter opp under Sarpsborgs 
kommunes prinsipper for bolig og næringsvekst.  
 

Metode	
I anledning revidering av fylkesplanen ble det utført et arbeid der 
næringsforeningens nedsatte eiendomsgruppe gjennomgikk innspill fra 
foreningen til tidligere revideringer, innhentet nye innspill fra medlemmer, 
drøftet disse opp mot hverandre og opp mot anbefalte utviklingsretninger 
fra næringslivets side. På bakgrunn av dette ble det innsendt innspill om 
justeringer av tettstedsgrensen til fylkets pågående arbeid, via Sarpsborg 
kommune. I høringsperioden til fylkesplanen vil næringsforeningen fremme 
samme innspill.  
 
Dette innspillet til arealplanrevisjonen, følger oppunder innspillet til 
fylkesplanen, og bygger på kommuneplanens strategi om at 50% av all 

378



vekst skal foregå innenfor 2 km fra Sarpsborg torg, videre 40% innenfor 
byområdet og resterende 10% i omlandet. 
 

Sentrale	utviklingsretninger	fra	næringsforeningens	perspektiv	
For å kunne tilby attraktive bolig- og næringsarealer i Sarpsborg ser 
Næringsforeningen behov for to fokusområder, som må tilrettelegges 
parallelt i fremtidig planlegging:  
 

1. Utviklingen av et sterkt sentrum. I ett sentrumsareal er” det meste 
allerede bygget”, og dermed vil den fremtidige utviklingen i 
hovedsak skje gjennom transformasjon. Dette betyr stor grad av 
fortetting og transformasjon av eksisterende bygg, dersom denne 
målsettingen skal kunne nås. Planverket må det tilrettelegges for 
fleksibilitet for transformasjon av eksisterende bygningsmasse, slik at 
sentrumsområdet kan tilrettelegges med attraktive næringslokaler. 
Forholdet mellom vernede bygg/ områder og behovet for et 
attraktivt sentrumsområde må balanseres, slik at det skapes en 
levende sentrumskjerne.  
Næringsforeningen peker på viktigheten av at områder innenfor 2 
km sonen tilrettelegges for bebyggelse og anlegg. Høy 
arealutnyttelse og høyder er dessuten avgjørende innenfor 2 km 
grensen, slik at det blir attraktivt og et realistisk alternativ å utvikle 
eiendom i bystrukturen.  
 

Samtidig må det tenkes langsiktig, og parallelt utvikles nye områder, som 
kan bidra til at Sarpsborg fremstår konkurransedyktig opp i mot andre 
kommuner, når det er snakk om nybygging. Både i fht bolig- og 
næringseiendommer.  
 

2. Utnytte potensialet mot E6, mot Mosseregionen.  
Hva angår næringsarealer er etterspørselen langs E6 stor. Med 
utviklingen av nytt sykehus på Kalnes ser næringsforeningen stor 
etterspørsel etter arealer i denne retningen, både for næring, og 
også boliger. Det er nå etablert kollektivtrafikk til området, og det er 
også viktig å se området ved E6 i forbindelse med transportnettet, rv 
112 mot Fredrikstad og til å knytte Sarpsborg/ Fredrikstad mot 
Mosseregionen, Råde og Oslo.  
  
I tillegg ønsker næringsforeningen å peke på viktigheten av å styrke 
fremkommeligheten mellom E6 og allerede etablerte 
næringsområder i øst, mot Kampenes. Mot øst ligger det i 
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tilstrekkelig grad allerede til rette for fremtidig næringsutvikling, men 
for å opprettholde attraktiviteten må disse områdene ha god 
tilgjengelighet til E6. Iseveien, som gir kontakt mot Rv 22, er også en 
avgjørende samferdelsåre i fht næringsutvikling.  

 
Når næringsforeningen ser på hva som er tilgjengelige arealer for utvikling 
innenfor gjeldende tettstedsgrense i fylkesplanen, er det svært lite 
tilgjengelige arealer mot vest. Hovedtyngden ligger mot øst. Mot øst i 
Sarpsborg ble flere boligområder innført ved sist revidering av arealplanen, 
og i hht eksisterende fylkesplangrense er flere arealer mot øst allerede 
innlemmet i tettstedsgrensen og kan utvikles videre gjennom arealplanen. I 
hht næringsforeningens perspektiver er det avgjørende at det nå 
tilrettelegges for boligområder mot vest, fremfor mer mot øst. 
Næringsforeningen har spilt inn at følgende delområder mot vest, 
(Lundestad, Vister, Eidet, KPS-åsen) innlemmes i fylkesplanens 
tettstedsgrense. Næringsforeningen ønsker at det gis mer fokus på 
utvikling mot vest, mot arealer som kan bidra til at Sarpsborg styrker sin 
attraktivitet både som bostedsområde og næringsarena.  
 
Illustrasjonen viser med rødt felt, utviklingsretningen mot vest som næringsforeningen anser som sentral for 
utviklingen av Sarpsborgs attraktivitet. Delområder som omtales i innspillet er avmerket. Arealene rundt Kalnes, 
Vister og Lundestad ligger i samme avstand fra sentrum, som flere områder innenfor tettstedsgrensen mot øst.  
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Næringsforeningen ber om at disse anbefalte utviklingsretninger vurderes i 
den kommende arealplanrevideringen.  
 

Innspill	om	formålsendringer	
Innspillene nedenfor er skilt, avhengig av om de ligger innenfor eller utenfor 
eksisterende tettstedsgrense i gjeldende fylkesplanen:  
 

A. Innenfor eksisterende tettstedsgrense:  
DELOMRÅDE  STATUS KOMMU

NEPLANENS 
AREALDEL 

STATUS  
FYLKESPLAN 

INNSPILL OM FREMTIDIG 
BRUK: 

A BJØRNSTAD/ 
KALNES VED E6 
 

 

LNF/ innenfor 
hensynssone 
friluftsliv/ delvis 
innenfor 
hensynssone 
bevaring 
naturmiljø 

Innenfor 
grense for 
fremtidig 
tettbebyggel
se, avsatt 
som 
fremtidig 
tett-
bebyggelse  

Næring mot E6, i 
forlengelsen av Bjørnstad + 
noe boliger i kombinasjon 
med rekreasjon og turstier 
mer mot vest. Området inn 
mot E6 er det eneste nye 
området næringsforeningen 
ser ligger tilrette for 
fremtidig næring, innenfor 
tettstedsgrensen mot vest.  

B BORREGAARDS-
JORDET 

(sentrumsplan:) 
LNF 

Innenfor 
grense for 
fremtidig 
tett-
bebyggelse 

Næring. For å utvikle ett 
sterkt sentrum, er dette 
området helt avgjørende, 
som ett av få ubebygde 
arealer i byområdet. Her er 
det potensial for utvikling av 
attraktive næringsarealer, på 
linje med arealer langs E6.  

C GRÅLUM/ MOT 
KNATTÅS 
 

LNF Innenfor 
grense for 
fremtidig 
tett-
bebyggelse 

Bolig. Del av området mot 
vest, utenfor planområde for 
fremtidig IC bør kunne 
vurderes i ny arealplan for 
bebyggelse og anlegg. 
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I tillegg er det viktig ut i fra næringslivets perspektiv at områder Sandesund- 
Greåker videreføres som fremtidig område for bebyggelse og anlegg.  
 
Gjennomgangen viser at det er marginalt med nye, tilgjengelige arealer 
for bebyggelse og anlegg innenfor tettstedsgrensen innenfor  
utviklingsretningen mot vest som næringslivet ønsker. 
Næringsforeningen mener dermed det er avgjørende at det også jobbes 
strategisk med å innlemme områdene nevnt nedenfor i fremtidig 
tettstedsutvikling, slik at Sarpsborg skal kunne utvikle seg som en 
attraktiv by for både bolig- og næringsetablering:  
 
 
  B: Utenfor eksisterende tettstedsgrense:  

DELOMRÅDE STATUS  
KOMMUNE-
PLANENS 
AREALDEL 

STATUS  
FYLKESPLAN 

INNSPILL OM FREMTIDIG BRUK 

INNSPILL BOLIG- OMRÅDER, første periode:  
B1 EIDET/ 
KALNES/ 
VISTER/ 
LUNDESTAD 

LNF/delvis 
innenfor 
hensynssone 
friluftsliv 

Utenfor langsiktig 
grense for fremtidig 
tettbebyggelse 

Boligområde, der stedlige kvaliteter 
som turstier og friluftområder 
integreres med boliger. Stor nærhet 
til sykehus, kollektivtilbud og 
transportårer. Ett av få, nye områder 
innenfor sentrale utviklingsakser der 
det kan tilrettelegges for nybygging 
av større skala, i attraktive vestvendte 
områder. Det vil være avgjørende for 
kommunen å tilrettelegge for 
erstatsningstomter, bade I fht fv 109 
og IC utbygging.  

B2 KPS ÅSEN LNF/ delvis 
innenfor 
hensynssone 
bevaring 
naturmiljø 

Utenfor langsiktig 
grense for fremtidig 
tettbebyggelse 

Boligområde. Stor nærhet til 
eksisterende boligområder, nærhet til 
eksisterende transport årer. Ett av få 
områder innenfor sentrale 
utviklingsakser der det kan 
tilrettelegges for nybygging av større 
skala, i attraktive vestvendte områder.  
Det vil være avgjørende for 
kommunen å tilrettelegge for 
erstatsningstomter, bade I fht fv 109 
og IC utbygging. 

INNSPILL BOLIGOMRÅDER, langsiktig grense 40 års perspektiv 
B3 STIKKAÅSEN/ 
EIDET 

LNF/ delvis 
innenfor 
hensynssoner: 

Største deler er 
utenfor langsiktig 
grense for fremtidig 

Boligområde.  
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Dersom høringsutkast til fylkesplanen viser at noen av nevnte områdene 
innlemmes i ny tettstedsgrense, eller det åpnes opp for en mer fleksibel 
tettstedsgrense ber næringsforeningen om at nevnte områder også 
vurderes for bebyggelse og anlegg i denne revideringen av arealplanen. 
 
Bakgrunnen for å spille inn områdene mot vest, som ligger utenfor 
eksisterende tettstedsgrense er først og fremst fordi næringsforeningen ser 
et stort behov for at Sarpsborg skal kunne tilby attraktive tomter/områder 
som kan utvikles med eneboliger/ konsentrert småhus, slik at det kan 
tilrettelegge for steder og bo og jobbe, i nærhet av hverandre. Det er viktig 
å tilrettelegge for at arbeidende bosetter seg i kommunen, og at Sarpsborg 
er konkurransedyktige i fht andre kommuner som kan tilby eneboliger, med 
pendleravstand til regionen. Nevnte områder har sentral beliggenhet, gode 
solforhold, og kan tilrettelegges for selvbygging som etterspørres. 
Områdene ligger tett på eksisterende transportnett, i forlengelsen av 
eksisterende tettstedsområder, på linje med allerede etablerte områder 
mot øst. Områdene har potensialet til å kunne utvikles som fremtidige 
attraktive næringsarealer og flotte boligområder. En utvikling vil kunne 
kombinere ny bebyggelse med rekreasjonsmuligheter, vegetasjon og 
kulturlandskap, samtidig som sentrale utviklingsprinsipper fra næringslivets 
side, som nevnt innledningsvis, følges opp. 
 

Arealregneskap	
Næringsforeningen ønsker ikke å komme med innspill på eventuelle 
utvekslingsområder. Men det er arealer som nå ligger innenfor 
tettstedsgrensen som næringsforeningen ser er avvikende i forhold til 
foreningens perspektiver på sentrale utviklingsretninger, først og fremst 
fordi tyngdepunktet av dem ligger mot øst. 

bevaring 
naturmiljø/ 
kulturlandskap/ 
friluftsliv. 

tettbebyggelse. 
Deler av området 
ved kongevei inngår 
i område avsatt som 
fremtidig 
tettbebyggelse. 

B4 
SKREDDERBERGET/ 
OPSTAD VEST 

LNF Utenfor langsiktig 
grense for fremtidig 
tettbebyggelse 

Boligområde. 
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Kommentarer	til	selve	høringsforslaget	planprogram	for	
Kommuneplanens	arealdel	Kommunedelplan	for	kystsonen,	
2019-2031		
 
Nedenfor følger innspill fra næringsforeningen til planprogrammet, høringsutkast:  
Kapittel 4: temaer som skal vurderes i planarbeidet:  
 
- Attraktive næringsarealer: 
Det er avgjørende å se på utvikling/ivaretagelse av attraktive næringsarealer i 
sammenheng med fremtidige samferdselsløsninger. 
 
- Annet:   
Næringsforeningen ønsker å påpeke at det er avgjørende med fleksible planer. 
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Innspill nr. 55, del a, Bjørnstad / Kalnes sør for E6 (del av område A i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - næringsformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2045/1, 2068/1, 2068/4 / ca. 850 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Plasskrevende virksomheter bør legges i tilknytning til overordnet veinett (E6 og rv. 111). 
Det er plasskrevende virksomheter (type C-virksomheter) som er aktuelle og vurderes i 
dette innspillet.
Gjeldende kommuneplan la opp til en byggegrense i Kalnesbrekka.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Plasskrevende virksomheter legger ikke opp til mange arbeidsplasser per m2. Mål om 
begrensning av bilbruken for arbeidsreiser er derfor ikke veldig relevant. Området ligger i 
tilknytning til hovedsykkelruta og bussruter som går i fv. 118. Området er såpass stort at 
delene som er lengst bort ligger ca. 1,2 km fra bussholdeplassen "Kalnessletta" eller ved 
sykehuset.
Lokalisering av området nær en avkjøring til E6 er positivt, blant annet for å begrense 
kjøring lokalt. Samtidig fører fjerning av skog til redusert evne til CO2-opptak.

Rekreasjon og friluftsliv

Nesten hele området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Kun ca. 150 daa i 
nordvest er ikke registrert som friluftslivsområde.
Det meste er markert som hensynssone friluftsliv i gjeldende plan. Kun ca. 230 daa i øst 
mot E6 er ikke del av hensynssonen, fordi området er mindre brukt.

Barn og unge Området er ikke registrert som spesielt brukt av barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer. 

Landskap og kulturmiljø En stripe langs E6 er registrert som viktig motorveilandskap i fylkesplanen.
Ikke registrert som viktig landskap i gjeldende kommuneplan.

Kulturminner
Det er registrert automatisk fredete veianlegg både ved Kalnesbrekka og nord i området. 
Det er to automatisk fredete gravfelt ved Brattås og Galteryggen, nord for område, samt en 
gravminne sør for Brattås.

Naturmangfold En del av området i nord er markert som hensynssone for bevaring av naturmiljøet (ca. 110 
daa ved Brattås). Lokal forekomst av myrkongle. Mye vilt i området. 

Dyrket mark Ca. 7 daa av området i nord består av dyrket mark av svært god jordkvalitet.

Dyrkbar jord Det er ca. 450 daa med dyrkbar jord innenfor området. Dette er det største 
sammenhengende dyrkbare arealet i Sarpsborg kommune.

Skogbruk
Nesten hele området består av skog. Det er ca. 530 daa skog av høy bonitet innenfor 
området. Resten har middels eller lav bonitet. Skogen i området består i hovedsak av yngre 
produksjonsskog med stort venteverditap ved nedbygging. 

Mineralske ressurser Det er registrert grusressurser i grunnen på ca. 470 daa innenfor området.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Ingen bekker på kartet innenfor området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er innenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrensa.
Uregulert område. Ligger like ved flere regulerte områder: området rundt det nye sykehuset, E6-planen, 
Bjørnstad næringspark og Bjørnstad industri.
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Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

Det er ikke registrert fare for forurenset grunn. Mye av området er utsatt for støy fra E6 (gul 
sone). Næring regnes ikke som støyfølsom bruk.
Ingen høyspent i området, ikke luftforurensing.

Radon En liten del av området har høy aktsomhet for radon. Ellers moderat til lav for det meste, 
usikker på en liten del.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området i nord ved Brattås (ca. 160 daa) består av bart fjell, med stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Resten av området består i hovedsak av randmorene, med middels 
mulighet for marin leire, men ca. 190 daa består av marin strandavsetning, med stor 
mulighet for marin leire.
Ikke innenfor aktsomhetssoner for steinsprang/snøskred, jord- og flomskred.
Det er ingen bekk i eller like ved området, og langt fra nærmeste elv.
Fjerning av skog gir dårligere evne til å infiltrere og tilbakeholde vann, noe som kan bidra 
til utfordringer med overvann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet 
næring

Stort område på 400 m x 1700 m. Området i øst heller svakt mot nord. Noen brattere partier 
i nord, blant annet ved Brattås.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Krav om oppgradering av Gamle Kongevei til samleveistandard mellom Kalnesbrekka 
og fylkesvei 118. Trafikk generert mot Grålum krysset kan medføre problemer for 
trafikkavvikling.
Må ikke føre trafikken til Grålumkrysset. Må bruke Kalneskrysset.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. 
Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et 
evt. planarbeid.

Arealbruk i omkringliggende områder
Området ligger like ved Bjørnstad næringspark i sør, og går helt til bebyggelsen på Eidet i 
nord. Boligene ved Eidet vil kunne bli vesentlig påvirket ved en evt. utvikling av dette 
området til næringsbebyggelse.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens
Ingen konflikt.
Liten konflikt.
Stor konflikt.

Området ligger ved E6, i forlengelse av eksisterende næringsområde på Bjørnstad. Den østlige delen av området kommer ikke i konflikt med boligområder.
Området er en del av det største sammenhengende dyrkbare området i Sarpsborg, og har en betydelig verdi for framtidig matproduksjon. Utbygging er derfor i 
strid med nasjonale føringer om jordvern.
Utbygging fører til en "korridorisering" langs E6 som har visuelle konsekvenser.  Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Området som 
foreslås for utbygging er ikke markert som hensynssone for friluftsliv, og vurderes å være den delen som er minst viktig. Skogsmrådet som er igjen er på 
omtrent 1 800 daa, og vurderes å fortsatt ha stor verdi for friluftslivet. Det er grusressurser i området, men området som foreslås for utbygging har lite grus. 
Området ved Brattåsen er veldig bratt og regnes ikke å være egnet for næringsutvikling. Utbygging vil føre til fragmentering av leveområder og vil dermed 
utgjøre en trussel mot biologisk mangfold (faunapassje E6).
Fylkesplanen legger opp til at plasskrevende næringer i Sarpsborg-Fredrikstad som det ikke er plass til i byområdene lokaliseres på Tofteberg. Det er viktig at 
det finnes et alternativ for eksisterende virksomheter som i dag er plassert sentralt til i Sarpsborg, og som ønsker å utvide. Dersom deler av Kalnesskogen 
bygges ut, er det viktig at de forbeholdes eksisterende Sarpsborg-virksomheter. 

Tas delvis til følge. En del av området endres til framtidig næringsbebyggelse (se området på kartet under).
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Innspill nr. 55, del b, Bjørnstad-Kalnesskogen (tilsvarer del av område A i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2068/7, 2069/2, 2071/1, 2070/1, 2070/22 / ca. 530 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Skog og myr
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konfliker med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Delvis utenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 500 m fra hovedsykkelruta som går langs fv. 118 mellom Grålum og 
Kalnes.
Det er ca. 700 m til bussholdeplassen "Kalnessletta" ved fv. 118. Der går det flere 
stamruter mellom Grålum og Kalnes. Området ligger like ved bussholedplassen 
"Lundestadveien", hvor skoleruter stopper.
Området består av myr og skog, som binder opp CO2. Myr er også viktig for 
vannhusholding.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud

Området ligger ca. 1,9 km fra nærmeste dagligvarebutikk på Grålum (Coop Extra), og 
øvrig servicetilbud på Grålum.
Det er ikke tilrettelagt for gåing langs Gamle kongevei vest for krysset med 
Lundestadveien.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5,2 km til Torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert i sin helhet som svært viktig friluftsområde. Området er markert 
med hensynssone for friluftsliv i gjeldende arealplan. Det går mange stier gjennom 
området.

Barn og unge

Området ligger hhv. ca. 1,5 og 1,7 km fra Grålum ungdoms- og barneskoler, samt 
fotballbanene ved skolene. Området ligger ca. 2,7 km fra nærmeste barnehage (Store 
Tune gård). 
Området ligger ca. 700 m fra lekeplassområdet i Barveien.
Området er ikke registrert som spesielt viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer
En stor del av området er registrert som kulturlandskap av regional verdi i gjeldende 
kommuneplan (del av landskapsrommet mellom Opstad og Visterflo). Området er ikke 
registrert som viktig landskap i fylkesplanen.

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Like sør for området er det 
registrert en gravhaug som er automatisk fredet. Like nordøst for området er det registrert 
en hulvei, som også er automatisk fredet. 

Naturmangfold 

En del av området består av myr (ca. 50 daa). Myr er viktige for naturmangfold.
Det er registrert molte, som er en  art av særlig stor forvaltningsinteresse i og ved myra. 
Sjelden forekomst av planten Elvesnelle i grunnvannsframspring på raryggen.
Det er registrert en trekkvei for hjortevilt like ved området. Fjerning av skogen vil føre til 
tap av habitat for vilt.

Delvis LNF, delvis framtidig råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan. Delvis utenfor fylkesplanens 
langsiktige tettstedsgrense.
I hovedsak uregulert. Lundestadveien er regulert (regplan Grustak på Lundestad). Området ligger like ved 
reguleringsplan for Vister næringspark.
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Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består nesten i sin helhet av dyrkbar jord (ca. 480 daa). Del av det største 
sammenhengende dyrkbare arealet i Sarpsborg kommune. Stor jordressurs.

Skogbruk
Det meste av området består av skog med høy bonitet, bortsett fra ca. 50 daa med myr og 
ca. 40 daa med åpen fastmark. Skogen i området består i hovedsak av yngre 
produksjonsskog med stort venteverditap ved nedbygging. 

Mineralske ressurser Det er registrert grus i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø

Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde eller ikke. Ikke i nærheten av 
innsjø. 
Del av nedbørfeltet til Visterflo. 
Det er en bekk innenfor området som renner ned til Visterflo.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En liten stripe i nord blir berørt av støy fra E6 (gul støysone). En liten del av området (ca. 
9 daa) er registrert med fare for forurenset grunn. Det er ikke registrert dårlig luft.
Det er ikke høyspent i eller like ved området.

Radon Det er registrert moderat til lav risiko for radon på hoveddelen av området.

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

Området består i hovedsak av randmorene, hvor det er middels mulighet for å finne 
marin leire. I myrområdet er det stor mulighet for å finne marin leire.
Hvor det er marin leire, er det en risiko for kvikkleire.
det er ikke registrert risiko for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang, eller faresone 
for kvikkleire.
Det er en bekk innenfor området. Flomfare rundt bekken må vurderes nærmere.
Fjerning av skog gir tettere flater og dårligere evne til å infiltrere og tilbakeholde vann. 
Myr er en del av vassdragene og har en viktig funksjon for å binde og tilbakeholde vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Terrenget virker stort sett ganske flatt, men skråner lett mot sørvest i sør.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Krav om oppgradering av Gamle Kongevei til samleveistandard mellom 
Kalnesbrekka og fylkesvei 118. Trafikk generert mot Grålumkrysset kan medføre 
problemer for trafikkavvikling.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om 
oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er svært verdifult innen flere felt. Området er et svært viktig friluftslivsområde som inngår i hensynssonen for friluftsliv i gjeldende plan. Området 
består av dyrkbar jord og er del av et stort sammenhengede dyrkbart område. Området har stor verdi for framtidig matproduksjon, og utbygging her er derfor i 
strid med nasjonale fåringer om jordvern. Skogen har høy bonitet og utbygging fører også til tap for skogbruket. I tillegg er det grusressurser, og det er natur- og 
landskapsverdier. Området ligger nær næringsområder som gir mye tungtrafikk i området. 
Samtidig ville området hatt utsikt og kunne blitt attraktivt som boligområde. Det ligger delvis innenfor kollektivsonen, og med et bra sykelnett ville det vært kort 
sykkelvei til sykehuset.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 55c, c. Grålum_Knattås_ bolig 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 2066/1, 2066/12, del av 2066/2 / 77 dekar
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Skog og dyrket mark og boliger
Konflikt med igangsatt planarbeid: Detaljreguleringsplan for Knattås er under arbeid.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger ikke innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger i nærheten av planlagt hovedsykkelnettet. Deler av områder ligger i 
gangavstand (500m) til stamrutenett for buss i Grålumveien.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca 800 meter fra dagligvarebutikk og annet servicetilbud på 
Grålum. 

Boligenes avstand til sentrum
Området ligger ca. 3,6 km fra torget (reell vei). En utvikling med flere boliger i 
området vil bidra til å flytte hovedtyngden av boligene i Sarpsborg nærmere 
sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området ligger ca 300 meter fra friluftsområdet på Knattås. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Grålumplassen ligger ca 200 meter fra innspillsområdet. Her finnes fotballløkke, 
vollyballbane og lekeaparater. Badeplassen på Tunevannet ligger ca. 1 km fra 
eiendommen.
Sørlige del av området brukes til aking.

Landskap I fylkesplanens temakart ligger tiltaktet i et regionalt viktig 
kulturlandskapsområde.

Kulturminner/kulturmiljøer I fylkesplanens temakart ligger tiltaktet i et regionalt viktige kulturmiljøområde. 
Det er flere kulturminner innenfor området, blant annet Grålumstua.

Naturmangfold Ingen kjente konflikt med naturmangfold.

Dyrket mark Området består av ca 47 dekar med dyrket mark av svært god jordkvalitet.

Dyrkbar jord Områder består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av ca 9 dekar skog. Av disse er ca 3 dekar hugget. Skog med 
middels bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registert mineralske ressurser i området.

Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone for nedslagsfelt til drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) De østligste delen av innspillsområdet befinner seg i gul støysone.

Radon Radonkart fra NGU har satt aktsomhetsgraden i dette området til "høy". 

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

Området består av tynn hav-/strandavsetning og noe bart fjell. Tilstøtende områder 
består av tykk havavsetning. Området er ikke innenfor aktsomhetssone for 
kvikkleire (NVE). I NGUs løsmassekart er deler av området definert å ha svært 
stor "mulighet for marin leire".  

Beredskap og ulykkesrisiko Ikke i konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Deler av området i sør er veldig bratt. Ellers lettskrånende mot nordøst (mot 
Alvimdalen).

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Medfører tiltak på veinettet. Må ses i sammenheng med de andre innspillene 
som vil ha betydning for trafikkmengde i Skogliveien og Rådmann Dalens vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er innenfor Fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området består i hovedsak av dyrket mark av svært god jordkvalitet. Det er utfordringer med støy, og området har store landskaps- og kulturhistoriske verdier. 
Ved forrige arealplanrevidering ble avgrensningen av utbyggingsområdet på Knattås vurdert nøye sammen med andre myndigheter. Det er ikke ønskelig å 
bygge utover området som ble avsatt i gjeldende arealplan.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 55, del d, Eidet / Kalnes / Vister / Lundestad (område B1 i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 2000 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Skog, dyrket mark, tidligere steinbrudd
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen igangsatt reguleringsplan eller kommunedelplan

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor bysonen og kollektivsonen. Det skal ikke plasseres nye 
boligområder der.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Innspill nr. 55, del e, KPS-åsen
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 2049/2, 2049/1, del av 2049/6, 2049/7, 2049/4  / ca. 120 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Friområde

Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekv
ens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Området er innenfor kollektivsonen.
En stor del av området er innenfor 100 metersbeltet fra Tunevannet. Ved forrige 
kommuneplanrevidering ble det lagt til grunn et prinsipp om at ubebygde områder innenfor 100 
metersbeltet langs vann ikke skulle bebygges.
Gjeldende plan la til grunn en utbyggingsgrense i Lekevollkrysset (ikke utbygging nord for krysset).

Transportbehov/reduksjon av 
bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 1 km fra hovedsykkelruta mellom sentrum og Grålum.
Det er ikke tilrettelagt for sykling langs Trøskenveien, og oppleves som farlig å sykle der. 
Det går en sti langs Tunevannet.
Det går busser i Trøskenveien, med en holdeplass like ved området (KPS) - sekundær nett. Det går 
mange busser i Tuneveien med bussholdeplass ved Tingvoll, som er ca. 1 km unna - stamnett.
Det går også buss til Moss og Oslo i Tuneveien.
Som fotgjenger må man man ta en del omveier hvis man skal følge gang- og sykkelveier fram til 
bussholdeplassene.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1-1,5 km fra nærmeste dagligvarebutikk på Grålum (Rema), og øvrige 
servicetilbud på Grålum. Det er tilrettelagt med stier men som innebærer en del omveier.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 4 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv En stor del av området ligger nærmere enn 100 m fra Tunevannet. En del av området er registrert 
som viktig friluftslivsområde. Det går stier gjennom området (nærmest Tunevannet).

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 900 m fra nærmeste barnehage (Store Tune) og ca. 1,7 km fra Grålum barne- og 
ungdomsskole.
Det er ca. 300 m til fotballbanen ved KPS (nærmeste punkt).
Nærmeste lekeplass er ved Inspiria, ca. 1,3 km fra området.
Området er ikke registrert som viktig for barn og ungdoms lek gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer

Området er ikke registrert som viktig landskap eller kulturmiljø, men ligger like ved 
landskapsområdet rundt Vestvannet, som er registrert som viktig på temakartene i kommuneplanen 
og fylkesplanen.
Området vil være synlig fra boligområdene på Bakkeli/Lande. En utbygging vil endre 
landskapsbildet.

Kulturminner

Det er registrert en automatisk fredet kulturminne på Parkåsen (mur) og to kulturminner med 
uavklart status innenfor området.
På Stenrødodden nord for området er det et forsvarsanlegg (automatisk fredet).
Stenerød gård har SEFRAK-registrerte bygninger.

Naturmangfold 
En del av området i sør er markert som hensynssone for bevaring av naturmiljøet (grotte, 
Abborberget). En stor del av området ligger nærmere vannet enn 100 m. Det er registrert svært 
giftige planter, Selsnepe, i strandsonen ved Tunevannet.

Dyrket mark Ca. 20 daa i nord består av dyrket mark, hvor ca. 7 daa har svært god kvalitet, og resten har god 
jordkvalitet.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. 
Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av ca. 80 daa skog, med lav, middels og høy bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø

Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Området dekkes av forvaltningsplanen for Tunevannet. Ved utbygging  og fjerning av 
skog/vegetasjon vil det bli tettere flater, mer og hurtigere avrenning. Boligformål vil ikke være 
positivt for å oppnå vannkvalitetsmålene som er satt i forvaltningsplanen for Tunevannet. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

En del av området nærmest Trøskenveien er ustatt for støy (delvis rød, delvis gul støysone). Det er 
ikke registrert risiko for forurenset grunn.
En liten del av området kan bli utsatt for dårlig luftkvalitet (SO2, gul sone).
Det går ikke høyspent i eller like ved området.

Radon Det er høy risiko for å finne radon på hoveddelen av området.

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

Det er delvis svært stor mulighet for å finne marin leire, delvis svært stor mulighet for å finne marin 
leire men usammenhengende, og delvis stort sett fraværende mulighet for å finne marin leire. Hvor 
det er marin leire, er det en risiko for å finne kvikkleire.
Det er ikke registrert risiko for jord- eller flomskred, steinsprang eller snøskred.
Tunevannet er ikke kjent som flomutsatt. Det går ingen elv eller bekk i eller like ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter
Parkåsen er en skogkledd ås som ligger midt på området. Det meste av området vender mot øst og 
Tunevannet. En liten del av området vender mot vest og Vestvannet. Det er mye skrånende terreng, 
men jordbruksarealene i nord er ganske flate. Fin utsikt mot vann.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- 
og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel direkte til fylkesvei (Trøskenveien). Ingen tiltak vedrørende kommunal vei.
Trøskenveien har ingen gang- og sykkelvei. Det må sikres en gang- og sykkelvei som kobler et 
eventuelt framtidig boligområde med hovedsykkelruta sør for Tunevannet.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette forutsetter at 
Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes 
at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge i planperioden. Vurderes mot 2050

Området består delvis av dyrket mark. Det er i strid med nasjonale føringer om jordvern å bygge ned dyrket mark, og det vurderes at det kun er ønskelig med 
utbygging på det som ikke er dyrket mark. Området berører 100 metersbeltet langs vassdrag, som er viktig for friluftsliv og natur. Det er heller ikke ønskelig 
med utbygging i 100 metersbeltet. Utbygging gir store utfordringer for vannkvalitetet i Tunevannet. Det er støy fra Trøskenveien. Området er ikke registrert 
som viktig landskapsområde, men en utbygging vil være synlig og endre landskapsbildet.
Området vil kunne ha utsikt og bli et attraktivt boligområde. Med bra sykkelvei som kobler til hovedsykkelruta lenger sør og planlagt hoversykkelrute nord 
for E6 vil det være en rask sykkelvei til sykehuset.
Gjeldende plan legger til grunn et prinsipp om at tettstedet ikke skal vokse nord for Lekevollkrysset.

Tas ikke til følge i planperioden. Vurderes mot 2050.
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Innspill nr. 55f,  Eidet / Stikkaåsen (område B3 i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 1700 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: Skog, dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er utenfor bysonen og kollektivsonen. Det skal ikke plasseres nye 
boligområder der.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Innspill nr. 55, del g, Greåkerdalen-Vister-Skredderberget (tilsvarer område B4 i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 2067/1, 2069/2, 2069/6, 2071/1, 2068/7, 2069/6, 2072/3, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/299  / ca. 2700 da
Forslagsstiller: Sarpsborg næringsforening
Dagens bruk: I hovedsak dyrket mark, en del skog, noe spredt bebyggelse, Opstadfeltet
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Området ligger i hovedsak innenfor kollektivsonen.
Kalveberget er et rekreasjonsområde med høy verdi i gjeldende kommuneplan.
Området innenfor 100 m fra Visterflo vurderes ikke som del av innspillet.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet 
og klimagassutslipp/nullvekstmålet

Hovedsykkelruta som går i Opstadveien går gjennom området. 
Det går busser langs Opstadveien (sekundær nett). 
Den vestlige delen av området ligger langt fra både hovedsykkel- og bussrutenettet.
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud

Området ligger mellom ca. 800 m og 3 km fra nærmeste dagligvarebutikk (Coop Extra på 
Grålum eller Kiwi på Greåker), samt øvrig servicetilbud på Grålum og Greåker.
Det er tilrettelagt for gåing langs Gamle kongevei fra nordøst i området til dagligvarebutikk. 
Det er fortau langs Opstadveien.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5,5 km fra Torget.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

På hoveddelen av området er det ikke registrert friluftslivsverdier.
Kalveberget (ca. 100 daa) er registrert som svært viktig friluftslivsområde. En liten del av 
området i sør berører Greåkerstien.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Nærmeste del av området ligger like ved Grålum barne- og ungdomsskoler, samt 
fotballbanene ved skolene, men delen som ligger lengst borte er 2 km fra skolene i luftlinje. 
Det er tre barnehager i tilknytning til området, men området som ligger lengst bort ligger 
nesten 2 km fra nærmeste barnehage.
Det er flere lekeplasser like ved området.
Kalveberget er registrert som et særlig viktig for barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer

Hoveddelen av området er registrert som kulturlandskap av regional verdi i gjeldende 
kommuneplan (del av landskapsrommet Visterflo, Solli, Ågårsdelva, Skinnerflo). En stor del 
av området (fra Kalveberget og vestover) er registrert som verdifult kulturlandskap i 
fylkesplan, og Opstadfeltet (+ området rundt) er registrert som kulturmiljø i fylkesplanen. 
Området vil bli sterkt eksponert mot Visterflo og Rolvsøy.

Kulturminner
Det er registrert kulturminner innenfor området. Opstadfeltet er et stort gavfelt som er 
automatisk fredet. Ellers finnes det også mindre gravfelt, gravminner, bosetningsområder, 
bergkunst, hulveg i eller like ved området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
Opstadfeltet er regulert (plan for Fornminnefelt - Opstad), planid 21027. 
Området østfor Skredderberget er regulert (plan for Visetergrenda 36-82), planid 21024.
Området liger like ved flere regulerte områder.

395



Naturmangfold 

Området sør for Vistergrenda, vest for Opstadfeltet er markert med hensynssone bevaring av 
naturmiljø i gjeldende kommuneplan (svartor). Det samme er området langs Visterbekken og 
bekken mot Lundestad.
Det er registrert ask og vipe (særlig stor forvaltningsinteresse), samt lerkefalk, blåhodefly, 
slåpetornvikler og stær (stor forvaltningsinteresse). Det er viktige ravinedaler mot Visterflo 
med stort naturmangfold. Det finnes også mange eiker som omfattes av forskrift om utvalgte 
naturtyper. Det er sjelden botanikk i vannkanten mot Visterflo.
Viktige ferdselskorridorer for vilt. Området  preges av randsoner med skog med stor 
artsrikdom.  

Dyrket mark Hoveddelen av området er dyrket mark (ca. 1800 daa), hvor en stor del har svært god kvalitet.

Dyrkbar jord Området vest for Opstadfeltet (ca. 120 daa) består av dyrkbar jord, del av et stort 
sammenhengende dyrkbart område som er en viktig ressurs.

Skogbruk Området består av ca. 200 daa skog av høy bonitet. Resten har varierende kvalitet fra 
impediment til middels bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke mineralske ressurser på hoveddelen av området. Det er grus i grunnen på en liten 
stripe i nord.

Drikkevann og vannmiljø
Det er flere bekker innenfor området, inkludert fiskeførende bekk. Området er en del av 
nedbørsfeltet til Visterflo.Utbygging og anlegging av tette flater vil gjøre at vannet i bekkene 
vil renne ufiltrert ut i Visterflo. Området innen 100 m fra Visterflo forutsettes uberørt.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

En liten stripe langs Opstadveien er støyutsatt. Det er ikke registrert fare for 
grunnforurensning. Det er risiko for dårlig luft på en liten del av området (SO2). Det er flere 
høyspentledninger gjennom området (regionalnett og distribusjonsnett).

Radon Det er lav til moderat risiko for radon på hoveddelen av området. Noen små områder har høy 
risiko.

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

Områdene langs bekkene og Visterflo kan bli utsatt for regnflom.
Det er fareområder for kvikkleire ved Vister (2 områder) og i Greåkerdalen. Hoveddelen av 
området består av hav- og fjordavsetning med sammenhengende dekke, med svært stor 
mulighet for å finne marin leire. Hvor det er marin leire, er det risiko for å finne kvikkleire. I 
registrerte fareområder er det påvist kvikkleire.
Fjerning av skog reduserer evne til å infiltrere og tilbakeholde vann, noe som kan gi 
utfordringer med overvann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter I hovedsak sørvestvendt, med mulighet for fin utsikt over kulturlandskap og Visterflo.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Forventet generert trafikkmengde 20.000 ÅDT. Omfattende utbygging av eks. 
hovedveinett, inkl fylkesveinett  som Gamle Kongevei og Kalnesbrekka, nytt kryss med E6. 
Eks. Grålumkryss vil ikke ha kapasitet til den stipulerte trafikk mengden. Viser til 
trafikkanalyse Smart City Grålum.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. 
Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. 
planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens
Ingen konflikt.
Liten konflikt.
Stor konflikt.

Utbygging i dette området er svært konfliktfylt. Det er mye dyrket mark og dyrkbar jord, store landskap-, rekreasjon- og naturverdier. En del av området ligger 
langt fra skole, butikk og buss. Isolert sett ville området blitt et attraktivt boligområde med utsikt. Gjennom forrige arealplanrevidering avgjorde 
kommunaldepartementet at utbygging i dette området var i strid med regionale og nasjonale føringer. Det er nå enda sterkere føringer om jordvern og klima.

Tas ikke til følge.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A057: Borregaard AS v/Dag Arthur Aasbø 
 

1. Ønsker å unytte deler av landbruksareal nær fabrikkområdet til utvikling av arealer for 
næring/tjenesteyting.  
Vurdering: Tas til orientering. Omtalte områder inngår i kommunedelplan for sentrum og 
inngår ikke i planarbeidet. 
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Fra: Ole Jonny Magnussen

Til: Ole Ringsby Førland

Kopi: jossol@globalconnect.no; Odd Knutsen; Ole Jonny Magnussen

Emne: VS: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta

Dato: onsdag 6. mai 2020 11:24:54

Vedlegg: image002.png

Hei Ole,
 
Viser til samtale i går og oversender som avtalt vårt forslag til justering av innspillet vi diskuterte under vår befaring i Revebukta i april.
For oss så er det ikke viktig med utvidelse av eksisterende anlegg, men heller å ivareta sikkerhet forbundet med bruken av bryggeanlegget. Slik det er i dag så er anlegget meget utsatt for vær og vind noe som medfører sterkt økende kostander rundt drift og vedlikehold. Vi ser derfor for oss i det justerte
forslaget nedenfor med forklaringer å bedre nevnte utfordringer samtidig som det vil gi en bedre sikkerhet og bruker opplevelse for alle som er i området. Dette gjelder sikkerhet for badende, brukere etter universellutforming, gjester til området, fisking og båter osv..
 
Vi ønsker å avstemme dette med dere i et møte for og i sammen komme frem til noe som sikrer alle involverte brukere av områdene i Revebukta. Se foreslåtte endringer nedenfor samt kommentarer til disse.
 
Imøteser gjerne et forslag til ny befaring i området eller et møte.
 
Hører fra dere.
 
 
Ha en fin dag!
 
Med vennlig hilsen
Ole-Jonny Magnussen
+47 9133 4311
ojm@melkeiendom.no
 
 
 

Fra: Jostein Solheim <jossol@globalconnect.no> 
Sendt: mandag 4. mai 2020 16:05
Til: Ole Jonny Magnussen <ojm@melkeiendom.no>; 'Odd Knutsen' <odknuts@gmail.com>
Emne: RE: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta
 
Hei
 
Da har jeg etter beste evne tegnet inn de områdene som er vesentlige, og som vises med div. markeringer i kartet etter opprinnelig innspill på side 4.
Jeg tolker det dom om det blå-langstiplede området, er det vi eventuelt nå kunne søkt om utvidelse av bryggeanlegget nå.
Som sagt så er dette ikke noe poeng å gjøre, da utvidelse ikke er vårt primære mål. Området er også midt i Ålegressområdet, slik at det er uforståelig at det er det mest aktuelle området.
Vi ønsker også minst mulig konflikt med friluft og bading i området.
Da mener vi at dette forslaget, vil være til beste for alle interesser i området.
 
Mvh Jostein
 
 

 
 

From: Ole Jonny Magnussen <ojm@melkeiendom.no> 
Sent: mandag 4. mai 2020 14:23
To: Jostein Solheim <jossol@globalconnect.no>
Subject: VS: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta
 
 
 

Fra: Ole Jonny Magnussen <ojm@melkeiendom.no> 
Sendt: mandag 20. april 2020 13:12
Til: Ole Jonny Magnussen <ojm@melkeiendom.no>
Emne: VS: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta
 
 
 

Fra: Erlend Kristiansen <erlend@haldenarkitektkontor.no> 
Sendt: torsdag 1. februar 2018 15:00
Til: servicetorget@sarpsborg.com
Kopi: Ole Jonny Magnussen <ojm@melkeiendom.no>
Emne: VS: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta
 
Servicetorget
Vi sendte dette til noe som heter arealplan, men fikk innen kvittering/ tilbakemelding på at innspillet var mottatt.
Sender derfor til dere på Servicetorget også.
Siden kommunen har satt høringsfrist, er det greit å få bekreftelse på at innspillet er mottatt og blir journalført.
 
Vennlig hilsen
Siv.ark. MNAL Erlend Eng Kristiansen
Halden Arkitektkontor AS
930 96 985
69 17 53 85
 

Fra: Erlend Kristiansen 
Sendt: 1. februar 2018 14:09
Til: 'arealplan@sarpsborg.com' <arealplan@sarpsborg.com>
Kopi: 'Odd Knutsen' <odknuts@gmail.com>; 'Ole Jonny Magnussen' <ojm@melkeiendom.no>; 'Jostein Solheim' <Jostein.Solheim@broadnet.no>
Emne: Innspill til rullering av kystsoneplanen i Sarpsborg kommune: Revebukta
 
Planavdelingen
Sarpsborg kommune
 
Vedlagt følger på vegne av Søndre Ørebekk Hytteforening et innspill til rulleringen av kystsoneplanen i Sarpsborg.
 
Vennlig hilsen
Siv.ark. MNAL Erlend Eng Kristiansen
Halden Arkitektkontor AS
930 96 985
69 17 53 85
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Innspill nr. 58, Revebukta, småbåthavn
Dagens formål:

Foreslått formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - småbåthavn
Arealstørrelse: Ca 0,6 daa
Forslagsstiller: Søndre Ørebekk hytteforening 
Dagens bruk: Avsatt til friområde, men lite brukt
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Det legges ikke opp til utvidelse av småbåthavn i denne planperioden  med 
bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen. Innspillet er ikke i tråd med småbåthavnrapporten. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

Friluftsområde og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
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Anne Merete Bodal 
Bodalsvei 32 
1743 Klavestadhaugen 
 
 
Sarpsborg kommune 
Planavdelingen v/Emilie Cosson-Eide    Sandbakken, 21.11.2019 

 

Innspill til arealplanen og vedlegg til kommuneplaninnspill Myrvold skog, gnr. 1026 bnr. 41 

Myrvold skog har i flere runder blitt spilt inn til kommuneplanen som framtidig boligområde. 

Innspillet har ikke blitt tatt til følge med begrunnelsen at området er en del av det viktige 

rekreasjonsområdet rundt Isesjø og ligger i hensynssone friluftsliv (se kartutsnitt).  

Vi ønsker at hensynssone friluftsliv vurderes endret, da vi ikke kan se at det er tungtveiende grunner 

for at hele Myrvold skog skal være med i hensynssonen.  

Myrvold skog er del av et større skogsområde med likeverdige kvaliteter når det gjelder friluftsliv og 

tilgjengelighet. Vi stiller spørsmål ved hvorfor hensynssonen i sin tid ble plassert der den er i dag. Vi 

har ikke kjennskap til noen faglig begrunnelse for at akkurat dette området innehar særegne verdier 

som ikke kan erstattes like øst for Myrvold skog-arealet. 

Dersom det skal opprettholdes en hensynssone friluftsliv i dette området mener vi at den like gjerne 

kan legges øst for Myrvold skog, og spesielt mot nærliggende områder som Tøffeltangen. Vi kjenner 

området godt og mener at disse områdene har større kvalitet og verdi for friluftsliv. Her er det 

rikholdig urørt skog på fjell, utsikt og god adkomst til Isesjø og store sammenhengende 

friluftsområder med et godt etablert turstinett. Vi kan ikke se at en forskyving av hensynssonen vil 

forringe kvalitetene hensynssonen er ment å verne. 

Vi mener det er gode argumenter for at Myrvold skog bør tas ut av hensynssone friluftsliv. Myrvold 

skog-arealet er en naturlig utvidelse av de eksisterende boligområdene Fjelldal og 

Hevingen/Kløvningssten og i tråd med overordnet arealplan vedrørende fortetting, innenfor 5 km fra 

Sarpsborg sentrum. Området ligger mindre enn 2 km fra Borgen skole og innenfor kollektivsonen 

med mellom 50 og 500 m avstand fra kollektivtilbud. 

I et eventuelt nytt boligområde i Myrvold skog vil det fokuseres på grøntkorridorer for friluftsliv og 

vilt, samt på etablering av ytterligere mangfold av gode og tilgjengelige turstier og lekeplasser i 

solrike områder.  

Vi håper på en positiv behandling av vårt innspill. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Merete Bodal 
Tone Merete Bodal Holm 
Liv Marie Bodal 
Ole Jørgen Bodal 
 

Vedlegg: Kartskisser  
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Vedlegg 1/1 Kartskisser  

Nåværende hensynssone friluftsliv: 

 

 

Mulig skisse for endret hensynssone friluftsliv: 

 

Område A ivaretar viktige friluftsområder som brukes av mange, som Fjelldalbakken. Område B ivaretar godt 

turstinett, urørt skog på fjell, sammenhengende friluftsområde, utsikt over Isesjø og tverrforbindelse og 

adkomst til Isesjø med Tøffeltangen som spesielt flott område for friluftsliv. 

Myrvold skog 
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From: Reis Halvorsen Sondre <rusohalv@online.no> 
Sent: mandag 5. februar 2018 23.41 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Bodahl Steinar 
Subject: Innspill rullering av kplan arealdel 
Attachments: Rapport 2012 med tema og byggeområder .pdf; Buffersonekart med 

viste byggeområder.pdf; Isesjø arealvurdering med 
grønnstruktur.pdf; Utsnitt testtedsgrenser med byggeområder.pdf 

 
INNSPILL PÅ VEGNE AV GRUNNEIER 
Rullering av kommuneplanens arealdel 
Enhet plan og samfunnsutvikling 
Emilie Cosson-Eide 
emco@sarpsborg.com 
 
Fra 
Consulting SR 
Sondre Reis Halvorsen 
mob. 90070981 
 
Kopi: 
Grunneier Steinar Bodal 
swbodal@online.no 
 
VURDERINGSGRUNNLAG (se Rapport 2012 med tema og byggeområder) 
Byggeområdet Myrvold Skog er lagt inn på alle kommunens egne temakarter og viser at det ikke 
er i konflikt med noen av temaene og ligger utenfor nedslagsfeltet til Isesjø. Store deler av 
området vil sikre friluftsområder og grøntkorridorer i det sammenhengende turområde fra 
Golfbanen til Tveterbanen.  
Det gir sammenhengende stier og gang/sykkelveier med flere forbindelser til skoler, barnehager, 
idrettsanlegg mm. (se Isesjø arealvurdering grønnstruktur) 
Viser også til vedlagt kart hvor Myrvold Skog er lagt inn sammen med godkjent byggeområde ved 
Bodalstranda som ligger innenfor nedslagsfeltet til Isesjø og rett ved vannverket. Det viser klart 
og entydig at buffersonen rundt Isesjø berøres av godkjent område ved Bodalstrand, men det 
gjør ikke Myrvold Skog. 
(Se Buffersonekart med byggeområder) 
Sarpsborg næringsforening / fylkesplanen viser til at Myrvold Skog er tatt med som utvikling av 
boligområder innefor tettstedgrensen (se Utsnitt testtedsgrenser med byggeområder). Derfor bør 
området nå tas inn i arealplanen. 
 
I tillegg er disse viktige forhold tatt vare på i området Myrvold Skog : 
 
NATUR, FRILUFT, REKREASJON,  
Sammenhengende grønt fra Golfbanen til Tveterbanen / Isjøsjøbråten 
UNDER 2 KM TIL SKOLER, BARNEHAGER, SERVICE-NÆRBUTIKKER 
NÆR KOLLEKTIVTILBUD / BUSS 
NÆR HOVEDVEIER OG TEKNISKE ANLEGG (vann, avløp, strøm, fiber) 
SIKRER GRØNTOMRÅDER, STIER MM 
SPARE DYRKA MARK – LIGGER PÅ FJELL – GRUNNLENDT MARK  
FINE byggområder bolig – utsikt,  sol, høy beliggenhet  (SOM HEVINGEN) 
 
VEDLEGG som pdf-filer 
Dokumentasjonen kan monteres som en pdf-fil etter ønske. 
Rapport 2012 med tema og byggeområder – 4 sider 
Isesjø arealvurdering med grønnstruktur – 1 side 
Buffersonekart med byggeområder – 1 side 
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Utsnitt testtedsgrenser med byggeområder – 1 side 
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INNSPILL KOMMUNEPLAN 
GRUNNEIER STEINAR BODAL 
GNR.BNR. 1041.26  MYRVOLD SKOG
DATO : 2009.03.16.
OPPDATERT : 2012.04.10.

BAGRUNN
Grunneier har gjennom det siste 10året hatt innspill til 
kommuneplanen om dette området.
Det er gjort med brev uten noen arealmessig analyse.

Grunneiere i dette området ved Isesjø , har gjennom 
alle år hatt et godt samarbeid gjennom grunneierlaget 
og bidratt positivt  til utvikling av området fra 
Sandbakken, Skjerbergsenteret og Kampenes. 

I kommuneplanens arealdel er det trukket opp en 
videre utvikling og fortetting i dette området. 
De ledige arealene her består av eldre småbruk / 
dyrka mark og skog med lav bonitet på fjellgrunn.
Disse forhold er tidligere belyst i tidligere innspill og 
rapporter (Rapport 2008 Arealtilpassing vedlegges)
Den senere tids diskusjon mellom kommunen, 
fylkeskommunen og fylkesmannen om bruk av dyrka 
mark, fortetting, bokvaliteter og bygging av sykehus, 
gjør det mer aktuelt nå å se på dette området.

  1

Myrvold 
skog
1041.26

RAPPORT 2012
Sondre Reis Halvorsen
Consulting SR (Borgconsult as viderfører)

mob. 90070981 - epost: sondrerh@online.no

Isesjø

Myrvold skog
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  2

Myrvold skog ligger som en naturlig 
videreføring av boligene på områdene 
omkring med gode atkomstforhold, 
tekniske anlegg i nærheten og naturlig 
nærhet til gang/sykkelveier, stier og 
grøntarealer. Det er også gode 
bussforbindelser rett ved området.
 
Skjebergsenteret, Borgenskolen, 
Skjeberghallen med uteanlegg, 
barnehager mm ligger innenfor korte 
avstander på trygge gang/sykkelveier 
og grøntkorridorer.
Området er omgitt på 3 sider med 
boliger og tekniske anlegg og grenser 
til større sammenhengende 
grønntarealer / rekreasjon og turveier.
Disse grønntområdene  skal tas vare 
på og utvikles videre for felleskapet 
og bokvalitetene.

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø

Rv 111

Skjeberg Golf
Hevingen

0 500
!onsulting SR

PROSJEKT  TJENESTER
EPOST :     sondrerh@online.no

MOB :  900 70 981
Sondre Reis Halvorsen
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BESKRIVELSE 
EKSISTERENDE FORHOLD
Følgende vurderinger er gjort med 
henvisning til kartet :

Naturgitte forhold og omgivelser

Grunnkart viser området Myrvold 
skog.
Området grenser til Hevingen 
golfbane, boligfeltene Hevingen, 
Kløvningsten, Surfellingen, Fjelldal, 
Kalakroken og Løkenveien og består 
av skog på fjellgrunn.
Som boligområde, har det de samme 
kvalitetene som Hevingen.

Myrvold skog

Plankart

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø

Rv 111

Skjeberg Golf
Hevingen
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Ledningskart

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø
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Skjeberg Golf
Hevingen
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Myrvold skog

Kart viser planer i området

Kart viser dages situasjon

Kart viser tekniske anlegg

Myrvold skog
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1 Kjerneområder landbruk

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø

Rv 111

Skjeberg Golf
Hevingen
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Området består av fjellgrunn og lav 
bonitet skog som har liten  
landbruksverdi.
Naturen ellers og beliggenheten er 
godt egnet til boligformål med svært 
høy kvalitet.
Det er ingen andre landbruksverdier i 
området. Skog- og 
landbruksområdene i det brede beltet 
ned mot Isesjø via Sætre og Odden vil 
bli beholdt som i dag.
I forhold til de øvrige temakartene i 
kommunens arealplan, er det ingen 
motstridende interesser.
Sarpsborg bondelag er positive til 
boliger her.

7 Rekreajon

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø

Rv 111

Skjeberg Golf
Hevingen
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Området rundt fra golfbanen, ned til 
Isesjø og langs denne og rundt over 
til Tveterbanen er et stort 
rekreasjonsområde. 
Denne tilgjengeligheten skal 
opprettholdes og bedres med flere 
stier, løyper og større 
sammenhengende grønnstrukturer 
med bedre framkomlighet.
Golfbanen og Tveterbanen er lagt til 
rette for lysløyper og bruk av 
områdene ned til sjøen. Eier av 
Myrvold skog har også større arealer 
med sandstrand (Bodalstranda) som 
er tilrettelagt for allmenheten.

Ortofoto

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø

Rv 111

Skjeberg Golf
Hevingen
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Myrvold skog

Myrvold skog

Myrvold skog

Kart viser rekreasjonsområder

Kart viser ortofoto fra fly

Kart viser landbruksverdier
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  4

Gode boligområder på naturtomter med høy kvalitet og sentral beliggenhet er mangelvare i Sarpsborg. Myrvold skog 
er på 320 daa. Det er derfor ønske om å bygge ut bare ca halvparten. Resten skal inngå som grøntkorridorer og 
fellesarealer av hensyn til omgivelser, naboer og rekreasjonsverdiene for å ivareta kvalitetene i og omkring området.
Arealplan til Fylkeskommunen viser også byggeformål bolig i dette området. 

Kommuneplan

1041/26 Myrvold skog

Kartutsnitt :

Kalabanen

Isesjø
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Skjeberg Golf
Hevingen
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Myrvold skog

Kart viser kommuneplan med Myrvold skog

Viser viktige grønntkorridorer - eksisterende og nye
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FJELD

BODAL
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V

S

Ø

Consulting SR

1000 meter

ISESJØOMR.
Arealvurdering

PROSJEKT  TJENESTER
EPOST :  sondrerh@online.no

MOB :  900 70 981
    Sondre Reis Halvorsen

Eksisterende
turstier / gangveier

og
rekreasjon / grønntområder

Nye mulige
turstier / gangveier

og
rekreasjon / grønntområder

DATO :
2006 nov

2008 mars
2009 sep
2011 april
2013 feb
2014 jan

Bolig

Bolig

Golf

Friluft

Friluft

Tur-
sti

Tur-
sti

Tur-
sti

Tur-
sti

U-gang

Næring inn
Bolig flytte

Friluft

Tur-
sti

Gang-
sykkel

B-5.4

???

???

???

???

???

I/L-6

I/L-1I/L-7

I/L-9

I/L-10

I/L-8

I/L-2

I/L-3

I/L-4

I/L-5

B-5.2
Golfbanen

Kalabanen

B-5.1
B-5.3

B-6.3
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Godkjent byggeområde i 
arealplan 2014-2015
som ligger rett ved 
vannverket, på dyrkbar 
jord, er nordvent og er 
inne i den smaleste 
delen av buffersonen. 

Vannverk for drikkevann

Aktuell buffersone rundt
ISESJØ DRIKKEVANN

Solrike naturtområder på fjellgrunn som er avvist 
de siste 10-15 år til byggeformål. 
Begrunnelse :
Først var det Isesjø drikkevann/nedslagfelt.
Det er feil.
Så var det buffersone Isesjø.
Det er feil.
Så har det vært friluftsinteresser.
Det er også feil.
Den delen er ivaretatt med mange grøntkorridorer, 
gang/sykkelstier, turløyper og den store 
buffersonen, golfbanen m/lysløypa, Bodalstranda, 
Vaspen, Isesjøbråten, Tveterbanen m/lysløypa mm

GOLFBANEN

Tveterbanen
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Innspill nr. 59, Myrvold skog
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1041/26 / ca. 280 daa
Forslagsstiller: Anne Merete Bodal
Dagens bruk: Skog, skytebane
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger like ved hovedsykkelruta som går mellom Klavestadhaugen og Hevingen.
Nærmeste del av området ligger ca. 1 km fra nærmeste bussholdeplass 
("Klavestadhaugen") med stambussrute. Det går sekundærlinjer like ved området, i 
Fjelldalveien og Kalaveien.
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1,3 km fra nærmeste dagligvarebutikk på Borgen (Kiwi), samt øvrig 
servicetilbud. Iseveien senter ligger ca. 1,8 km fra området. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5,5 km fra Torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Hele området er markert som 
hensynssone for friluftsliv i gjeldende plan. Det er en lysløype som går gjennom hele 
området fra sør til nord.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Det er en barnehage og tilhørende lekeplass like ved området (Fjelldal barnehage). 
Området ligger ca. 1,4 km fra Borgen barneskole og Skjeberghallen, samt ca. 1,9 km fra 
Hafslund ungdomsskole.
Området er ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap i kommune- eller fylkesplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Det er registrert fragmenter etter 
bosetningsområde (status uavklart) utenfor området i sørøst.

Naturmangfold  Det foreslåtte utbyggingsområdet stenger en viktig ferdselskorridor for vilt. 
Fragmentering av leveområder også for andre arter

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord En liten del av området på ca. 10 daa består av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består i sin helhet av skog. Omtrent 40 daa er skog av høy bonitet. Omtrent 90 
daa er uproduktiv skog. Resten har lav til middels bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø

Utenfor hensynssone drikkevannskilde.
Området ligger delvis i nedbørsfeltet til Isesjø, og delvis i nedbørsfeltet til Nipa/Glomma. 
Det renner en bekk gjennom tiltaksområdet og fjerning av vegetasjon og anlegging av 
tette flater kan føre til at man får økt overflateavrenning. 

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er delvis innenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
Området er uregulert. Ligger like sør for Hevingen og øst for Fjelldal, to regulerte områder.
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En vesentlig del av området er utsatt for støy fra skyttebanen ved Oddenveien (Borgen 
miniatyrskytterlag). 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området, og det er ikke registrert fare for dårlig 
luftkvalitet. Det er heller ikke høyspent i eller like ved området.

Radon Det er høy risiko for radon på nesten halvparten av området. Resten er usikkert.

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

En del av området består av hav- og fjoravsetninger, hvor det er svært stor mulighet for 
marin leire, men usammenhengende eller tynt. Hvor det er marin leire, er det en risiko for 
å finne kvikkleire.På resten av området er det bart fjell og stort sett fraværende mulighet 
for marin leire. Det er ikke registrert risiko for jordskred, snøskred eller steinsprang.
Området ligger utenfor aktsomhetsområdet for flom rundt Isesjø.
Fjerning av skog fører til dårligere evne til å filtrere og tilbakeholde vann. 

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Området er småkupert og stiger i hovedsak mot øst. Kan bli gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Området forventes å generere en trafikkmengde på ca. 3000 ÅDT. Fjelldalveien og 
Kalaveien anses ikke utformet for å ta en slik trafikkøkning. Nordre del bør få avkjørsel 
over Bergheim til rv. 22 Iseveien, mens området sør bør ha ny vei med samleveistandard i 
trase for Raveien.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om 
oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens
Ingen konflikt.
Liten konflikt.
Stor konflikt.

Området er viktig for friluftsliv og for vilt. En eventuell utbygging må sikre disse interessene med tilstrekkelige korridorer. Konsekvensene for vannkvaliteten i 
Isesjø må vurderes nærmere. Utbygging utløser behov for nye veier i sør og nord for å koble området til Iseveien. 
Lokalisering like ved hovedsykkelrute og i gangavstand til skole og idrettshall er positivt. Nærheten til Isesjø vil bidra til attraktiviteten for et eventuelt nytt 
boligområde.

Tas ikke til følge.
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From: Anders Schjøllert Fredheim <anders.fredheim@advokatfredheim.no> 
Sent: torsdag 1. februar 2018 10.35 
To: Hege Hornnæs 
Subject: innspill 
 
Hei, 
 
 
 
 
Ved forrige rullering ba vi kommunen vurdere areal på 2068/1 og 2068/4 til boligformål. Vi hadde 
også befaring i marken. 
 
 
Jeg er noe usikker på om dette arealet er omfattet av innspill fra næringsforeningen nå.  
 
 
 
Jeg tenker meg vel uansett at vi sender inn de samme skissene som sist, og i stor grad den samme 
argumentasjonen vedlagt. 
 
 
Er det tilstrekkelig grunnlag for kommunen? 
 
 
 
Mvh 
 
 
 
Anders Schjøllert Fredheim 
Advokat 
 
 
90 56 77 28 
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From: Anders Schjøllert Fredheim <anders.fredheim@advokatfredheim.no> 

Sent: mandag 5. februar 2018 14.18 

To: Arealplan 

Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 

Subject: Innspill rullering av arealplan for deler av eiendommene 2068 1 og 4 

Attachments: 2718_001.pdf 

 

Innspill arealplan for eiendommen gnr 2068 bnr 1 med Ole Kristian Glomvik som hjemmelshaver og 

eiendommen gnr 2068 bnr 4 med Tore Larsen som hjemmelshaver. 

 

Begge grunneiere har inngått avtale med Tune Eiendom AS, som er tiltakshaver for eventuelle tiltak 

på Arealet. 

 

Arealet som ønskes omdisponert fra LNF til boligformål fremgår på vedlagte kartskisse «Arealet». 

Området merket med 2 kan disponeres til næring også, slik at vi ber om delt formål for denne tomten 

bolig og næring. Område merket med 3 tenkes kun utviklet med boligbebyggelse. 

Arealet inngår for øvrig i det område Sarpsborg Næringsforening ønsker avsatt til fremtidig 

boligbebyggelse. 

Arealet er som nevnt i dag LNF, men beslaglegger ikke dyrket mark. 

Arealet vil naturlig ha adkomst gjennom Lundestadveien og Gamle Kongevei. 

 

Kontakt undertegnede hvis kommunen ønsker å gjennomføre befaring. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anders Schjøllert Fredheim 

Advokat 

 

90 56 77 28 

Pb 34, 1713 Grålum 
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Innspill nr. 60 del a, Kalnesskogen/Lundestad (område nr. 2 i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - næringsformål
Gnr/Bnr / arealstørrelse: 2068/1 og 2068/4 / Ca. 84 daa
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim på vegne av Ole Kristian Glomvik og Tore Larsen
Dagens bruk: Skog og myr
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Området ligger utenfor kollektivsonen. Innspillet går både på bolig og på næring. Bolig 
vurderes ikke nærmere.
Når det gjelder næring, bør arbeidsplassintensive virksomheter legges til sentrale 
områder. Plasskrevende virksomheter bør legges i tilknytning til overordnet veinett (E6 
og rv. 111). 
Det tas utgangspunkt i plasskrevende virksomheter i vurderingen av innspillet.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Plasskrevende virksomheter legger ikke opp til mange arbeidsplasser per m2. Mål om 
begrensning av bilbruken for arbeidsreiser er derfor ikke veldig relevant. Området 
ligger i tilknytning til hovedsykkelruta som går i fv. 118 og 300-500 m fra 
bussterminalen utenfor sykehuset. Dette er positivt med tanke på arbeidstakere som 
ikke har eller ønsker å bruke bil til jobben. 
Det er også positivt at virksomheter som trenger å transportere gods på vei ligger nær 
en avkjøring til E6, blant annet for å begrense klimagassutslipp.
Det er tresatt mye i området, som er viktig for binding av CO2.

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Området er ikke registert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulutrmiljø En del av området er registrert som viktig motorveilandskap i fylkesplanen. Ikke 
registrert som viktig landskap i kommuneplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold 
19 daa består av tresatt myr, torvsatt. Det meste av området er markert med 
hensynssone for bevaring av naturmiljøet.
Det er ikke registrert naturtype eller art av nasjonal forvaltningsinteresse i området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området på ca. 40 daa nordvest for fv. 118 er registrert som dyrkbar jord. Det anses å 
væøre mulig å dyrke opp neo av arealet.

Skogbruk
Området består av skog og myr. Det aller meste nord for fv. 118 er registrert som 
uproduktiv skog (myrområdet) eller av lav bonitet. Sør for fv. 118 har skogen for det 
meste middels bonitet.

LNF i gjeldende kommuneplan.
Det meste av området nordvest for fv. 118 er regulert til landsbruksformål som del av reguleringsplanen 
for Nytt Østfoldsykehus (vedtatt i 2010), planident 31012. Det er byggegrenser mot E6 (100m) og fv. 118 
(40-50 m).
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Mineralske ressurser En del av området er registrert med grus i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. Ingen bekk, langt fra 
vann.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det meste av området er støyutsatt. Næring regnes ikke som støyfølsom arealbruk.
Ikke registrert fare for forurenset grunn, luftforurensing. Det er høyspent like ved 
området.

Radon Det er moderat til lav aktsomhet for radon på det meste av området, usikker på resten.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Halvparten av området i nord består i hovedsak av torv og myr, med stor mulighet for å 
finne marin leire. Halvparten i sør består i hovedsak av randmorene, med middels 
mulighet for marin leire.
Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.
Ingen bekk i området, langt fra elv.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring

Området er delt i to av fv. 118. det meste av området nord for fv. 109 kan ikke 
bebygges på grunn av byggegrenser mot E6 og f. 118. Hvert område er ganske lite med 
tanke på plasskrevende virksomheter.  Arronderingen i sør vurderes å ikke være veldig 
egnet for store virksomheter.
I hovedsak er det flatt terreng, men kupert mot sør.  

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Direkte avkjørsel til fylkesvei. Ingen tiltak vedrørende kommunal vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel 
om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omkringliggende områder Området ligger tett inntil boligene på Eidet, spesielt fire boliger i sør og et våningshus i 
nord.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens
Ingen konflikt.
Liten konflikt.
Stor konflikt.

Området ligger langt fra resten av byområdet.Lokalsering av arbeidsplassintensive virksomheter er ikke i tråd med nasjonale og regionale føringer. Innspillet ble 
derfor vurdert for plasskrevende virksomheter. Arrondering og byggegrenser mot E6 og fv. 109 gjør at veldig lite av området nord for fv. 118 kan vurderes for 
utbygging. Området sør for fv. 118 er kupert. Området vurderes å ikke være egnet for passkrevende virksomheter. 
Det er gjort en vurdering av Kalnesskogen i sin helhet og konkludert med at området i forlengelse av Bjørnstad næringsområde er mer egnet.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 60 del b, Kalnesskogen/Vister/Lundestad (tilsvarer områder nr. 3 i innspillet)
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/Bnr / Arealstørrelse: 2064/1 og 2068/4 / Ca. 700 daa, fordelt mellom 4 teiger
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim på vegne av Ole Kristian Glomvik og Tore Larsen
Dagens bruk: I hovedsak skog og dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Områdene ligger i hovedsak utenfor kollektivsonen, hvor det ikke åpnes for nye 
boligområder.
Områdene foreslått for bolig eller næring ved Kalneskrysset er vurdert for næring 
gjennom konsekvensutredning (innspill nr. 60a).
Områdene som ligger innenfor kollektivsonen er vurdert som del av innspill nr 55 
b (næringsforeningen).
Innspillet vurderes ikke nærmere.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap og kulturmiljøer
Kulturminner
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann og vannmiljø
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskap og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge

LNF i gjeldende kommuneplan. Noe ligger innenfor fylkesplanen langsiktige tettstedsgrense, men det 
meste er utenfor.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A061: Fredrikstad kommune. 
 

1. Minner om at nye områder til utbygging skal bidra til å styrke bysentrene, verne dyrket og 
dyrkbar mark, naturmangfoldet og bidra til nullvekstmålet. 
Vurdering: Dette har vært sentrale føringer i arealplanarbeidet, blant annet gjennom 
fortettingsstrategien og mindre forbruk av dyrket mark. 
 

2. Forutsetter at overordnede miljø- og klimamål legges til grunn. 
Vurdering: De nasjonale og regionale føringene ligger til grunn for arbeidet. 
 

3. Forventer at statlige planretningslinjer ved vurderinger av nye næringsområder. Avgjørende 
med rett virksomhet på rett plass. Legge vekt på næringsarealer i regional regi. 
Vurdering: Ut over forslag om en utvidelse av Bjørnstad næringsområde mot Kalnes 
plasskrevende næringer, er ikke større nye næringsområder lagt inn i utkastet til planforslag. 
De regionale føringene med regionale næringsområder er hensyntatt . 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A062 Østfold fylkeskommune, nå Viken 
fylkeskommune: 
 

1. Gjennomføring og plantyper: kommuneplanen bør avklare behov for områderegulering, 
detaljregulering og områder hvor en ser for seg direkte gjennomføring. Kommunen bør 
vurdere oppheving av eldre reguleringsplaner og utveksling av fremtidig tettstedsarealer som 
har utspilt sin rolle, ikke er gjennomførbare og/eller ikke bidrar til å nå samfunnsmålene, 
herunder jordvernmål og mål i Bypakka. 
 
Vurdering: Kommunen krever områderegulering i flere områder. På Guslundåsen øst og 
Delås søndre (Navestad) er det knyttet rekkefølgekrav som begrenser hvor mange boenheter 
som kan bygges i planperioden. Planen krever felles planlegging av flere eiendommer på 
områder som er aktuelle som transformasjonsområder. Grålum skal også områdereguleres. 
Vurdering av verktøy for gjennomføring av ønsket transformasjon i Sandesund-Greåker 
vurderes gjennom planstrategien.  
Alle framtidige utbyggingsområder som ligger i tidligere arealplan men som ikke er bebygd er 
vurdert. Omfang dyrket mark og dyrkbar jord er vurdert, i tillegg til andre forhold som 
grunnforhold eller attraktivitet.  
 

2. Viktig å gjøre en konsekvensutredning av planen som helhet. Den helhetlige vurdering må si 
noe om planens virkning i forhold til målene i Bypakka. Indikatorsettet for oppfølging av 
Byvekstavtalene bør benyttes i KU-arbeid. 
 
Vurdering: Boligenes avstand til sentrum er en indikator som er lagt inn i KU-skjemaene for å 
vurdere det enkelte utbyggingsområdets virkning opp mot denne indikatoren. Vurderingen av 
planens samlede virkning i planbeskrivelsen omtaler virkningene opp mot nullvekstmålet. 
Arbeidsplassintensive virksomheters avstand til sentrum er dessverre en indikator kommunen 
ikke har data om, og som derfor ikke kunne benyttes i KU-ene. Vurderingene knyttet til 
prinsipp om rett virksomhet på rett sted dekker imidlertid dette temaet. 
 
 

3. Kommuneplanene i Nedre Glomma må gi et godt grunnlag for inngåelse av en byvekstavtale. 

Vurdering: Kunnskap fra byutredningene er lagt til grunn i arbeidet. Det er tatt inn et 
fortettingsmål for kommunen som helhet som synliggjør em ambisjon og gjør det mulig å følge 
opp konkret hvordan kommunen evner til å få til fortetting i ønsket omfang.  

 
4. Peker på følgende temaer som særlig relevante og viktig i rulleringen: 

 
a. Areal- og transportprinsipper med vekt på knutepunktuvikling med tyngdepunkt i ny 

jernbanestasjon og basert på hovedstamnett for kollektiv og hovedsykkelveinett. Tett 
koordinering med sentrumsplanen. 

b. Fortettingsstrategier og valg av fortettingsmodell tilpasset videre arbeid med 
byutredning/byvekstavtale. 

c. Rett virksomhet på rett sted med utgangspunkt i felles næringsstrategi i regionen 
d. Parkeringsnormer og pendlerparkering 

 

Vurdering: Det har vært fokus på disse temaene i revideringen. Se planbeskrivelsen. 
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5. Kommunen bør vurdere om økt utnyttelse av næringsarealer, innenfor rammen av «rett 
virksomhet på rett sted», kan være et insentiv for å få næringsdrivende til å utforme felles 
mobilitetsplaner for å redusere personbiltransporten. 
 
Vurdering: Planen har en bestemmelse som krever minimum 75% utnyttelse av 
næringsarealer ved regulering og maksimumsnormer for blant annet kontor og 
forretninger/kjøpesentre. 
 

6. Viser til «50-40-10»-prinsipp om lokalisering av nye boliger. Mener 2 km fra stamveinett for 
kollektivtransport er for ekspansivt. 
 
Vurdering: Kollektivsonen dekker relativt store arealer. Samtidig er det knyttet store 
arealkonflikter til de fleste av disse arealene. En stor del av disse arealene består for eksempel 
av dyrket mark. I denne arealplanrevideringen er det lagt vekt på jordvern, og mange av 
arealene innenfor kollektivsonen er derfor uaktuelle som framtidige utbyggingsområder. 
Målet om 50-40-10 er nå konkretisert med: 

• 40% innenfor sentrumsplanområdet 
• 20% som fortetting innenfor kollektivsonen (knutepunkt og sentrale områder i 

tettstedet definert gjennom fortettingsstrategien) 
• 20% som nye utbyggingsområder innenfor kollektivsonen 
• Maks. 10% i lokalsentrene 

 
7. Fortetting med kvalitet: peker på viktigheten av å bevare grøntområder, offentlige rom og 

bokvalitet ift. støy og lysforhold for å sikre sosialt bærekraftig sentrumsutvikling. Utviklingen 
av en tettere by krever politisk mot, planlegging av større områder under ett og at kommunen 
jobber med ulike virkemidler for å stimulere slik vekst. 
 
Vurdering: Bestemmelsene om uteoppholsarealer er justert for å sikre kvalitet. Det er tatt inn 
et krav om kvalitetsprogram for miljø og klima for prosjekter over 10 000 m2. 
Kvalitetsprogrammet skal i stor grad handle om byrom, utearealer, blågrønne kvaliteter, 
arkitektur osv.  
Når det gjelder virkemidler for å stimulere til vekst, kan det nevnes mulighetsstudien for 
utviklingen av Rosenkrantz gate. Rosenkrantz gate skal bli hovedadkomsten til ny 
jernbanestasjon og er en del av sentrumstriangelet, hvor det skal samles mange 
arbeidsplassintensive virksomheter. Prosessen skal sikre gatas ulike funksjoner på tvers av 
kvartalene, og samtidig bidra til dialog mellom gårdeiere og til å bygge opp en felles visjon 
for utvikling av kvartalene langs gata.  
Kommunen har også gjennom programmet Bykraft satt i system samarbeid mellom kommune 
og private aktører for å utvikle sentrum. 
Områdereguleringen på Grålum, som er et samarbeid med Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune, skal også bidra til utvikling av bydelssenteret. 
 

8. Rekkefølge og prinsipp om å bygge innenfra og utover, med tyngdepunktet i ny 
jernbanestasjon, må utredes. 

Vurdering: Sentrumsplanen legger opp til sentrumsutvikling. Det er flere store prosjekter 
under regulering eller under utbygging/nettopp utbygd i sentrum nå. Det skjer altså en 
utvikling i sentrum uten at det er et behov for å stramme inn på boligutbygging utenfor. 
Planen åpner for få nye utbyggingsområder som ikke var med i planen vedtatt i 2015, og har 
tilbakeført flere utbyggingsområder til LNF eller grønnstruktur. Gjennom planarbeidet er det 
lagt vekt på å en restriktiv holdning til å legge inn nye utbyggingsområder, samtidig som det 
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har vært en viktig del av arbeidet å sikre framtidige arealer i et omfang som imøtekommer 
behovet. 

 
9. Vanskelige grunnforhold langs fv. 109 skal utredes nærmere. Dette vil gi bedre vurderinger av 

det reelle fortettingspotensialet. 

Vurdering: Det har ikke vært midler i budsjettet for en geoteknisk vurdering av 
grunnforholdene i strekningen Sandesund-Greåker. Dette er derfor ikke gjennomført, og det 
har ikke vært mulig å beregne fortettingspotensialet som ligger i arealene langs elva mellom 
Sandesund og Greåker. På generelt grunnlag er det et stort, men høyst usikkert potensial, på 
grunn av grunnforhold (to områder er kjent som faresoner kvikkleire), infrastruktur (jernbane, 
fv. 109, tverrforbindelse ved Alvim) samt at transformasjon krever at eiere ønsker/har 
mulighet til å sette i gang en transformasjon. Videre prosess for å sette i gang utviklingen 
vurderes gjennom planstrategien. 

 
10. Lokaliseringsprinsippene må skille mellom ulike typer næringer og må innrettes etter ABC-

prinsippet. 

Vurdering: Se planbeskrivelsen. 

 
11. Behov for nye næringsarealer for plasskrevende næringsvirksomheter må ses i sammenheng 

med etablering av nytt regionalt næringsområde på Tofteberg. 
 
Vurdering: Dette er gjort. Se vedlegg til saksframlegget med vurderingen av behovet for 
næringsarealer for plasskrevende næringsvirksomheter. 
 

12. Utviklingen på Grålum må ses i lys av byutredningen og virkningene av arealutviklingen må 
vurderes i fht. nullvekstmålet. 
 
Vurdering: Utviklingen på Grålum er nødvendig for å endre reisevaner til og fra Grålum og 
for å utnytte arealene bedre. Områdereguleringen skal avklare nærmere hvordan utviklingen 
ikke skal skje på bekostning av sentrum. I vurderingen av enkelte utbyggingsområder hver for 
seg og opp mot hverandre har nærhet til kollektiv, sykkel, avstand til sentrum og bydelssenter, 
avstand til skole, avstand til butikk, vært viktige kriterier. Fortettingsstrategien la vekt på 
nullvekstmålet som en viktig føring. Den samlede vurderingen av planens konsekvenser tar for 
seg nullvekstmålet. Nullvekstmålet har altså vært en svært viktig føring gjennom hele arbeidet. 
 

13. Kystsonen: Mener muligheter for utvikling av næring i kystsonen må vurderes og samordnes 
med Fredrikstad og Hvaler. 
 
Vurdering: Mulighetskartleggingen av muligheter for næring langs kysten er hatt et regionalt 
perspektiv. Kartleggingen kom såpass seint og er for overordnet til å kunne gi direkte føringer 
eller føre til endringer i kystsoneplanen i denne omgang. Dette må følges opp og innarbeides 
ved neste revidering. 
 

14. Kartlegging av verdier/interesser i kystsonen må følge planen som sendes på høring. 
 
Vurdering: Temakart Natur og Friluftsliv følger med planen. 
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15. Innfartsparkering: Kommunen bør vurdere etablering av en prøveordning med 
pendlerparkering. 
 
Vurdering: Dette er vurdert. Arealplanen peker på tre mulige områder, og anbefaler en 
prøveordning for å innhente erfaringer og kunnskap om dette virkemidlet i 
transportpolitikken. 
 

16. Mener kommunen bør vurdere innstramming av parkeringsnormer. 
 
Vurdering: Det er vurdert at det ikke er hensiktsmessig med innstramming av 
parkeringsnormer i denne revideringen. I 2015 ble det en stor endring fra romslige 
minimumsnormer til maksimumsnormer for en rekke formål, og lave minimumsnormer for 
boligformål. Endringer i reisevaner tar tid. Det tar tid å bygge opp et godt hovedsykkelnett og 
bedre kollektivtilbud. Det er fortsatt slik at mange ikke har tilgang til et godt kollektivtilbud. 
Endringer i parkeringsnormer bør vurderes nærmere ved en seinere revidering. 
 

17. Arealhusholdering: Ber om at det redegjøres for forhold til arealpotten. Ber også om at det 
redegjøres for forholdet til dyrket mark, og hvor stor avgang arealplanen legger opp til. 
 
Vurdering: Dette ivaretas i planbeskrivelsen. 
 

18. Deponering av masser: De store infrastrukturprosjektene på bane og vei medfører massivt 
behov for midlertidig og/eller varig lagring/deponering av masser. Ber kommunen vurdere 
arealer for deponier. 
 
Vurdering: Vistergropa er utpekt som et mulig sted for deponering av rene masser. Dette vil 
kreve videre utredninger for å sikre blant annet miljø og områdestabilitet. 
 

19. Kjøpesenter: Kommuneplanen med formål og bestemmelser må innrettes etter regional 
planbestemmelse for lokalisering av handel. 
 
Vurdering: Dette er ivaretatt. Se planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. 
 

20. Ber Sarpsborg kommune legge inn byggegrense i hht pbl § 1-8. Viser til artikkel i 
forskningsmagasinet fra UiO, som beskriver hvordan byggegrense i områder som omfattes av 
eldre reguleringsplaner skal forstås. 
 
Vurdering: Tas ikke til følge i denne planperioden.   
 

21. Nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer og landskap, samt lokalt prioriterte kulturmiljøer, 
skal framkomme som hensynssoner i kommuneplanen og kystsoneplanen. Viser til KULA-
områder og NB!-registeret. Fredete forsvarsanlegg må avmerkes med hensynssone D. 
Temakartet i fylkesplanen viser regionalt viktige kulturmiljøer. Alle automatisk fredete 
kulturminner bør avmerkes med rune-R på plankartet. Det må ikke legges opp til at eventuelle 
nye bygge- og fortettingsområder kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner 
eller kulturmiljøer/landskap med nasjonal verdi. 
 
Vurdering: Se planbeskrivelsens kapittel om Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. 
Fortettingsstrategien er utformet for å minimere konfliktene mellom viktig 
kulturlandskap/kulturmiljø på den ene siden, og fortetting på den andre siden. 
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Sarpsborg, 05.02.2018 
 
 
Sarpsborg kommune v/ Emilie Cosson-Eide 
  
  
 
 
 
INNSPILL OM FORMÅLSENDRING 
  
Vedlagt følger innspill til det videre planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg:  
 
Innspillene fremmes på vegne av grunneier for eiendom 2077/63 og Byggmester Gunnar T. Høvik AS v/Atle 
Høvik (atle@gunnarhovik.no) 
 

 
                     Grunnkart med avmerking av området 
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BAS arkitekter as    //   69131050   //   St.Marie gate 96/98 1706 Sapsborg NO   //   www.bas-ark.no 

Det fremmes forslag om formålsendring, fra friområde til bolig for følgende eiendom: 

G. nr/B.nr: Grunneier: Eksisterende bruk: Formål i 
gjeldende 
arealplan: 

Forslag til nytt 
formål:  

2077/63 Friområde/grønnstruktur Friområde 
nåværende 

Bolig/friområde 

Forholdet til etablerte lokaliseringsprinsipper: 
Området ligger innenfor sonen avsatt som byområdet. Det ligger inn til eksisterende boligområde ved 
Festningsveien på Opstad.  Området sokner til Tindlund barne- og ungdomsskole og ligger tett på Greåker 
videregående skole. Det er ca 2,2 km skolevei til Tindlund skole og ca 600 m til Greåker videregående. Det 
kun ca 120 meter til Tyrihans Barnehage og rett under 1 km gangavstand til Hinkenhopp barnehage. 
Området ligger også i gangavstand til lokalsamfunnet på Greåker hvor det er diverse forretninger og 
servicetjenester og også hyppige avganger med buss.  

Områdets egenskaper og bruk i dag:  
Eiendommen er i dag del av et større friområde på Opstad. Greåkerstien, en tursti på ca 6 km går igjennom 
dette friområdet fra Greåker fort til Holanbakken. Nord for eiendommen ligger et rekreasjonsareal som 
benyttes av blant annet Tyrihans barnehage til lek.  

Området ligger i bakkant av boligområdet omkring Festningsveien. Området er kupert og skråner kraftig 
mot Greåkerdalen i øst. Internt på området er det en høydeforskjell på 33 meter. Det kraftigste terrengfallet 
går i retning nord/syd, øst på eiendommen.  

Overordnet beskrivelse av ønsket ny bruk:  
Det er ønsket å utvikle boliger på eiendommen. Det foreslås en løsning med eneboliger, rekkehus eller en 
kombinasjon.  Det er gjort en enkel mulighetsstudie som viser forslag med en vei opp mot eksisterende 
bebyggelse med ett område på hver side av vei nord på området og en rekke med bolig på nedsiden av 
veien i sydenden. Foreløpige skisser viser potensial for mellom 17 og 36 enheter avhengig av 
sammensetning av typologier.  Resten av området vil bli satt av til grøntområde/friområde. Greåkerstien vil 
kunne gå igjennom området og tilpasser seg påkobling både i nord og sør. Ca 370 meter av dagens 
stiforbindelse vil gå i boliggate og kobles på ny boliggate og kobles på eksisterende sti i hver ende. 
Alternativt kan stien legges noe om og føres på sti øst for ny bebyggelse, om det terrengmessig er mulig. 
Lekearealet nord for eiendommene vil ikke bli berørt og trygg adkomst til denne vil bli ivaretatt.  
Området ligger i gangavstand fra skole og barnehage. Det er ca 1,2 km til Greåker hvor det går mye busser 
på fv 109 samt handel- og servicetilbud.  

Skisseforslag med to ulike bebyggelsestypologier er vedlagt innspillet. Om det er ønske om møte eller 
ytterligere utredninger bes det om at dere tar kontakt.  

Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur: 
Adkomstvei: det ligger til rette for adkomst fra krysset Festningsveien x Arveliveien. 

Vann og avløp: Det går vann og avløp i Festningsveien. 

Kollektivdekning: Området har høy frekvens av busstilbud på Greåker som ligger ca 1,2 km fra området. 
Det går også busser gjennom Opstad.  
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Nærmiljøkvaliteter: gangavstand (ca 1,2 km) til handels- og servicetilbud med blant annet matbutikk, 
servering, legesenter, helsesenter med mer. Det er også gangavstand til skoler, barnehager, 
kollektivdekning, lekeplass, idrettsanlegg (Tindlundhallen), barne- og ungdomsskole og videregående skole.  
 
 
 
Annet: En gjennomgang av ulike temakart og databaser viser:  

 
 
  

Tema Berørt Kommentar 
Flomsone   
Grunnforurensing   
Grunnforhold med utløsningsområder x Løsmasser i nord/øst med markering 

av bratt terreng.  
Grønnstruktur x Er i dag del av et større friområde 

som strekker seg som en bred stripe 
i retning nord/syd langs 
Greåkerdalen 

Høyspent x Det går et luftstrekk over midtre del 
av området. Det er ikke høyspent. 
Spenning er ikke undersøkt. Det er 
lagt inn hensynssone på 15 meter 
fra midt i mulighetsstudiet.  

Kulturlandskap   
Lekeplassdekning x Området ligger delvis innenfor 

dekningsområde for nærlekeplass 
og grendelekeplass mot både nord 
og sør.  

Støy   
Biologisk mangfold   
Samfunnssikkerhet   
Kulturminner   
   

 Sjekket MERKNAD 

Artsdatabanken x Det er registrert perlevintergrønt og rød 
jonsokblom nord i området. Begge er 
kategorisert som livskraftig.  

Kulturminnesøk x  
Miljøstatus x Høy radonaktsomhet 
NGU x Delvis bart fjell, delvis hav- og strandavsetning, 

tynt dekke.   
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VEDLEGG: skisseforslag, to alternativer 
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DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.

Innspill 2077/17/63 Opstad 18002 SituasjonsplanA3
Format

1:150023.1.2018 +47 69 13 10 50
 1706 Sarpsborg

tone@bas-ark.no

 St. Mariegate 96/98

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget

1:2500 23.01.2018

Fa
sa

de
 V

es
t

704,1 m2

700,2 m2

696,5 m2

700,1 m2

702,3 m2

684,0 m2

705,2 m2

701,4 m2

702,6 m2

702,6 m2

702,6 m2

702,6 m2

702,6 m2

702,6 m2

702,6 m2

700,8 m2

701,6 m2

Forslag A1
17 eneboliger i blindvei
Kobling til friområde mot nord og syd
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DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.

Innspill 2077/17/63 Opstad 18002 SituasjonsplanA3
Format

1:150023.1.2018 +47 69 13 10 50
 1706 Sarpsborg

tone@bas-ark.no

 St. Mariegate 96/98

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget

1:2500 23.01.2018

2 466,5 m2

2 268,0 m2

7 463,6 m2

2 524,9 m2

458,6 m2

Fa
sa

de
 V

es
t

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

100,0 m2

Forslag A2
15 + 20 enheter, rekkehus i blindvei.
Feltene kan evt kombineres: 15 rekkehus + 10 eneboliger eller 20
rekkehus + 7 eneboliger
Kobling til friområde mot nord og syd
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Innspill nr. 63, Opstad
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2077/63 / ca. 29 daa. Ønsker mellom 17-36 boenheter.
Forslagsstiller: Byggmester Gunnar Høvik AS
Dagens bruk: Friområde
Konflikt med igangsatt planarbeid: En liten del av området i sør er innenfor planområdet for kommunedelplan IC.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet 
og klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 200 m fra Opstadveien, hvor det går en hovedsykkelrute. Planlagt 
standard for denne ruta er delvis felles anlegg for syklister og gående, delvis felles anlegg 
syklister og biler. Det er altså ikke høyeste standard. 
Det er ca 700 m til fv. 109, hvor det er planlagt høy standard for hovedsykkelruta mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad sentrum.
Området ligger ca. 150 m fra holdeplass langs sekundær bussrute (Opstadveien 38). Det er 
ellers ca. 750 m til bussholdeplassen langs fv. 109, hvor Glommaringen stopper (Eikveien).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1 km fra dagligvarebutikk (Kiwi) og øvrig servicetilbud på Greåker.
Det er tilrettelagt for gåing med fortau og undergang under fv. 109.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 7 km fra torget.

Rekreasjon og friluftsliv Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Greåkerstien går gjennom 
området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger 100-500 m fra nærmeste barnehage (Tyrihan). Det er i tillegg registrert en 
lekeplass like ved området i sør.
Området ligger ca. 500 m fra planlagt flerbrukshall ved Sandjordet, ca. 2 km fra Tindlund 
barne- og ungdomsskole.
Den nordlige delen av området er vist som særlig viktig for barn og ungdoms lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap Området er ikke registrert som viktig landskap.

Kulturminner/kulturmiljøer En del av området i sør er regulert til bevaringsområde i reguleringsplanen for Greåker fort. 
Det er registrert en automatisk fredet kulturminne like ved området i nord (kokegrop).

Naturmangfold Området er leveområde for mange arter og ferdselskorridor for hjortevilt.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Det er opseskog på leirgrunn. Dyrkbar mark nær det som er dyrket mark i dag.

Skogbruk Området består i hovedsak av impediment skog. Det er 10 daa skog med høy bonitet og ca. 
3 daa med middels bonitet. Liten verdi i produksjonssammenheng.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Området er i hovedsak avsatt til nåværende friområde i kommuneplanen. En liten stripe i øst er avsatt til 
framtidig boligbebyggelse (område B10.6)
En liten del i sør er innenfor båndleggingssonen etter kulturminneloven (Greåker fort).
Området i regulert. Det meste av området er regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Vetaberget 
vedtatt i 2000, planident 21031. Hensynssone "reguleringsplanen skal fortsatt gjelde".
En liten del av området i sør er regulert til bevaringsområde i reguleringsplanen for Greåker fort vedtatt i 
1997, planident 21030.
Området er vist som nåværende tettstedsbebyggelse i fylkesplanen.
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Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Del av nedbørsfelt til Visterflo.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

Det er ikke registrert fare for støy, luftforurensing eller forurenset grunn.
Det er høyspent om går på tvers av området (distribusjonsnett).

Radon Risikoen for radon i området er i hovedsak høy.

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

Det er registrert svært stor mulighet for å finne marin leire på en liten del av området. På 
hoveddelen av området er risikoen for å finne marin leire betegnet som "stort sett 
fraværende".
Nede i Greåkerdalen er det registrert faresone for kvikkleire med middels faregrad. 
Det er ikke registrert risiko for jord- og flomskred, steinsprang eller snøskred.
Det er ingen elv eller bekk i eller like ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Terrenget er stort sett bratt, spesielt på østsiden. Østvendt, mulighet for utsikt over 
Greåkerdalen. Området ligger lavere enn eneboligrekka i vest.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Tomt har en høydeforskjell på opp til ca 30m. På nordre del av tomt er det et område 
med ca 9m høyde forskjell og som kan gi atkomst via Arveliveien til Opstadveien. Generert 
trafikkmengde kan medføre krav om opparbeidelse av fortau langs Arveliveien. 
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. 
Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et 
evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens
Ingen konflikt.
Liten konflikt.
Stor konflikt.

Området har stor rekreasjonsverdi både fordi Greåkerstien går gjennom området, fordi det ligger like ved Greåker fort som er et viktig målpunkt, og fordi 
området er en del av en grønn korridor. En del av området er registrert som viktig for barn og unge gjennom barnetråkk.

Tas ikke til følge.
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A064 Fylkesmannen i Østfold, nå 
Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
 

1. Anbefaler at det legges til grunn et nøkternt realistisk grunnlag bak beregningene av f. eks. 
folketall og andre framskrivninger og behovsvurderinger. Anbefaler en nøktern vurdering av 
arealbehovet og vektlegge fortetting og transformasjon enda mer enn før.  
 
Vurdering: Planen legger til grunn 1,2 % årlig befolkningsvekst. I 2019 var veksten på 1,3 %. 
Årene før har det vært noe mindre, men 1,2 % vurderes samlet sett å ikke være veldig 
urealistisk for planperioden. Gjennom areal- og transportstrategien for Osloregionen er 
Nedre Glomma definert som en regionby som har en viktig rolle for å avlaste Oslo, og det er 
viktig å sikre arealer til å møte veksten.  
 
Fram til 2050 er det stor usikkerhet, men beregningene og vurderingene som gjøres for den 
langsiktige arealutviklingen er ment som et foreløpig bilde som vil stadig justeres ved 
revidering av arealplanen, før utbyggingsområder faktisk tas inn på plankartet. 
 

2. Behovet for nye arealer må utredes og dokumenteres. Forventer et arealregnskap som viser 
arealreserver og fortettingspotensialet. 
 
Vurdering: Planbeskrivelsen viser oversikten over boligområder i arealplanen (og 
kommunedelplan Langemyr) – både regulerte områder og ikke regulerte områder. 
Planbeskrivelsen viser også reserven som ligger i fortettingsprosjekter som er kjent per i dag. 
Fortettingsstrategien har beregnet hva som kan anses som et realistisk fortettingspotensial i 
områder for vesentlig fortetting. Det er knyttet stor usikkerhet til disse beregningene.  
 

3. Mener det bør være et klart skille mellom det som planlegges innenfor planperioden og det 
som er ment å være en langsiktig planstrategi fram til 2050. 
 
Vurdering: Det er tatt inn rekkefølgekrav for to framtidige boligområder (Guslundåsen øst i 
Stasjonsbyen og Delås søndre sør på Navestad). Det er krav om områderegulering på disse to 
områdene for å sikre at det planlegges infrastrukturen som er tilpasset det langsiktige 
behovet, samt at det legges opp til en trinnvis utbygging. Kravene begrenser antall boenheter 
som kan bygges i planperioden.  
 

4. Utbygging med 90% i kollektivsonen gir til sammen store byggeområder. Er ikke sikre på at 
det vil være godt nok i sammenheng med de nasjonale målene for byutvikling og fortetting. 
 
Vurdering: Målet om 90 % boligbygging innenfor kollektivsonen (detaljert med 40 % innenfor 
sentrumsplanområdet og de resterende 40 % i områder innen 2 km fra skole og kollektiv) har 
tidligere ikke skilt mellom fortetting/transformasjon og nye utbyggingsområder. Det innføres 
nå et mål om at 60 % av boligbyggingen i kommunen skal være fortetting eller 
transformasjon. Målet i sentrumsplanen om at 40 % av befolkningsveksten i kommunen skal 
komme i sentrum gjelder fortsatt. Det betyr at 20 % av veksten i kommunen skal skje gjennom 
fortetting innenfor kollektivsonen, og 30 % skal være nye utbyggingsområder innenfor 
kollektivsonen. 
 

5. Viktig med sterkere og mer strategiske virkemidler om en plan som skal gi økt 
sentrumsutvikling skal fungere. Mener kommunen må være en mer aktiv utviklingsaktør. 
Dette gjelder både bolig og arbeidsplassintensiv næringsetablering.  
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Vurdering: Sarpsborg kommune har igangsatt mulighetsstudie for utviklingen av Rosenkrantz 
gate, som kan etterfølges av en områderegulering/annen plan. Rosenkrantz gate skal bli 
hovedadkomsten til ny jernbanestasjon og er en del av sentrumstriangelet, hvor det skal 
samles mange arbeidsplassintensive virksomheter. Prosessen skal sikre gatas ulike funksjoner 
på tvers av kvartalene, og samtidig bidra til dialog mellom gårdeiere og til å bygge opp en 
felles visjon for utvikling av kvartalene langs gata.  
Kommunen har også gjennom programmet Bykraft satt i system samarbeid mellom kommune 
og private aktører for å utvikle sentrum. 
Kommunen driver områdereguleringen på Grålum, som er et samarbeid med Statens vegvesen 
og Viken fylkeskommune. Målet er blant annet å sikre mer bærekraftige reisevaner til og fra 
Grålum, samt å tilrettelegge for utviklingen av et bydelssenter med nødvendige felles 
funksjoner. 
 

6. Arealplanen må tilrettelegge og bygge opp under en mulig byvekstavtale. 
 
Vurdering: Byutredningene og indikatoren «boligenes avstand til sentrum» er brukt som del 
av kunnskapsgrunnlaget i planarbeidet.  
 

7. Viser til jordvernmålet. Mener omdisponering av dyrka mark i fylket kun må skje til 
utbygging av overordnet transportsytem og infrastruktur, og at det ikke er rom for nye 
utbyggingsområder til andre formål på dyrka (dyrkbar) mark om vi skal nå jordvernmålet på 
fylkesnivå. Konfliktgraden ved valg av nye områder må derfor være lavest mulig, og dyrka 
mark bør unngås helt. 
 
Vurdering: Jordvern har vært en sterk føring i arbeidet. Flere utbyggingsområder på dyrket 
mark er tilbakeført til LNF, og det tas ikke inn nye boligområder på dyrket mark. Noe dyrket 
mark inngår i flere nye utbyggingsområder (utvidelse av avfallsanlegg på Gatedalen, del av 
framtidig boligområde på Delås søndre hvor adkomstveien skal plasseres, del av området for 
datasenteret på Hasle). På alle disse områdene skal det gjennom reguleringen forsøkes å 
finne løsninger som minimerer bruken av dyrket mark. 
 

8. Rullering behøver ikke bety omdisponering, men kan også innebære utveksling og innbytte av 
arealer som ikke bygger opp under dagens ønsker om arealutvikling.  
 
Vurdering: Alle framtidige utbyggingsområder som ikke er realisert er vurdert. Flere områder 
er tilbakeført til LNF eller grønnstruktur. I hovedsak gjelder dette områder som består av 
dyrket mark, men noen steder er det på grunn av dårlig grunn og manglende attraktivitet. På 
alle disse områdene er det gjort en ny, helhetlig vurdering av hvorvidt områdene skulle 
videreføres som utbyggingsområder.  
 

9. Næringsarealer: Arealer må tilrettelegges for spesifikke virksomheter og man må benytte 
ABC-prinsippet i et større perspektiv hvor transportavstander og egnethet til forskjellige 
næringsformål også vurderes regionalt. Tror mange næringsarealer står ubrukt over lang tid 
fordi det mangler regionalt samarbeid om lokalisering på tvers av kommunegrenser. Mener 
man må unngå fokus på å ha «egne» tilbud i hver kommune. 
 
Vurdering: Prinsippet om rett virksomhet på rett sted er konkretisert i planen. Det er tatt inn 
bestemmelser som sikrer for eksempel at det kun reguleres for plasskrevende næringer 
innenfor det framtidige næringsområdet på Bjørnstad/Kalnesskogen eller i eksisterende 
næringsområder (i tilfelle en ny regulering skulle være aktuelt).  
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10. Næring i kystsonen: Gjennom planen i 2015 ble flere nye utbyggingsmuligheter lagt inn i 

kystsoneplanen etter grundig gjennomgang og forhandling/mekling. Er bekymret for at nye 
runder kan bety nedbygging av LNF-områder langs kysten og økt press i 100-metersbeltet. 
Viktig å være forsiktig med omdisponering av eksisterende næringsarealer i kystsonen til 
andre formål, da det kan være vanskelig seinere å finne aktuelle, sjønære næringsarealer.  
 
Vurdering: Grunnlaget fra mulighetskartleggingen om marine og maritime næringer i Østfold 
kom for seint til at det kunne vurderes konkrete arealendringer i denne revideringen. Dette må 
bli et tema som vurderes nærmere ved neste revidering.  
 

11. Folkehelse: plassering og lokalisering av boliger og tjenester må hensynta mennesker i sårbare 
situasjoner og utsatte grupper. 
 
Vurdering: Prinsipper om samordnet areal- og transportutvikling er lagt til grunn i arbeidet. 
Utviklingen av et mer kompakt utbyggingsmønster sparer samfunnet for tap av 
skog/rekreasjonsområder, bidrar til levende byer og lokalsentre, mer aktive transportformer 
og mindre forurensing. Alle disse elementene er viktige for folkehelsa. Nye 
utbyggingsområder har tilgang til kollektivtransport. Bydelssentre skal gi et handels- og 
servicetilbud som er lett tilgjengelig til fots og med sykkel for mange. Det tas inn et krav om at 
nye bofelleskap som for eksempel asylmottak må legges i tilknytning til kollektiv og gang- og 
sykkelveinett. 
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‘S/0&4 85-31;
—, F. ir ”festa

Sarpsborg, 09-02-201 8

Sarpsborg Kommune

Planavdeling

v/Emilie Cosson Eide

Søknad for omdisponering av  låve/vognskjultomt, benevnt som  fase  nr. 4

;...4LaJl\.)

4.

5.

6.

\)O0

9.

i  vedlagte  utviklingsplan  for  Nordby Gård.

_  Bygget skal oppføres i tråd med nabobygget på fase nr. 1, med sterk fokus på miljø i

alle ledd.

Tilstrebing av utstrakt bruk av massivtreløsninger er basis.

Oppvarming med vannbåren bergvarme i sarnmspill med solcellepaneller i

glassoverbygget gårdsrom/hage etter samme konsept som nabobygget på fase nr.4  -

med maksimal resursenvinning.

V.A. ble oppdimensjonert og nyanlagt med tilknytning til det kommunale nettet på

vestsiden av Nordbyveien i anlednig oppstart av golfbanen i år 2000.
Strøm ble oppgradert ved restaurering av driftsbygningen ca. år 1980.

Adkomstvei blir forlengersen av Nylandsveien som grunneier opparbeidet ved

åpningen av golfbanen.

. Bygget er tenkt formet som en U, i hovedsak følger det veien rundt dagens

driftsbyggning.

. Bygg A  for parkering i nåværende kjeller, ca.5m utvidet mot syd og utvidet nordover

mot vognskjul ca. 10m.

a) Bygg A  får kjeller +  2  etasjer

b) Bygg B uten kjeller med 3 etasjer

c) Bygg C med kjeller + 1 etasje

d) Bygg C får golfens service og lagringsbehov plassert i kjeller.

10. Areal D er som i felt 2 tenkt overbygget med glass med temperert klima.
11. Bygget vil ha felles gjesteparkering med golfens parkeringsplass som ligger syd for

det nye bygget med  15  plasser.

12. Antall leiligheter er stipulert til ca. 26 stk.

Det nye bygget vil være 4-5 m lavere en dagens låve.

eld hilsen

\‘ 3/ 3 .  q  .
-4/V’ ../VL

Øivind Erichsen
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Innspill nr.65, Nordby gård
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 2096/2 / ca. 2,5 daa. Forslagstiller foreslår 26 boenheter (leiligheter) fordelt mellom 3 bygninger.
Forslagsstiller: Øivind Erichsen
Dagens bruk: Låve og vognskjul
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger like ved planlagt hovedsykkelrute i Nordbyveien. Området ligger 
omtrent 100 m fra bussholdeplass "Nordby", hvor det går en stambussrute til 
sentrum. Det går også en sekundær busslinje der. Området ligger ellers ca. 5 km 
fra både Borgen (Iseveien senter) og sentrum (Storbyen).

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 1,3 km fra nærmeste dagligvarebutikk på (Coop Extra). Det er 
tilrettelagt med fortau mellom golfparken og butikken.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5 km fra Torget.

Rekreasjon og friluftsliv
Området er allerede bebygd. Det er regulert som en del av golfbanen. 
Forslagsstiller ønsker at golfbanens lagrings- og servicebehov plasseres i kjelleren 
i ett av bygningene.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er ikke registrert som viktig rekreasjonsområde. Ligger like ved 
golfparken, som er registrert som viktig friluftslivsområde. 
Området ligger like ved en sti som følger vannet.
Området ligger ca. 400 m fra nærmeste barnehage (Kløverengen 
familiebarnehage),  ca. 2 km fra Hafslundsøy barneskole og ca. 3,9 km fra 
Hafslund ungdomsskole. Det er ca. 3 km til Hafslundbanen. Det er ca. 400 m fra 
nærmeste lekeplass.
Området er ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer Området er markert som kulturlandskap av regional verdi i gjeldende 
kommuneplan. Ikke i fylkesplanen.

Kulturminner Det er registrert tegn etter en gammel bygdevei gjennom gårdsplassen. Vernestatus 
uavklart.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturmangfoldsinteresser.

Dyrket mark Området er bebygd. Består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området er bebygd. Består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området er bebygd. Består ikke av skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone drikkevann. Området er allerede bebygd. Det vurderes 
at avrenningen vil være nokså likt i dag.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En del av området er støyutsatt (gul sone, fra Nordbyveien). Det er ikke registrert 
fare for forurenset grunn eller dårlig luftkvalitet. Det er ikke høyspent i eller like 
ved området.

Nåværende idrettsanlegg i gjeldende kommuneplan. Regulert til golfbane i reguleringsplan for Øya 
golfpark (1999), planident 24029. Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Radon Det er registrert høy risiko for radon på hoveddelen av området.

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

Utenfor faresone for flom langs Glomma og ingen bekker i området eller like ved.
Det er ikke registrert risiko for jord- eller flomskred, snøskred elle steinsprang.
Hoveddelen av området er registrert som fyllmasse, med stor mulighet for å finne 
marin leire. Hvor det er marin leire, er det en risiko for kvikkleire.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Flatt terreng. Utsikt mot Glomma.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel via privat vei til Apolloveien. Ingen tiltak vedrørende kommunal 
vei.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er allerede bebygd. Del av en landbrukseiendom, men er regulert som del av golfbanen. Utbygging av boliger må ses i sammenheng med en eventuell 
utbygging av golfbanen.
Området ligger innenfor kollektivsonen, like ved stamrute for buss og hovedsykkelrute.
Det er noe støy langs veien. Det må tas hensyn til landskapet.

Tas til følge.
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Sandbakken 03.02.2018alternativ 1 1:1500,015kommuneplan (A4)
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Sandbakken 03.02.2018alternativ 2 1:1500,015kommuneplan (A4)
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Innspill nr. 66, Klavestadhaugen
Dagens formål:
Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse:
Forslagsstiller: HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS
Dagens bruk: Skog og dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annen igangsatt regulering eller kdp

Mer om innspillet:

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen. Utenfor nærskogsområdet rundt Sandbakken skole.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 400 m fra hovedsykkelruta som går i sidegater nord for 
Skjebergveien og ca. 500 m fra bussholdeplass "Klavestadhaugen", hvor det går en 
stamrute for buss.
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 400 m fra Spar ved Skjebergveien, og ca. 2 km fra øvrig 
servicetilbud ved Borgen.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 5,4 km fra Torget.

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som viktig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 600 m fra nærmeste barnehage (Hellejo barnehage ved 
Skjebergveien), og ca. 800 m fra Sanbakken barne- og ungdomsskole og 
tilhørende idrettsanlegg. Området ligger i tilknytning til skog. 
Ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap i fylkesplanen eller gjeldende 
kommuneplan.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturmangfoldsinteresser innenfor området.

Dyrket mark

Området består av ca. 20 daa dyrket mark, hvor 10 daa har svært god og 10 daa 
har god jordkvalitet. Utbygging av omkringliggende skog vil gi driftsmessig 
ulemper. Viktig med buffersone mot dyrket mark dersom det skal være utbygging 
på delen som består av skog.

Dyrkbar jord Ca. 3,5 daa består av dyrkbar jord.

Skogbruk
Området består av ca. 19 daa skog, hvor ca. 3 daa. er av god kvalitet, 12 daa er av 
middels kvalitet, og resten har lav bonitet. Utbygging av delen som består av skog 
vil gi driftsmessige ulemper.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. Det er ingen elv, bekk 
eller innsjø ved området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke utsatt for støy. Det er ikke registrert fare for forurenset grunn eller 
dårlig luftkvallitet. Det er ingen høyspent i eller ved området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Innenfor framtidig tettstedsgrense i fylkesplanen.

1041/9 / Ca. 40 daa. 

Forslagstiller foreslår mellom 130 og 180 boenheter. Ønsker også en vurdering med utbygging kun på 
skogen, ikke på den dyrka marka.
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Radon Det er høy risiko for radon på en del av området. Moderat til lav risiko på resten av 
området.

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

Utenfor akstsomhetsområder for flom, steinsprang, snøskred, jord- eller flomskred.
Halvparten av området består av randmorene, hvor det er middels mulighet for å 
finne marin leire. Resten består av fjell, med stort sett fraværende mulighet for 
marin leire.
Fjerning av skog reduserer evne til å infiltrere og tilbakeholde vann.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter I hovedsak skråner terrenget lett mot vest, men den sørøstlige delen av 
eiendommen består av en skogkledd ås. Gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Mest aktuelle adkomstvei frem til Skjebergveien er Bjerkholthstubben. 
Sansynlig krav om opparbeidelse av fortau frem til Skjeberveien. 
VA:Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Vurderes mot 2050.

Området består delvis av dyrket mark, delvis av skog som er dyrkbar. Utbygging vil kreve betydelige utbedringer av veiinfrastrukturen.
Området ligger i kollektivsonen, nær skole, idrettsanlegg, butikk,  stamnett for buss og hovedsykkelnett. Området ligger i forlengelse av eksisterende 
boligområde.

Delen som består av skog vurderes mot 2050, i sammenheng med andre områder ved Sandbakken. Krav om områderegulering.
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_______________________________________________________________________________  

Forum for natur og friluftsliv Østfold Vadbenken 8, 1680 Skjærhalden  

TLF: 98 62 41 69  

E-post: ostfold@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no 

orgnr: 917 044 066 

 

 

Sarpsborg kommune 

arealplan@sarpsborg.com 

 

 

Skjærhalden, 5. februar 2018 

 

 

 

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i 

Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og 

Østfold Botaniske Forening. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Innspill til planprogram for rullering av arealplan og kystsoneplan for Sarpsborg kommune, med 

høringsfrist 5. februar.  

 

Vi har følgende kommentarer til forslag til planprogrammet: 

 

4. Temaer som skal vurderes i planarbeidet. 

Attraktive næringsarealer 

Vi synes det er positivt at man har etablert et samarbeid for å se på arealer i Fredrikstad, Hvaler og 

Sarpsborg under ett. Rett virksomhet på rett plass er viktig for god utnyttelse av arealene.  

Fortetting 

Å bo tett er noe alle må regne med i byene framover. Tilgang på natur og rekreasjonsområder blir 

desto viktigere for at folk skal komme seg ut, og det er viktig at arealplanleggingen sikrer korridorer 

som er trygge, slik at man kan komme seg ut uten å bruke bil. Gang og sykkelveger som forbinder 

boligområder med by og mark må være en selvfølge.  

Næring i kystsonen 

At kystsonen kan være opphav til mange forskjellige typer næring er en viktig ressurs å ta vare på, 

men dette punktet blir for ensidig om man ikke i samme tekst redegjør for bærekraftig bruk, slik at 

ressursene ikke blir ødelagt av utbygging, forurensning eller for hard beskatning. Dette må være et 

viktig tema som omtales i planen. Kommunen må være tydelig i arealplan for kystsone på hvilke 

områder som egner seg for næring og hvilke områder som må avsettes til friluftsliv og/eller vern. 

Friluftsliv ved kysten er allerede i områder vanskelig å bedrive, og dette må sikres gjennom 
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oppfølging av allemannsretten og kartlegging og oppfølging av sjikanøse stengsler som hindrer folks 

tilgang på sjøarealene. Det er kommunens oppgave å se til at friluftsloven blir fulgt og gjennomføre 

tiltak som hindrer at strandsonen blir ytterligere privatisert. Om vi kan komme med et ønske så er 

det også at kommunen ser på muligheter for å sette fra seg bil på strekninger nær kysten som i stort 

sett er utbygget med hytter og hus. Fritidsfiske er en populær form for friluftsliv, men kysten kan 

oppleves som lite tilgjengelig mange steder. God informasjon om hvilke måter man kan reise 

kollektivt til kjente friluftsområder i kommunen er også viktig. Det er mulig kommunen tenker at 

friluftsliv omhandles under andre punkter i arealplanen, men vi mener dette bør omtales på lik linje 

som næring når det gjelder bruk av kystsonen.  

Vi leser i samfunnsdelen av kommuneplanen, som også er på høring, at sikring av grøntkorridorer til 

marka er viktig for kommunen. Å sikre tilgjengelige friluftsområder både nært boliger og større 

utfartsområder må være et hovedpoeng i arealplanen, slik at de gode intensjonene sikres og 

grensene blir juridisk bindende.  

Vi synes ellers det er gledelig at frivilligheten nevnes som en viktig samarbeidspartner i å skape gode 

folkehelsetiltak, og vi har ikke noe ytterligere å kommentere i forhold til samfunnsdelen, annet enn å 

understreke viktigheten av at arealdelen reflekterer intensjonene i samfunnsdelen.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

 

Nina Frydenlund 

Fylkeskoordinator 

FNF Østfold 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A067: Forum for Natur og Friluftsliv Østfold 
 

1. Gang og sykkelveger som forbinder boligområder med by og mark. Sikre tilgjengelige 
friluftsområder både nært boliger og større utfartsområder.  

 
Vurdering: Det er utarbeidet eget temakart for friluftsliv der friluftsområder er vurdert. Sykkelplanen 
for Sarpsborg og Fredrikstad viser sammenhengende hovedsykkelruter i regionen og ønsket standard 
på de ulike rutene. 
 

2. Kommunen må være tydelig i arealplan for kystsone på hvilke områder som egner seg for 
næring og hvilke områder som må avsettes til friluftsliv og/eller vern. 

 
Vurdering: Det er ivaretatt i Kystsoneplanen. 
 

3. Ønsker at kommunen ser på muligheter for å sette fra seg bil på strekninger nær kysten som i 
stort sett er utbygget med hytter og hus. 

 
Vurdering: Det er en overordnet parkeringbestemmelse i arealplanen. Kystsoneplanen? 

474



 
BYGG- OG ENTREPRENØRFORRETNING 

 
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg, Mobil 90696924, bankkonto 94860524354 

knutbye@ostfoldhus.no 
Foretaksregistrert NO 927 118 904 mva 

 
 
 
 
Sarpsborg kommune  
 
 
 
 
         Dato: 09.01.18 
 
Søknad om utvidelse av planområde/endret arealformål , 
Guslundåsen i Skjeberg, i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanen.  
 
Østfoldhus besitter i dag 22 eneboligtomter i nordenden av Guslundåsen regulerte 
område. Arealene er ervervet fra Sarpsborg kommune og fra grunneier Laila Lind. 
 
I forbindelse med en snarlig oppstart og prosjektering av infrastrukturen i området, 
ønsker vi å utvide planområdet med elleve ekstra tomter i forhold til det som 
opprinnelig var planlagt. De omsøkte tomtene ligger i dag i et LNF-område og ligger 
inntil eksisterende, gammel bebyggelse og våre tomter som nå snart skal utbygges. De 
vil derfor gli inn i terrenget på en naturlig måte, med minimale terrenginngrep og 
miljømessige endringer. Arealet for de aktuelle tomtene er ca 11,2 da. 
 
Vi mener at tiden nå er moden for en slik utvidelse, og vil gjerne begrunne dette som 
følger: 
 
Sarpsborg kommune har et stort behov for eneboligtomter. 
Dette behovet vil bare øke i fremtiden med de planer Sarpsborg kommune ønsker å 
gjennomføre blant annet med hensyn til vei og jernbane. Vi mener videre at behovet 
for eneboligtomter også i stor grad er tilstede når det gjelder Skjeberg stasjonsby, som 
for øvrig nå er inne i en svært positiv utvikling.  
Blant annet blir det oppført mange nye boliger, og barnehage er etablert. Skjeberg 
Trevare har fått nye eiere som ønsker å utvikle eiendommen i positiv retning med 
forretninger og tilpasset næringsvirksomhet.  
Det er også dannet en lokal aksjonsgruppe med formål om å forskjønne og utvikle 
stasjonsbyen med et godt miljø blant annet med tanke på trivsel for beboerne.  
Vi i Østfoldhus føler at vår virksomhet med nybygg i området ved Skjeberg sport, 
som har tiltrukket seg unge barnefamilier (mange «utenbysfra») som kjøpere, og nå 
etter hvert planene øverst i Guslundåsen regulerte område, er med på den positive 
trenden. Ved behandlingen av vår søknad, bør det også legges vekt på at både 
kommunens og fylkestingets politikere har engasjert seg, og bifaller den positive 
utviklingen i «Stasjonsbyen» området. 
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BYGG- OG ENTREPRENØRFORRETNING 

 
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg, Mobil 90696924, bankkonto 94860524354 

knutbye@ostfoldhus.no 
Foretaksregistrert NO 927 118 904 mva 

 
 
 
For øvrig kan også nevnes:  
Det er gunstig å få med de omsøkte tomtene i de planarbeidene som nå pågår for 
infrastrukturen i området. Det omsøkte arealet fremgår av vedlagte kart som også 
viser de nye tomtene.  
En forholdsvis kort veistrekning innenfor området gir en særdeles effektiv utnyttelse 
av arealene. 
 
De kommunale tomtene syd for våre boligtomter er stort sett solgt og bebygget. Dette 
har medført en stor pågang fra publikum som ønsker å etablere seg i dette området 
som synes å være svært populært, og vi har mange tomtesøkere på venteliste. 
 
Vi mener at tidspunktet nå er riktig for at kommunen imøtekommer vår søknad, også 
av andre grunner som:  
-  De omsøkte tomtene vil enkelt kunne tilpasses i planarbeidet som i disse dager 
foregår. 
- Man kan forkorte og effektiviserer tidsperiode med anleggstrafikk i nærmiljøet. 
- Man kan effektivisere anleggsarbeid som trefelling/bearbeidelse av vegetasjon og 

gravearbeider i området. 
- Man kan planlegge utnyttelse av alle tomtene i forhold til konstruksjonsmessige 
innspill og ønsker fra tomtekjøperne. 
- Man kan frigjøre tomtene og utvikle bebyggelsen i området raskere. 
 
 
Vi håper at vår søknad vil bli sett på som et viktig tiltak i forhold til den positive 
utviklingen som nå råder i Skjeberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Østfoldhus as 
 
 

 
____________________ 
Knut Bye 
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Innspill nr. 69, Guslundåsen
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: Del av 1022/5 / Ca. 9 daa
Forslagsstiller: Østfoldhus ved Knut Bye
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor 2 km fra skolen i  Stasjonsbyen, som er definert som lokalsenter.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 700 m fra Stasjonsveien, hvor det går en hovedsykkelrute 
mellom Høyand og Sandbakken, og videre mot sentrum. Ligger også ca. 700 m fra 
bussholdeplass hvor det går lokalbussrute og regionrute Halden-Fredrikstad.
Fjerning av skog gir redusert evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 700 m fra nærmeste dagligvarebutikk (Rema 1000) i 
Stasjonsbyen.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 11 km fra Torget i sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv
En liten del av området er registrert som lekeplass (Sandplassen) med status "svært 
viktig friluftslivsområde" og en liten del av området er registrert som nærturterreng 
med status "viktig friluftsområde".

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Berører en lekeplass.
Området ligger ca. 700 m fra Hornnes barneskole og ca. 5 km fra Sandbakken 
ungdomsskole.
Området ligger også ca. 700 m fra fotballbanen ved Grimstadtunet.

Landskap og kulturmiljøer Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap eller kulturmiljø i kommune- 
eller fylkesplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området.

Naturmangfold Det er ikke registrert naturmangfoldsinteresser i området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av barskog med varierende bonitet.

Mineralske ressurser Det er registrert granitt på det meste av området.

Drikkevann og vannmiljø
Ikke innenfor hensynssone for drikkevann. Området ligger ikke nær elv eller 
innsjø. Det er ingen bekk innenfor området. Nærmeste bekk er ca. 130 m fra 
området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er ikke kartlagt støy, dårlig luft eller forurenset grunn.
Nærmeste del av området ligger ca. 40 m fra høyspenten som går nord for området 
(regionalnett).

LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert. 
Ligger i forlengelse av reguleringsplanen for Guslundåsen (vedtatt i 1987), planident 35009.
Del av lokalsenteret Stasjonsbyen i fylkesplanen (markert med punkt på fylkesplankartet, ikke 
avgrensing)
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Radon Det meste av området er registrert med høy aktsomhet for radon. Resten har lav-
moderat aktsomhet.

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

Grunnen består delvis av marin stransdavsetning, med stor mulighet for marin 
leire, delvis av hav- og fjoravsetning, med svært stor mulighet for marin leire, men 
usammenhengende/tynt, og bart fjell, med stort sett fraværende risiko for marin 
leire.
Området ligger langt fra vann. Nærmeste bekk ligger 130 m fra området.
Området er ikke innenfor aktsomhetsområder for steinsprang, snøskred, jord- og 
flomskred.
Det er kjente overvannsutfordringer i Stasjonsbyen. Fjerning av skog gir redusert 
evne til å infiltrere og tilbakeholde vann, og vil kunne forverre situasjonen.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter
Området er i dag preget av skog og kupert terreng. Ligger i tilknytning til allerede 
eksisterende og oppførende boligfelt, så blir en eventuell naturlig forlengelse av 
dette. Fine solforhold, med skogen som nærmeste nabo.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Adkomst via Åsa-Tors vei – sannsynligvis krav om opparbeidelse av fortau.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Vurderes mot 2050.

Det er registrert granitt i området. En del av området er en lekeplass som er brukt av barn og bør ikke berøres (Sandplassen). 
Krav om fortau langs Åsa-Tors vei.

Vurderes mot 2050. Ses i sammenheng med andre innspill på Guslundåsen.

479



480



481



482



483



Innspill nr. 70, Skjeberg prestegård
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Arealstørrelse: Ca. 430 daa
Forslagsstiller: Opplysningsvesenets fond
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt planarbeid

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Området er delvis innenfor avgrensingen for lokalsenteret Stasjonsbyen som tar 
utgangspunkt i 2 km fra Hornnes skole, men ligger ikke i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan, tilliggende område er regulert, plan-ID. Området er utenfor 
Fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Fra: Anna Prepsl [mailto:a-prepsl@online.no]  

Sendt: 2. februar 2018 10:28 

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Eivor Bjørnarsdotter Bø 

Emne: Fwd: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID DETALJREGULERING AV GRÅLUM 

ALLÈ 2, Plan ID: 010522076. 

 

Bare et lite, men viktig PS! 

  

I likhet med at krav om frisikt og 0/0/0 sikring av riggeplass må planlegges og tilrettelegges på 

utbyggers egen eiendom, må krav om nok parkeringsplasser innfris på utbyggers egen eiendom. 

 --- 

 

Med vennlig hilsen 
Anna Inga Prepsl 
Tuneveien 99 
1712 Grålum 
anna.prepsl@online.no 
a-prepsl@online.no 
93006437 
-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID DETALJREGULERING AV GRÅLUM ALLÈ 2, 

Plan ID: 010522076. 

Dato: 02.02.2018 10:00 

Fra: Anna Prepsl <a-prepsl@online.no> 

Til: emile cosson-eide <emilie.cosson-eide@sarpsborg.com>, Eivor Bjørnarsdotter Bø <eivor-

bjoernarsdotter.boe@sarpsborg.com> 

  

God formiddag. 

Takk for Planveileder og annen informasjon jeg fikk tilsendt.. 

Jeg forsøkte å lese meg opp i det materialet jeg fikk tilsendt men mye av innholdet ligger vel litt for 

høyt for meg så jeg velger å skrive ned mitt innspill, på et språk som jeg selv forstår og kan stå inne 

for når det gjelder arealplanleggingen i området her. 

Mitt innspill, i tillegg til det jeg allerede har sendt inn er som følger: 

Det området jeg har markert/ innlemmet med sort på kartet som jeg sender med som vedlegg, og er 

mitt nærmeste nabolag, ser jeg som et veletablert villaområde. Om en zoomer utover, ser en at 
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større deler av dette området bør være avsatt/ innlemmet som etablert villaområde og holdes 

utenfor formålet Bebyggelse og anlegg.   

I tillegg har jeg markert en del av veien der en svinger av fra Tuneveien opp mot Grålum Allè, utenfor 

eiendom 2066/315, med grønn stripe: Der bør det være fortau, for sikkerhetens del. 

Jeg forstår at arealplanleggingen/kommunen må sette av areal til ulike formål, men å sette av et 

veletablert villaområde til Bebyggelse og anlegg, forstår jeg ikke?   

Den siste uken har det vært det en kan betegne som normal parkering av biler her utenfor, som har 

tilknytning til 2066/326 og 2066/315, slik at forbipasserende har hatt mulighet til å benytte seg av 

fortauet. Hvor alle disse bilene som tidligere stod utenfor her, nå parkerer, vet jeg ingenting om, men 

det er positivt at kommunen får måket, saltet og strødd sand her utenfor og at folk kan benytte seg 

av fortauet. 

Det er viktig at utbyggere har avsatt nok parkeringsplasser i sine planer, slik at det ikke går på 

sikkerheten løs for kjørende eller gående og at de som bor i villaområdet kommer inn/ut fra 

eiendommene sine.    

 --- 

 

Med vennlig hilsen 
 
Anna Inga Prepsl 
Tuneveien 99 
1712 Grålum 
anna.prepsl@online.no 
a-prepsl@online.no 
93006437 
-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: Ytterligere spørsmål vedrørende: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID 

DETALJREGULERING AV GRÅLUM ALLÈ 2, Plan ID: 010522076. 

Dato: 29.01.2018 10:47 

Fra: Anna Prepsl <a-prepsl@online.no> 

Til: Eivor Bjørnarsdotter Bø <eivor-bjoernarsdotter.boe@sarpsborg.com>, emile cosson-eide 

<emilie.cosson-eide@sarpsborg.com> 

  

God formiddag. 

  

I forbindelse med mottatt varsel: 
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Sarpsborg, 15.01.2018 

Til berørte fagmyndigheter, grunneiere og naboer. 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID 

DETALJREGULERING AV GRÅLUM ALLÉ 2 

GNR./BNR. 2066/315, 2066/326, deler av 2066/327 og vegareal 0/0/0. 

Plan ID: 010522076 

 Er det ytterligere tiltak jeg må iverksette, i tillegg til de brev jeg allerede har sendt, hvor jeg 

motsetter meg den delen av forslagsstiller Center Revisjon Holding AS hvor min eiendom, 2066/327 

Tuneveien 99, 1712 Grålum, er innlemmet i forslagsstillers videre planer, for at forslagsstiller Center 

Revisjon Holding AS ikke får godkjent å innlemme noe som helst av min eiendom for noe som helst 

av sine videre planer og at forslagsstiller må planlegge og tilrettelegge krav om frisikt og  vegareal 

0/0/0 for å sikre mulighet for riggplass  inne på sin egen eiendom? 

   

--- 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anna Inga Prepsl 
Tuneveien 99 
1712 Grålum 
anna.prepsl@online.no 
a-prepsl@online.no 
93006437 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: Re: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID DETALJREGULERING AV GRÅLUM 

ALLÈ 2, Plan ID: 010522076. 

Dato: 18.01.2018 11:59 

Fra: Anna Prepsl <a-prepsl@online.no> 

Til: Simonett Halvorsen-Lange <simonett@bas-ark.no> 

Kopi til: jon@centerrevisjon.no, Eivor Bjørnarsdotter Bø <eivor-

bjoernarsdotter.boe@sarpsborg.com> 

  

Hei igjen. 

Bare et lite PS! 
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Krav om frisikt må planlegges og tilrettelegges på egen eiendom. 

  

--- 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Inga Prepsl 

Tuneveien 99 

1712 Grålum 

anna.prepsl@online.no 

a-prepsl@online.no 

93006437 

Den 18.01.2018 11:19, skrev Anna Prepsl: 

  

God formiddag, Eivor Bjørnarsdotter Bø 

 /Rådgiver ved Enhet plan- og samfunnsutvikling, Sarpsborg. 

Jeg mottok et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering av Grålum Allè 2. 

Mitt svar på varsel: « Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering av Grålum Allè 2, 

Plan ID: 010522076» 

 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering av Grålum Allè 2, Plan ID: 

010522076 

Jeg har full forståelse for at fortetting av et område, i dette tilfelle Grålum, er en positiv sak. Jeg 

mener samtidig at mitt bidrag til fortetting av området så langt, har vært et positivt bidrag. Gjennom 

å selge en del av tomten 2066/327, 2005, har det tilkommet 4 nye husstander i Tuneveien 101, per 

dags dato er det 7 skattebetalere på eiendommen. Gjennom de årene jeg leide ut 2. etasje bidro 

mine leieboere gjennom de årene med ytterligere skatt inn til kommunen. Og selvfølgelig, og ikke 

minst, mitt/ denne eiendommens bidrag opp gjennom årene.  Cirka 2005-2006(?) fikk jeg forespørsel 

fra eier av eiendommen Tuneveien 97 om jeg ville selge en bit av tomten inn mot Tuneveien 97? Jeg 

takket nei. De siste årene virker det som om eier av Tuneveien 97, 2066/326/ Grålum Allè 2, 

2066/315 arbeider møysommelig for å benytte seg av min eiendom for sine interesser, uten å måtte 

betale for det og samtidig ta seg til rette. 
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Jeg motsetter meg at noe som helst av min eiendom skal være en del av Center Revisjon Holding AS 

sine videre planer. 

Jeg har selv en fremtidig plan for utbygging av egen eiendom, 2066/327, noe Jon Andersen ved 

Center Revisjon Holding AS, allerede, for en tid tilbake, har fått informasjon om. Jeg kan ikke se at det 

er mulig å benytte foreslått reguleringsplan. 

Som sagt; Jeg har selv planer for eiendommen og planen er da selv å bygge helt opp mot 

nabogrensen, når den tid kommer. Det blir ikke snakk om frisikt, inn mot min eiendom for Jon 

Andersen ved Center Holding AS, eller at min eiendom på noen som helst måte blir innlemmet i 

Center Holding AS, Tuneveien 97, 2066/ 326, Grålum Allè 2, 2066/315 sine videre planer.( Eller hva 

nå Jon Andersen måtte velge å bruke for firmanavn for sine interesser). 

Dersom foreslått reguleringsplan hindrer mine fremtidige planer vil jeg kreve at både utbygger og 

kommunene står ansvarlig for verdireduksjonen av min eiendom. 

Med vennlig hilsen 

Anna Prepsl 

Eiendom /2066/327 

  

    

  

  

--- 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Inga Prepsl 

Tuneveien 99 

1712 Grålum 

anna.prepsl@online.no 

a-prepsl@online.no 

93006437 

Den 18.01.2018 08:45, skrev Simonett Halvorsen-Lange: 

Hei igjen,   
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Takk for skriftlig innspill, og takk for praten i går.  

Jeg noterer i saken, og melder videre til kommunen og tiltakshaver også.  

  

Som nevnt er deler av din eiendom lagt innenfor plangrensen det varsles oppstart for, kun for å sikre 

eventuelle frisiktlinjer i forbindelse med eventuell avkjøring/innkjøring.  

Plangrensen vil kunne justeres underveis i planarbeidet, så innspillene dine tas til etterretning.  

Dersom det i det videre planarbeidet er behov for avklaringer i forhold til fremtidige 

siktlinjeløsninger, vil dette tas fortløpende med deg.  

  

I fht formål på deres eiendom er dette noe kommunen må svare for, men jeg ser iallfall i arealplanen 

at hele området ligger inne med bebyggelse og anlegg. Se skjermdump nedenfor. 

Den siste arealplanen ble revidert av kommunen i 2015. Bolig inngår som en del av formålet 

bebyggelse og anlegg, og i matrikkelen ligger nok eiendommen din registrert som bolig.  

Men som sagt er dette noe kommunen har oversikt over, mer enn meg.  
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Med vennlig hilsen 

Simonett Halvorsen-Lange 

Arkitekt MNAL  

+47 41530274 

www.bas-ark.no 

 

  

 

 

17. jan. 2018 kl. 22.13 skrev Anna Prepsl <a-prepsl@online.no>: 

 

491

http://www.bas-ark.no/
mailto:a-prepsl@online.no


  

simonett@bas-ark.no 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID  

DETALJREGULERING AV GRÅLUM ALLÈ 2 

Plan ID: 010522076 

Jeg mottok i dag VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID DETALJREGULERING AV 

GRÅLUM ALLÈ 2, og ringte deg i dag for å fortelle at det skal videreformidles, både til kommunen, 

Center Revisjon Holding AS og BAS arkitekter AS, at jeg motsetter meg den delen av Center Revisjon 

Holding AS sine videre planer som jeg ser omfatter/ innlemmer en del av min eiendom, 2066/327.  

Min eiendom er riktignok så langt, uregulert, men videre planer for min eiendom tenker jeg at jeg 

selv tar hånd om, når den tid kommer.   

Om kommunen gir Center Revisjon Holding AS godkjenning og innlemmer den delen av min eiendom 

i Center Revisjon Holding AS sine videre planer, slik det varsles om i VARSEL OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLANARBEID DETALJREGULERING AV GRÅLUM ALLÈ 2, og den innlemmingen/ 

godkjenningen kolliderer med mine, eiendommens (2066/327), eventuelt fremtidig eier av nevnte 

eiendom sine interesser på noen som helst måte, krever jeg allerede nå et dokument hvor 

kommunen setter seg i et erstatningsansvar. 

Deler av Tuneveien 99, 1712 Grålum skal ikke inkluderes i Center Revisjon Holding AS videre planer. 

Min eiendom skal heller ikke være avsatt med formål bebyggelse og anlegg, da eiendommen allerede 

har et formål: Bolig.  

Om det er slik at min eiendom, bak min rygg og mot min vilje, er avsatt med formål bebyggelse og 

anlegg allerede 2015 fra å ha vært avsatt med formål som bolig får jeg en større forståelse for 

hvorfor Jon Andersen ved Center Revisjon Holding AS har tatt seg så til rette når det gjelder min 

eiendom allerede. 

Jeg var i sin tid oppe på kommunen og fikk endret Næringsgruppe i Eiendomsinformasjonen fra 

Næringsområde til Bolig, da min eiendom er et hjem. Den saksbehandler, jeg den gang snakket med 

og som endret formålet for min eiendom fra Næringsområde til Bolig lovet meg at slik ble det og gav 

ingen opplysninger om at jeg selv måtte endre dette når den tid kom slik at en ikke behøvde å måtte 

bruke energi på å besvare et dokument som dette. Jeg kan forstå at det ligger i BAS sin interesse å få 

godkjenning for Center Revisjon AS sine planer, jeg kan meget godt forstå Center Revisjon AS sin 

interesse for å få godkjenning for sine planer, men jeg verken kan, vil eller ønsker å forstå 

kommunen. Jon Andersen ved Center Revisjon Holding AS, har allerede ved tidligere anledninger tatt 

seg til rette på min eiendom og det å vite at en har en nabo som snart vet mere om min eiendom enn 

det jeg selv gjør, er litt spesielt. 

Jeg kontakter kommunen i første omgang. 
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--  

 

Med vennlig hilsen 

 

Anna Inga Prepsl 

Tuneveien 99 

1712 Grålum 

anna.prepsl@online.no 

a-prepsl@online.no 

93006437 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A072: Anna Inga Prepsl 
 

1. Mener at et større område på Grålum bør være avsatt som etablert villaområde og holdes 
utenfor formålet Bebyggelse og anlegg.  

 

Vurdering: Formålet bebyggelse og anlegg er brukt også på villaområder i arealplanen. Grålum 
foreslås som bydelssenter og det åpnes opp for noe fortetting i områdene rundt. Prosjekter med mer 
enn 3 nye boenheter vil kreve reguleringsplan som vil ivareta nødvendige detaljer. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Deler av dette området er dykret mark.

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Innspill fra: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A074: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen 
 

Ønsker å beholde LNF-område på Klavestad i tråd med dagens plan. 

Vurdering: Tas til følge, LNF-området videreføres. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bevare dyrkbar mark.

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Bevare den dyrkbare marka.

Nåværende bruk: Stort sett landbruk, natur og friluftliv

Innspill fra: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A075: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen 
 

Ønsker å bevare dyrket mark på Hafslundjordene.  

Vurdering: Tas delvis til følge. Det foreslås å ta noe dyrket mark for utvidelse av Gatedalen.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Borregaardsjordet - Bevare god dyrket mark.

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Bevare områder med jorde hvor det er mulig å dyrke mat slik de er.

Nåværende bruk: Stort sett jorder.

Innspill fra: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A076: Anny Guro Bjørnstad Gustavsen 
 

Ønsker å bevare Borregaardsjordene. 

Vurdering: Ikke relevant for arealplanen, er avklart i kommunedelplan for sentrum. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Alvimjordene - Landskapsrom bør bevares

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: LNF

Nåværende bruk: LNF

Innspill fra: Arkitekt Martin Ebert
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A077: Arkitekt Martin Ebert. 
 

Ønsker å bevare landskapsrom på Alvimjordene. 

Vurdering: Tas delvis til følge. Deler av området langs Alvimjordene, som Yvenåsen, åpner opp for 
framtidig utbygging. Området er også under regulering. Alvimjordene beholdes som LNF. Det er 
utarbeidet et temakart for kulturlandskap der viktige kulturlandskap vises. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig, Ravneng

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Område for boligtomter med atkomstveier, stier, friareal og infrastruktur.

Nåværende bruk: Skog.

Innspill fra: Einar Talberg v/Advokat Pål K. Grønnerød
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Innspill nr. 78, Ravneng, Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 1138/2 / Ca. 206 dekar
Forslagsstiller: Einar Talberg v/advokat Pål K. Grønnerød 
Dagens bruk: Skogsområde 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger innenfor avgrensning av tettstedet Ullerøy. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i tilknytning til planlagt hovedveinett for sykkel. Området 
700m-1km til bussholdeplass langs sekundærrute for kollektiv (Skjebergkilen 
marina). 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger utenfor gangavstand fra nærmeste dagligvarebutikk (ca. 2 km)

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert som viktig friluftslivsområde gjennom kommunens 
kartlegging. Registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen (kysten). 
Det går en sti gjennom området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er ca 2 km unna nærmeste skole; Ullerøy barneskole (1-4. klasse). 
Ullerøyveien, fv. 590, er på strekningen uten gang-/sykkelvei. Ullerøy idrettsplass 
ligger noe nærmere, via snarvei gjennom skogen. Hornnes barneskole ligger ca. 8 
km fra området.

Landskap/kulturmiljøer Det er ikke registrert viktig landskap eller kulturmiljø.
Kulturminner Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner.
Naturmangfold Utvikling av området er ikke i konflikt med kjente naturverdier.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord
Skogbruk Barskog, middels og høy/særs høy bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i grunnen. 
Drikkevann og vannmiljø Området berøres ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området har ingen kjente støykilder, luftforurensning eller er innenfor områder 
registrert med forurenset grunn. Det er ingen høyspentlinjer innenfor eller i 
nærheten av området.   

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad. 

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

Området består i stor grad av bart fjell, med stort sett fraværende mulighet for 
marin leire. En liten del av området består av hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning, med svært stor mulighet for marin leire, men usammenhengende 
eller tynt.
Det er registrert en skredhendelse ved Ullerøyveien, utenfor området.
Utenfor aktsomhetsområder for snø- og steinskred og jord- og flomskred.
Det er veldig bratt terreng helt i vest, hvor det er registrert aktsomhetsone for 
steinsprang.
Ikke fare for oversvømmelse ved havnivåstigning og stormflo. Ingen elv eller bekk 
gjennom eller like ved området.

Områdets fysiske kvaliteter Kupert terreng, i hovedsak vestvendt. Svært bratt parti i vest mot idrettsplassen.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

 Forslagsstiller ser for seg adkomt via eksisterende traktorvei som går nordover. 
Forslagsstiller opplyser om at det er sti til skolen gjennom skogen.  Ingen tiltak 
vedr. kommunal vei. Det er ikke gang- og sykkelvei langs Røaveien.
Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor Fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. Uregulert.
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Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger innenfor avgrensning av tettstedet Ullerøy, med 700m-1km til bussholdeplass langs sekundærrute for kollektiv (Skjebergkilen marina).  Det er 
rundt 2 km til nærmeste dagligvarebutikk. Området er registrert som viktig friluftslivsområde gjennom kommunens kartlegging. Registrert som svært viktig 
friluftslivsområde i fylkesplanen (kysten). Det går en sti gjennom området. Området ligger vestvendt, med et svært bratt parti i vest mot idrettsplassen. I dette 
partiet er det er registrert aktsomhetsone for steinsprang. Innspillsområdet består av skog med varierende kvalitet.

Tas ikke til følge.
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From: Njål Grønnevik <ng@tune.no> 
Sent: mandag 5. februar 2018 18.53 
To: Arealplan 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: INNSPILL TIL AREALPLANEN 2015 - 2026 SARPSBORG KOMMUNE 
Attachments: 328 ENGELSRUD EIENDOM.pdf 
 
 
Hei 
 
Vi ønsker med dette å komme med innspill i forbindelse med arealplan 2015 – 2026 i Sarpsborg 
Kommune.  
 
Som eiere av Engelsrud Eiendom AS, G.nr. 2044, B.nr. 3 i Sarpsborg kommune, stiller vi oss positive til 
en eventuell transformering av arealet fra dagens virksomhet (fyrverkerifabrikk) 
og over til f.eks. næringsmiddel- eller annen miljømessig og naturrelatert virksomhet. 
 
Eiendommen ligger praktfullt til bare noen hundre meter fra sykehuset på Kalnes / Vestvannet  og 
sentralt i forbindelse med E6. 
Her kan det bygges i pakt med naturen. Stedet kan også utvikles til å gi betydelig flere arbeidsplasser 
enn hva tilfellet er  i dag. 
 
Det har vært vesentlig industriell aktivitet, både pyroteknisk-, grafisk-, reklame-, emballasje- og 
tradingvirksomhet  på Engelsrud Eiendom kontinuerlig siden 1956. 
For tiden er det fortsatt fyrverkerivirksomhet på stedet. 
 
Det er mottatt konkrete forespørsler og interesse fra flere foretak, fra andre distrikter, som ønsker å 
utvikle eiendommen. Disse har understreket viktigheten av nærheten til E6. 
Vi er også positive til å åpne for å se på eventuelle sykehusrelaterte behov, eksempelvis 
rekreasjonsområder, pasienthotell, boliger etc., evt. også tilleggsbehov Kalnes VGS måtte ha innen 
idrett, nye sportsgrener m.m. 
 
Vi ser frem til et positivt samarbeid med kommunen. 
 
Viser også til innsendt innspill (kartskisse) i dag fra Eirik Faukland via Applikasjonen «Innspill til 
kommuneplanens arealplan ….» som vi håper er mottatt. 
 
Med Vennlig hilsen  
Engelsrud Eiendom AS 
 
Viggo Faukland og Eirik Faukland 
(sign) 
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Innspill nr. 79, Engelsrud, Sandtangen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - næringsformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2044/3 / Ca. 64 daa
Forslagsstiller: Viggo og Eirik Faukland
Dagens bruk: Fyrverioppslag
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Innspillet nevner næringsmiddel-, miljømessig eller naturrelatert virksomhet. 
Nevner også sykehusrelatert behov som for eks. pasienthotell eller tilleggsbehov til 
Kalnes VGS.

Prinsippene for næringsutvikling er bl. a:
- Arbeidsplassintensive virksomheter bør legges til sentrum eller bysonen. Det 
tillates nye arbeidsplassintensive virksomheter langs innfartsårene og i 
bydelssentrene, men begrenset til virksomheter som dekker et lokalt behov. 
- Plasskrevende virksomheter bør legges i tilknytning til overordnet veinett (E6 og 
rv. 111).
- Det skal ikke etableres nye arealkrevende lager- og logistikkområder.

Området vil fremstå som et nytt satellitt. Det er allerede avsatt arealer til 
sykehusrelatert næring vest for sykehuset. 

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Området ligger ca. 2 km fra hovedsykkelrute og bussterminal ved sykehuset, via 
en sti mellom Øsaker og Kalnes sykehus.

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som viktig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ikke registrert som brukt av barn og unge til lek gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljø Hensynssone landskap i gjeldende kommuneplan. Ikke vist som viktig landskap i 
fylkesplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området.

Naturmangfold Det er registert arter av særlig stor og stor nasjonal forvaltningsinteresse (gråtrost 
og fiskeørn) like utenfor området.

Dyrket mark Ca. 12 daa av området er registrert som fulldyrket jord. I tillegg er det innslag av 
innmarksbeite.

Dyrkbar jord En teig på ca. 4 daa vest for bygningene er kartlagt som dyrkbar jord.

Skogbruk Det er litt skog innenfor området. Ca. 5 daa er av lav bonitet og ca. 5 daa er av 
middels bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

Drikkevann og vannmiljø Området er like ved vannet. Vestvannet er reservedrikkevannskilde til Fredrikstad. 
Utbygging vil kunne gi dårligere vannkvalitet.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. 
Utenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense.
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er mistanke om forurenset grunn pga fyrverkerifabrikken.
Fyrverkerioppskytting gir støy i dag. Ny virksomhet kan muligens bidra til mindre 
støy i området.
Det går en høyspentlinje utenfor området øst for veien (distribusjonsnett).

Radon Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

En liten del av eiendommen i vest er vist som en del av Vestvannet. En liten del er 
også vist som aktsomhetssone for flom. Omtrent halvparten av området er innenfor 
100 metersbeltet langs vassdrag på NVE Atlas.
Nesten hele området består av hav- og fjordavsetning, med svært stor mulighet for 
marin leire.
Utenfor akstomhetssoner for steinsprang og snøskred, jord- og flomskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Hensynssone brann-/eksplosjonsfare på grunn av dagens virksomhet 
(fyrverkerioppslag og -oppskytting).

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Flatt terreng. Del av et flott landskap. Egner seg for natur- eller gårdsrelatert 
virksomhet.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Privat vei. Veien mellom Kalnes VGS og Sandtangen er en smal, lang 
grusvei. Vil ha behov for betydelige oppgraderinger dersom det skulle etableres en 
virksomhet som genererer mye besøk eller mange arbeidsplasser.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omkringliggende områder
Sandtangen gård er like ved området. Ellers ligger Østtorp gård nær området. Det 
er andre gårder rundt, men de er noe lenger unna. Området ligger 1 km i luftlinja 
til sykehuset.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er langt fra øvrig tettbebyggelse. Lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter i området er ikke i tråd med prinsipp om rett virksomhet på rett 
sted. Det er allerede lagt opp til sykehusrelatert næring vest for sykehuset. Området vil fremstå som ett nytt satelitt, og vil kreve infrastrukturutbedringer 
dersom det skulle lokaliseres virksomheter som generer mye trafikk.
Området ligger i et stort, verdifullt landskapsområde og en del av området er klassifisert som dyrket mark. 
Det er ikke ønskelig med ytterligere næringsutvikling som ikke faller inn under landbruksbegrepet her.

Tas ikke til følge.
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Fortetting og bærekraft bør prioriteres sterkere i Sarpsborg

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Altfor langt unna sentrum, kollektivtrafikk og gangveier. Dette er ikke bærekraftig
utvikling..

Nåværende bruk: Avsatt til utbygging (er foreløpig skog)

Innspill fra: Frøydis Lunde Ingerø
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A080: Frøydis Lunde Ingerø 
 

Ønsker å endre arealer avsatt til utbygging i Varteig til LNF, da det ikke er bærekraftig og for langt 
unna sentrum. 

• Vurdering: Tas ikke til følge. Et av plangrepene er å sikre levende lokalsamfunn i de fire 
lokalsentrene Stasjonsbyen, Varteig, Ullerøy og Jelsnes. Det innebærer et behov av noen 
utbyggingsområder. 

 

512



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Utbygging langt unna sentrum, på matjord.. Hvorfor?

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Utbygging her er i strid med både sunn fornuft og nasjonale retningslinjer.

Nåværende bruk: Jorder og delvis skog (?) pr i dag, avsatt til utbygging

Innspill fra: Frøydis Lunde Ingerø
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A081: Frøydis Lunde Ingerø 
 

Ønsker ikke utbygging på Bodalsstranda. Er dyrket mark og langt unna sentrum. Strider mot sunn 
fornuft og nasjonale retningslinjer. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Området ligger inne som utbyggingsområde i gjeldende arealplan og er 
regulert. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Nok et utbyggingsområde langt unna sentrum, på matjord/i skog,

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Alt dette er 100% bilbasert byspredning - det stikk motsatte av bærekraftig utvikling!

Nåværende bruk: Matjord, skog, etc.

Innspill fra: Frøydis Lunde Ingerø
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A082: Frøydis Lunde Ingerø 
 

Roligheten/Bergheim/Kampenes. Et et utbyggingsområde langt unna sentrum, på matjord/i skog, og 
bilbasert. Ønskes endret til LNF. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Områdene ligger inne i gjeldende arealplan og er regulert. 

516



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Kalnes/Grålum bidrar til økt bilbruk og utarmer sentrumsområdet

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Mange av funksjonene på Kalnes og Grålum burde av bl.a miljømessige hensyn vært
lagt i byen

Nåværende bruk:

Innspill fra: Frøydis Lunde Ingerø
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A083: Frøydis Lunde Ingerø 
 

Mange av funksjonene på Kalnes og Grålum burde av bl.a miljømessige hensyn vært lagt i byen. 
Ønsker endret til LNF. 

Vurdering: Kalnes-sykehuset er bygget, og næringsområde for helserelatert virksomhet videreføres 
fra gjeldende plan. Det legges inn en utvidelse av Bjørnstad for å sikre arealer til plasskrevende 
industri. Det er gjort grundige vurderinger der ulike hensyn er veiet opp mot hverandre. Grålum er et 
av tre bydelssentre med egne bestemmelser. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Skogvern?

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Skogvern kunne med fordel vært prioritert sterkere i kommunen. Mye stygg hugst i
disse områdene.

Nåværende bruk:

Innspill fra: Frøydis Lunde Ingerø
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A084: Frøydis Lunde Ingerø 
 

Skogvern kunne med fordel vært prioritert sterkere i kommunen. Mye stygg hugst i områder på 
Tveter. 

Vurdering: Det legges opp til stor grad av fortetting som bidrar til å redusere behovet av nye 
utbyggingsområder i områder med skog. Hvordan hogst gjennomføres er ikke berørt i planarbeidet. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Kalnes

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A085: Medvirkningsmøte med 
næringsaktører 25.01.2018. 
 

Ønsker boligbebyggelse på Kalnes. 

Vurdering: Det er gjort grundige vurderinger av muligheten for nye boligområder, deriblant på 
Kalnes. Det er et mål at 60% av boligbygging skal skje gjennom fortetting, og sentrum er 
hovedknutepunkt for hele kommunen. En stor boligutvikling på Kalnes er i konflikt med statlige og 
regionale føringer om en kompakt by. Planforslaget legger opp til fortetting og transformasjon langs 
kollektivakser kombinert med en kompakt by, og legger ikke inn forslag om boligområde på Kalnes i 
planperioden. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger langs Visterflo

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk:

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A086: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger langs Visterflo. 

Vurdering: Det er gjort grundige vurderinger av muligheten for nye boligområder, deriblant langs 
Visterflo. Det er et mål at 60% av boligbygging skal skje gjennom fortetting, og sentrum er 
hovedknutepunkt for hele kommunen. En stor boligutvikling langs Visterflo er i konflikt med statlige 
og regionale føringer om en kompakt by. Planforslaget legger opp til fortetting og transformasjon 
langs kollektivakser kombinert med en kompakt by, og legger ikke inn forslag om nye boligområder 
langs Visterflo i planperioden. 
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, steinbrudd ved Lundestad

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Gammelt steinbrudd

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A087: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger ved stenbrudd i Lundestad. 

Vurdering: Det er gjort grundige vurderinger av muligheten for nye boligområder, deriblant langs 
Lundestad og Visterflo. Det er et mål at 60% av boligbygging skal skje gjennom fortetting, og sentrum 
er hovedknutepunkt for hele kommunen. En stor boligutvikling i foreslått område er i konflikt med 
statlige og regionale føringer om en kompakt by. Planforslaget legger opp til fortetting og 
transformasjon langs kollektivakser kombinert med en kompakt by, og legger ikke inn forslag om nye 
boligområder ved stenbrudd på Lundestad i planperioden. 
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Opstad vest

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A088: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Opstad vest. 

Vurdering: Det er gjort grundige vurderinger av muligheten for nye boligområder, deriblant på 
Opstad. Det er et mål at 60% av boligbygging skal skje gjennom fortetting, og sentrum er 
hovedknutepunkt for hele kommunen. En stor boligutvikling på Opstad er i konflikt med statlige og 
regionale føringer om en kompakt by. Planforslaget legger opp til fortetting og transformasjon langs 
kollektivakser kombinert med en kompakt by, og legger ikke inn forslag om nye større boligområder 
på Opstad i planperioden. Det er lagt inn et areal på 45 daa på Opstad som et mulig framtidig 
utbyggingsområde etter 2033. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Knattås

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A089: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Knattås. 

Vurdering: Områder avsatt til framtidig boligbygging i gjeldende plan videreføres i planforslaget. Det 
legges ikke opp til en utvidelse av arealene.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Yvenåsen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A090: 
 

Ønsker boliger på Yvenåsen. 

Vurdering: Yvenåsen ligger inne som framtidig utbyggingsområde i gjeldende arealplan, og det 
videreføres i planforslaget. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/næring, Alvimjordene

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Næring- og boligbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A091: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 
Ønsker bolig- og næringsbebyggelse på Alvim-jordene.  

Vurdering: Etter flere innsigelser fra offentlige myndigheter ved forrige arealplanrevidering ble de 
framtidige byggeområdene på Alvimjordet tatt ut. Dette er en av grunnene til at planen revideres. 
Det er et nasjonalt mål å redusere omdisponeringen av dyrket mark. Omfanget av dyrket mark avsatt 
til utbygging er gjennomgått i planarbeidet, og flere områder er tilbakeført til LNF. Det vurderes som 
lite trolig at en omkamp om Alvimjordene vil få en annen utgang enn tidligere, samtidig som det også 
er et lokalt politisk ønske om å bevare dyrket mark. Ut fra en helhetsvurdering legger planforslaget 
opp til LNF-formål på Alvimjordene. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Sandesund-Greåker

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Fortetting bolig

Nåværende bruk: Blandet boliger, industri og lettere næring

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A092: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på strekningen Sandesund – Greåker. 

Vurdering: Strekningen Sandesund – Gråker er blant de områdene det legges opp til vesentlig 
fortetting og transformasjon i fortettingsstrategien. Det er behov for en vurdering av infrastrukturen, 
grunnforhold, og fordeling av næring, bolig og andre funksjoner fra Greåker i vest til Sandesund i øst. 
Det er også behov for samarbeid mellom grunneiere. Dette gjøres best hvis rammene for utvikling 
først settes gjennom en kommunedelplan. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig, KPS

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk: Transformasjon til bolig

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A093: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker transformasjon til boliger på tidligere KPS. (Tunborg) 

Vurdering: Planforslaget legger opp til at Tunborg (KPS-tomta) kan transformeres til bolig i framtiden. 
Området er sentralt i byområdet, i nærheten av Grålum bydelssenter, med god kollektivdekning og i 
tilknytning til hovedsykkelrute med høy planlagt standard. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, KPS-åsen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog, dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A094: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på KPS-åsen. 

Vurdering: : Planforslaget legger opp til at Tunborg (KPS-tomta) kan transformeres til bolig i 
framtiden. Området er sentralt i byområdet, i nærheten av Grålum bydelssenter, med god 
kollektivdekning og i tilknytning til hovedsykkelrute med høy planlagt standard. Det legges også opp 
til en videre utbygging av Parkåsen (nord for KPS) på lengre sikt (2033-2050) Området er blant de 
mest aktuelle som et mulig framtidig utbyggingsområde. Blant annet på grunn av dyrket mark legges 
det ikke opp til utbyggingsområder vest for Fv. 114 

 

540



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Høyåsen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A095: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Høyåsen, nordlig del. 

Vurdering: Høyåsen grenser i syd mot Parkåsen som ligger inne som et framtidig utbyggingsområde 
på ca 650 dekar i perioden 2033-2050. Den sydlige delen av Høyåsen ligger også innefor. Forslag til 
tettstedsgrense legges også her. Hvis resten av Høyåsen skulle inkluderes vil man måtte ta ut arealer 
andre steder i kommunen. Det vurderes at den nordlige delen ligger såpass langt fra sentrum og 
barneskole at det ikke bør tas inn som et langsiktig utbyggingsområde.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Høyåsen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A096: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Høyåsen, sydlig del. 

Vurdering: : Planforslaget legger opp til at Tunborg (KPS-tomta) kan transformeres til bolig i 
framtiden. Området er sentralt i byområdet, i nærheten av Grålum bydelssenter, med god 
kollektivdekning og i tilknytning til hovedsykkelrute med høy planlagt standard. Det legges også opp 
til en videre utbygging av Parkåsen (nord for KPS) og sydlig del av Høyåsen på lengre sikt (2033-2050) 
Området er blant de mest aktuelle som et mulig framtidig utbyggingsområde. Blant annet på grunn 
av dyrket mark legges det ikke opp til utbyggingsområder vest for Fv. 114 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, sentrum

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Fortetting bolig

Nåværende bruk: Blandet bolig/næring

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A097: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker fortetting i sentrum. 

Vurdering: Arealet som foreslås til fortetting ligger innenfor vedtatt kommunedelplan for sentrum, og 
omfattes ikke av planforslaget. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/næring, Torsbekkdalen

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Nærings- og boligbebyggelse

Nåværende bruk: Grønnstruktur

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A098: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger/næring i Torsbekkdalen. 

Vurdering: Området som ønskes til bolig/næring ligger innenfor kommunedelplan for sentrum, og 
inngår ikke i planforslaget.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/næring, Borregårdsjordene

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Nærings- og boligbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A099: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger/næring på Borregaardsjordene. 

Vurdering: Området som ønskes til bolig/næring ligger innenfor kommunedelplan for sentrum, og 
inngår ikke i planforslaget. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Hafslundsøy/Helgeby

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A100: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Hafslundsøy/Helgeby. 

Vurdering: Området som foreslås lagt inn består stort sett av dyrket mark. Stortinget har vedtatt en 
nasjonal jordvernstrategi, og det er også lokalt politisk ønske om å bevare dyrket mark i størst mulig 
grad. Helt nord på Hafslundsøy legges det inn et framtidig utbyggingsområde på golfbanen. Nærhet 
til buss, sentrum, mulig framtidig datasenter på Hasle samt kapasitet på skolen, i tillegg til 
attraktiviteten langs elva, bidratt til at området ble vurdert som egnet for boligutvikling. Ytterligere 
utbygging av dyrket/dyrkbar mark på Hafslundsøy vurderes ikke tilrådelig. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/næring, Hasle

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Nærings- og boligbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A101: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger/næring på Hasle, nord for Trafostasjonen. 

Vurdering: Området som foreslås lagt inn består stort sett av dyrket mark. Stortinget har vedtatt en 
nasjonal jordvernstrategi, og det er også lokalt politisk ønske om å bevare dyrket mark i størst mulig 
grad. Helt nord på Hafslundsøy legges det inn et framtidig utbyggingsområde på golfbanen. Nærhet 
til buss, sentrum, mulig framtidig datasenter på Hasle samt kapasitet på skolen, i tillegg til 
attraktiviteten langs elva, bidratt til at området ble vurdert som egnet for boligutvikling. Ytterligere 
utbygging av dyrket/dyrkbar mark på Hasle vurderes ikke tilrådelig. Det er lagt inn et større areal for 
framtidig utbygging i skogsområdene øst for dagens bebyggelse, som i hovedsak er tenkt benyttet til 
et mulig framtidig datasenter. 

 
 

554



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Hevingen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A102: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på skogsområde på Hevingen. 

Vurdering: Noe av det foreslåtte området er i dag avsatt til næring, resten ligger inne som LNF. Det 
grenser også til framtidig utvidelse av golfbanen i syd/øst. Foreslåtte arealer ligger rett utenfor 
kollektivsonen, og vil bidra til å trekke boligbebyggelsen lenger vekk fra sentrum. Det foreslåtte 
utbyggingsområdet anbefales ikke lagt inn i planperioden fram mot 2033. Deler av det ligger innenfor 
langsiktig tettstedsgrense og kan være aktuell mellom 2033- 2050 for å møte forventet 
befolkningsvekst. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Bergheim

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A103: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Bergheim. 

Vurdering: Arealene som omtales ligger inne som framtidige utbyggingsområder i gjeldende 
arealplan. Dette videreføres i planforslaget. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Hafslundskogen

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog og dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A104: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Hafslundskogen. 

Vurdering: Hafslundskogen er et LNF-område i gjeldende arealplan med hensynssone friluftsliv for 
store deler av arealene. For å møte forventet befolkningsvekst mot 2050 er det vurdert flere mulige 
utbyggingsområder. Hafslundskogen har rimelig kort avstand til barneskole og til sentrum. Det er 
også et attraktivt friluftsområde og et noe viktig kulturlandskap. Ut fra en helhetsvurdering legges en 
del av Hafslundskogen inn som et framtidig utbyggingsområde 2033 – 2050, men sent i perioden. 
Langsiktig tettstedsgrense justeres tilsvarende. 

 
 

560



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Sandbakken

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A105: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Sandbakken (nordlig del). 

Vurdering: Foreslått område ligger inne som LNF i gjeldende arealplan. Det legges ikke inn nye 
utbyggingsområder i planperioden fram mot 2033, men for å møte forventet befolkningsvekst mot 
2050 vil deler av Sandbakken legges innenfor langsiktig tettstedsgrense. Basert på nærhet til skole og 
andre vurderinger, anbefales et område syd for det det foreslåtte.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Sandbakken

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A106: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boliger på Sandbakken (sydlig del). 

Vurdering: Foreslått område ligger inne som LNF i gjeldende arealplan. Det legges ikke inn nye 
utbyggingsområder i planperioden fram mot 2033, men for å møte forventet befolkningsvekst mot 
2050 vil deler av Sandbakken legges innenfor langsiktig tettstedsgrense. Basert på nærhet til skole og 
andre vurderinger, anbefales at deler av det foreslåtte området legges inn som utbyggingsområde i 
perioden 2033 – 2050..  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Næring, Holtenga

Ønsket bruk: Utbygging næring

Ønsket ny bruk: Næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Skog, noe dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A107: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker næring på Holtenga. 

Vurdering: Det er fortsatt ledige arealer på Kampenes, men på lengre sikt kan det være behov av å 
sikre behovet av arealer for plasskrevende virksomheter. Mot slutten av perioden 2033 – 2050 legges 
det opp til en mulig utvidelse av Kampenes nordover mot Holtenga. Arealene legges innenfor 
langsiktig tettstedsgrense som da utvides nordover. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Næring, Årum/Hafslundjordene

Ønsket bruk: Utbygging næring

Ønsket ny bruk: Næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark, steinbrudd, boliger, mm.

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A108: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker næring på Årum/Hafslundjordene. 

Vurdering: I gjeldende arealplan i Sarpsborg ligger foreslått område inne som LNF (dyrket mark), 
næring, off/privat tjenesteyting og noe bolig. I nylig vedtatt arealplan for Fredrikstad er tidligere 
næringsarealer på Domberg tilbakeført til LNF. Det er en nasjonal jordvernstrategi, og det er et 
politisk ønske lokalt å verne dyrket mark. Foreslått område anbefales ikke endret til næring. Det 
ligger inne i planforslaget en utvidelse av Gatedalen som tar noe dyrket mark.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Næring, sentrum øst

Ønsket bruk: Utbygging næring

Ønsket ny bruk: Næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Blandet bolig- og næringsbebyggelse

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A109: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker næring i sentrum øst. 

Vurdering: Området som ønskes til bolig/næring ligger innenfor kommunedelplan for sentrum, og 
inngår ikke i planforslaget. 

 

570



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/Næring, Sentrum

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Fortetting blandet bolig-/næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Blandet bolig-/næringsbebyggelse

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A110: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker fortetting med boliger/næring i sentrum 

Vurdering: Området som ønskes til bolig/næring ligger innenfor kommunedelplan for sentrum, og 
inngår ikke i planforslaget. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Næring, KPS-åsen

Ønsket bruk: Utbygging næring

Ønsket ny bruk: Næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Næringsbebyggelse, skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A111: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker næringsbebyggelse på KPS og åsen bak. 

Vurdering: Det legges opp til transformasjon av eksisterende næringsområder på Tunborg (KPS) til 
boligformål. Utvikling av boliger her vil bygge opp under ønsket utvikling på Grålum bydelssenter. Det 
vil bli stilt krav om områderegulering. For å møte befolkningsveksten fram mot 2050 legges det opp til 
framtidig utbyggingsområde etter 2033 på Parkåsen bak KPS. Området er i første rekke tenkt som 
boligområde. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Næring, Hafslundskogen

Ønsket bruk: Utbygging næring

Ønsket ny bruk: Næringsbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A112: : Medvirkningsmøte med 
næringsaktører 25.01.2018 
 

Ønsker næring i Kalnesskogen i forlengelsen av Bjørnstad industriområde. 

Vurdering: Det legges opp til en utvidelse av Bjørnstad næringsområde mot Kalnesskogen i 
planforslaget. Dette gjøres for å sikre arealer til plasskrevende virksomheter framover. Det åpnes ikke 
opp for kontor og arbeidsplassintensive tjenester. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Vistergropa

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Sanduttak

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringsaktører, 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A113: : Medvirkningsmøte med 
næringsaktører 25.01.2018 
 

Ønsker boligbebyggelse i Vistergropa. 

Vurdering: Vistergropa avsettes i planforslaget til kombinert formål råstoffutvinning og massedeponi. 
Området vurderes som egnet for boligutvikling på sikt. Det er viktig å starte prosessen med vurdering 
av grunnforhold og forutsetninger for at området skal kunne brukes som massedeponi, samtidig som 
det legges til rette for en mulig framtidig boligutvikling. Da realisering av planene for InterCity virker 
å være langt frem i tid, vil det være mulig å peke på Vistergropa som boligområdet som ivaretar 
behovet som oppstår etter Intercityutbyggingen. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Moa

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog og dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringslivet 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A114: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boligbebyggelse på Moa. 

Vurdering: I gjeldende arealplan er en større del av det foreslåtte området (Opstad vest) avsatt til 
framtidig boligbebyggelse. Området er også ferdig regulert.  Arealet videreføres i planforslaget men 
utvides ikke. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Boliger, Langemy

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligbebyggelse

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringslivet 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A115: Medvirkningsmøte med næringsaktører 
25.01.2018 
 

Ønsker boligbebyggelse på Langmyr. 

Vurdering: Det foreslåtte området ligger i kommunedelplan for Langemyr og inngår ikke i 
planforslaget. Deler av området er ferdig regulert til boliger. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bolig/næring, Hafslundsøy/Hukelund

Ønsket bruk: Utbygging blandet

Ønsket ny bruk: Nærings- og boligbebyggelse

Nåværende bruk: Dyrket mark

Innspill fra: Innspill ifm. medvirkningsmøte med næringslivet 25.01.2018
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A116 – Innspill ifm. Medvirkningsmøte med 
næringslivet 25.01.2018: 
 

Hafslunsøyundsøy/Hukelund. Ønsket bruk er Nærings- og boligbebyggelse på et areal som i dag er 
dyrket mark. 

Vurdering: Det foreslåtte området er avsatt til LNF i gjeldende arealplan. Dette videreføres i 
planforslaget. Et mindre område nord for Furuheimveien settes av til framtidig boligbebyggelse. Det 
foreligger en nasjonal plan for vern av dyrket mark, og det er også et lokalt politisk ønske å bevare 
matjord. 
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postadresse: besøksadresse:  tlf    69 17 53 85        org.nr. 876 000 652 mva 
Pb. 374  Storgt.4B, 3.etg.                                          bankgiro 1105.11.79317  
1753 Halden  Halden Torg  mob 93096985        erlend@haldenarkitektkontor.no
  

 
   Halden, 02.02.2018        

  
 

Sarpsborg kommune 
Planavdelingen 
Postboks 237 
1702 Sarpsborg 
 

Gjenpart: Bjørn Hauge, Jan B. Hauge, Erik Sørli, Erik Hauge 
 
Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i Sarpsborg 
kommune 
Sarpsborg kommune har kunngjort at de har igangsatt rullering av kommuneplanens 
arealdel (samt kommunedelplan for kystsonen). 
Frist for å sende innspill til planarbeidet med å revidere arealdelen er satt til 5.februar 2018. 
Innspillene kan sendes med brev eller som e-post til arealplan@sarpsborg.com 
 
Halden Arkitektkontor AS har på vegne av grunneierne for de tre eiendommene 1039/5, 
1040/1 og 1040/22 utarbeidet et samlet innspill til sydlig utvidelse av boligområdet på 
Sandbakken. 

 
 
Området er vist med gul farge, og er på ca 700 mål. 4 alternative adkomstmuligheter er 
markert med mørk blå strek på kartet. 
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           halden arkitektkontor as 02.02.2018 Side 2 av 6 
 

 
 
Området ligger innenfor byområdet, og blir en utvidelse av eksisterende lokalsenter på 
Klavestadhaugen, der eksisterende infrastruktur, og allerede etablert sosial- og service-
struktur kan benyttes og videreutvikles. 
Det er naturlig å starte utviklingen rundt Sandbakken barne– og ungdomsskole, der det også 
ligger barnehage, idrettshall og idrettsanlegg/ kunstgressbane. De nye boligene vil slik sett 
være sikret trygg skolevei (uten kryssing av hovedvei), og det samme vil gjelde for 
barnehage, idrettshall og idrettsanlegg. Rektor på skolen opplyser at de har noe kapasitet å 
gå på, slik at man ikke «sprenger» skolekapasiteten med å tillate nye boliger i området. 
Rektor vil med glede ta imot flere nye elever. 
Det kan slik sett også ligge an til at området nærmest skolen (1040/22) - som benyttes av 
skolen allerede i dag etter avtale med grunneier - i en helhetstankegang vil kunne overføres 
til skoleformål, dersom området forøvrig kan bebygges med nye boliger. 
 
Gjeldende arealdel har i planbeskrivelsen listet opp følgende prinsipper for boligbygging: 

 Bysonen – Minst 50 % av all boligbygging skal skje innenfor 2 km fra torget. 
 Kollektivsonen – Minst 90 % av all boligbygging, inkludert bygging i bysonen, skal 

skje innenfor byområdet1 med maks 2 km til skole og stamveinettet for kollektiv. 
 Omlandet – Inntil 10 % av all boligbygging kan skje i lokalsentrene2 i hovedsak med 

maks 2 km reell vei til skole. 
 Området sørvest for gamle Kongevei vurderes til boligbygging, fortrinnsvis 

eneboliger. 
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           halden arkitektkontor as 02.02.2018 Side 3 av 6 
 

 
Flyfoto: Bassenget, tettbebyggelsen og skole- og idrettsområdet, barnehage samt nærbutikk og 
servicebygg på Sandbakken (Hall enda ikke oppført på dette flyfoto.) 
 
Videre ønsker kommunen i sin arealplan å sikre variert boligtypesammensetning, 
møteplasser, samt viktige rekreasjons- og lekeområder for barn lokalt. Sarpsborg skal være 
attraktiv å bosette seg i for barnefamilier, og kommunen ønsker å utvikle nye attraktive 
boligområder i nærheten av et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem.  
Det ligger på Sandbakken svært godt til rette for å oppnå alt dette. 
 
Boligpolitisk plattform legger til grunn at kommunen får avsatt tilstrekkelige områder i sine 
arealplaner, som vil ivareta kommunens ambisjoner om vekst. Behovet tilsvarer ca. 350 
boenheter i året, og gjeldende kommuneplan legger til rette for ca. 400 boenheter i året for å 
sikre nødvendig fleksibilitet. 
 
I tillegg til at vi ber kommunen om vurdere å legge inn dette området i sin arealplan, 
anmoder vi også at kommunen spiller inn en slik rullering av kommuneplanen for Sarpsborg 
(aktuelle utbyggingsområder) til fylkeskommunens tilsvarende arbeid med å rullere 
fylkesplanen, slik at det blir samsvar mellom Sarpsborg kommunes arealpolitikk og det som 
blir vedtatt i ny fylkesplan for Sandbakkens del. 
 
Vi viser også til at Northman AS v./ Arild Aaserud 26.01.2018 sendte inne et 
reguleringsutkast utarbeidet av HS arealplan. Dette er en illustrasjon av mulighetene 
Northman AS ser for seg for deler av området, men vi gjør oppmerksom på at vårt 
fellesforslag også omfatter eiendommen 1039/5. Vi viser også til at vi ønsker et samarbeid 
med kommunen vedrørende arealbruken nærmest skolen, og at vi i samråd bør vurdere 
flere adkomstmuligheter.  
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           halden arkitektkontor as 02.02.2018 Side 4 av 6 
 

   
 
Tettstedsgrensen i gjeldende fylkesplan (t.v.) omfatter de nordligste delene av 1039/5 og 
1040/1, mens gjeldende arealdel for Sarpsborg (t.h.) ikke har tatt med dette som utbyggings-
eller utvidelsesmulighet. 
Fylkesplanen foreslår faktisk at noe dyrket mark her på sikt kan avsettes til 
utbyggingsformål. 
 
Det anmodes derfor konkret om at kommunen spiller inn til fylkeskommunen forslag om å 
fjerne områdene opp mot Fredheim, og isteden legge inn et område på 300 mål ved 
Sandbakken barne- og ungdomsskole som vist på kartet under. Fortsatt de samme 
adkomstmuligheter. Det skal nevnes at de tre parsellene (70 + 170 + 60 mål) slik sett har 
egen adkomstmulighet hver for seg. 
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           halden arkitektkontor as 02.02.2018 Side 5 av 6 
 

 

 
 
Denne illustrasjonen viser trinn 1, som grunneierne ønsker lagt inn som fremtidig 
byggeområde i rullert arealdel for Sarpsborg kommune, sammenstilt med gjeldende 
reguleringsplaner i dette området.  
Vårt forslag utgjør samlet 300 mål for de tre eiendommene, men det skal selvsagt innenfor 
dette området også innpasses grønnstruktur i form av lekeplasser og grøntkorridorer/ 
friområder. Potensielt også en utvidelsesmulighet for skoleområdet. 
 
Som nevnt innledningsvis, foreligger det på lang sikt også utvidelsesmuligheter på 400 mål 
til videre sydover, opp mot totalt 700 mål. Men noe slikt vil ikke være aktuelt før i senere 
planperioder. 
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           halden arkitektkontor as 02.02.2018 Side 6 av 6 
 

 
 
Ortofoto med de tre parsellene og respektive adkomstmuligheter illustrert. 
 
 
Vi stiller gjerne i et møte for å redegjøre nærmere for våre tanker rund prosjektet, og 
nærmere vurdere om det også kan avsettes utvidelsesmulighet for skolen. 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 HALDEN ARKITEKTKONTOR AS 

 
Erlend Eng Kristiansen 

Siv.ark MNAL 
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Innsendt: 19.05.2017 09:33
Ref.nr: TVBOWV

Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 Sarpsborg
Telefon: 69 10 80 00 
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Hjemmeside: http://www.sarpsborg.com

Forhåndskonferanse - bestilling

Tiltakshaver
Tiltakshaver er

o enkeltperson(er)
T foretak/lag/sameie

Org.nr.

979871740
Navn

RAKKESTAD EIENDOM AS
Adresse

Grønnlia 33
Postnr.

1739
Poststed

BORGENHAUGEN
E-postadresse

bjorn@haugom.net
Telefon

97747963
Har tiltaket en ansvarlig søker (profesjonelt foretak)?

o Ja
T Nei

Eiendomsopplysninger
Adresse for tiltaket

Sandbakken
Postnr.

1743
Poststed

Klavestadhaugen
Gnr.

1 040
Bnr.

22
Festenr. Seksj.nr.

Tomtens størrelse (m2)

59 800
Er tiltakshaver også hjemmelshaver (eier av grunneiendommen)?

o Ja
T Nei

Hjemmelshavers etternavn

Tønnesen Hauge
Fornavn

Lisbeth

Type tiltak
Type tiltak

o Nybygg
o Utvidelse av bygning (tilbygging/påbygging/underbygging)
o Endring av bygg (fasade/konstruksjon/reparasjon)
o Endring av boligenhet (oppdeling/sammenføyning)
T Deling av eiendom
o Bruksendring
o Riving
o Bygningsteknisk installasjon
o Terrenginngrep
o Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg
T Anlegg av vei/parkeringsplass
T Annet:

Kort beskrivelse

Få dette tomteområde med i rulleringsplan og vei inn til omr

Bygnings- eller anleggstype
Type bygning/anlegg
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o Bolig
o Uthus
o Garasje
o Fritidsbygning
o Driftsbygning i landbruket
o Næringsbygg
T Annet:

Kort beskrivelse

Få dette inn for boligutvikling

Tiltakets omfang:

Ca. m2 bebygd areal (BYA)

Ca. m2 bruksareal (BRA)

Tema for forhåndskonferansen
Beskriv spesielle forhold/problemstillinger som ønskes drøftet

Håper på å få dette inn i rulleringsplan og prate om vei inn til dette området. Vi har fått en forespørsel på kjøp av
dette området fra grunneierne. Det er også grunneier av 1040-1 som også er interesert i utvidelse av sitt område,
Bjørn Hauge. Det er viktig for oss å få et møte med henblikk på tidsperspektiv m.m.

Vedlegg
Aktuelle vedlegg:

Kartutsnitt med tiltaket inntegnetTegninger/skisser av eksisterende situasjonTegninger/skisser av ny situasjonFoto av eksisterende
situasjonFotomontasjeRedegjørelse for tiltaket

Type vedlegg Vedlegg Ettersendes per post

o Ettersendes per post

Tidspunkt/deltakelse
Ønsket tidspunkt for forhåndskonferanse

Så snart det lar seg gjøre.
Ønsket deltakelse

o Tiltakshaver
T Ansvarlig søker
o Andre:

Forhåndskonferanse - bestilling
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Planforslag nr. 118, Sandbakken, vest for skolen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 1039/5, 1040/1, 1040/22 / Ca. 700 daa
Forslagsstiller: Halden arkitektkontor på vegne av grunneierne Bjørn Hauge, Jan B. Hauge, Erik Sørli, Erik Hauge
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt planarbeid

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor bysonen, men innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Nærmeste del av området er i gangavstand fra stamrute for buss som går i fv. 118 
Skjebergveien. Det går også en sekundærrute i Skjebergveien.
Nærmeste del av området ligger i tilkytning til hovedsykkelveinettet som går langs 
Skjebergveien og videre i boliggater parallelt med Skjebergveien. Området 
strekker seg 1 km sørover. De sørligste delene ligger langt fra buss- og 
hovedsykkelnett.
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Nærmeste del av området ligger i gangavstand fra dagligvarebutikk på 
Sandbakken (Kiwi og Spar). Større handel- og servicetilbud finnes på Borgen 
bydelssenter, som ligger ca. 2,5-3,5 km fra nærmeste punkt.

Nærhet til sentrum Området ligger mellom 5,5 og 6,5 km fra sentrum. En utvikling av dette området 
vil bidra til at hovedveksten av boligenes kommer lenger vekk fra sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv Nærmest hele området er registrert som viktig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

En stripe på 100 m vest for skolen er registrert brukt av barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer.
Området ligger like ved barnehage, barneskole og ungdomsskole samt 
idrettsanlegget på Sandbakken.

Landskap og kulturmiljøer
Halvparten av området berører et kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA-
området Oltidsvegen - Skjebergsletta). Bebyggelse vil kunne ha en uheldig visuell 
effekt på landskapsrommet.

Kulturminner Det er flere automatisk fredete kulturminner i den sørlige halvdelen av området.

Naturmangfold Ingen spesielle naturverdier.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord
Ca. 50 daa. i nord består av dyrkbar jord. Området utgjør en jordressurs, men 
topografi og varierende jorddybde gjør at området ikke er særlig godt egnet for 
jordbruksproduksjon.

Skogbruk
Området består i av skog med varierende bonitet, der ca. 110 daa har høy bonitet, 
og resten lav/middels bonitet eller uproduktiv skog. Området fremstår i dag som et 
velarrondert sammenhengende område med produktiv skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

Drikkevann og vannmiljø Området ligger ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. Det er 
ingen bekk innenfor området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En stor del av området er innenfor gul sone for støy.
Det er ikke registrert luft- eller grunnforurensing i området. Det er ikke høyspent 
innenfor området, men det er en transformatorstasjon likeved området i sørvest 
ved Nordre Bjørnstad (i tilknytning til jernbanen).

Radon En stor del av området er registrert med høy sannsynlighet for forekomst av radon.

LNF i hovedsak  i gjeldende kommuneplan, noe friområde. Området er i hovedsak utenfor 
fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Området består i hovedsak av bart fjell, med noe tykk morene og tynn 
havavsetning, som innebærer en fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. 
NGUs kart over mulighet for marin leire viser at en del av området har stor 
sannsynlighet for marin leire i grunnen. Grunnforholdene må undersøkes nærmere.
Det finnes en liten bekk innenfor området, som en eventuell utbygging må ta 
hensyn til.
Fjerning av skog redusert evne til å infiltrere og tilbakeholde vann. Dette kan føre 
til overvannsproblemer på dyrka mark som ligger tilstøtende til dagens skogsareal.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke innenfor hensynssone for fare for storulykke pga. 
industrivirksomhet.

Områdets fysiske kvaliteter Områdene i sør har mulighet for utsikt over Skjebergsletta. Kupert terreng.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Ved en utbygging av hele området forventes ikke Skjebergveien å ha 
kapasitet for trafikkmengden mot/ fra sentrum. Adkomstveier med 
samleveistandard må opparbeides både til fylkesveien Skjebergveien og 
Haugeveien (krysse toglinje / IC). Egen trafikkanalyse må utarbeides som ser på 
det overordnede veisystemet  Borgen – Borgenhaugen – Sandbakken.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Vurderes mot 2050

Området er registrert som viktig rekreasjonsområde. Delen som ligger nærmest skoleområdet i nord er hyppig brukt av barn og skal ikke bebygges. En 
eventuell utbygging må sikre grønne korridorer ut til skogen.
Den sørlige delen av området er et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (Skjebergsletta).
Området består ikke av dyrket mark, men en del er dyrkbar og området samlet sett framstår som et stort sammenhengende område med mye produktiv skog.
Området ligger langt fra sentrum, men ligger samtidig nær stamnett for buss, hovedsykkelnett, skole/barnehage/idrettsanlegg og butikk (for den nærmeste 
delen av området).
Utbygging i et stort omfang vil kreve store infrastrukturkostnader. Det må utarbeides en trafikkanalyse som ser på den samlede trafikkøkningen som forventes 
på Borgen-Borgenhaugen-Sandbakken.

Deler vurderes mot 2050, i sammenheng med andre områder på Sandbakken.
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

Tittel: Omreguleres til boligformål Heiberg/Solstad

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Omreguleres til boligformål.Se vedlagte skisse for mulig utn. søndre del.

Nåværende bruk: Boliger låve/lager nordre del. Boliger garasje/lager søndre del.

Innspill fra: Jan Erik Pedersen
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Innspill nr. 119, Heiberg, Kvastebyveien
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse

Gnr/Bnr / Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Jan Erik Pedersen
Dagens bruk: Eneboliger, låver/garasjer og skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Mer om innspillet:

Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området er del av lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger innenfor 2 km i luftlinje fra Hornnes 
skole).

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 0-200 m fra gang- og sykkelveien som går langs Oltidsveien østover til 
Stasjonsbyen.
Oltidsveien er hovedykkelrute, men planlagt standard for store deler av veien er utvidet 
skulder, som er en minimumløsning.
Det er ikke-planskilt krysning over jernbanen for å komme til Stasjonsbyen.
Området ligger i tilknytning til lokalbussrute som går til Kvastebyen og ca. 200 m fra 
bussholdeplass "Skjeberg folkehøyskole" hvor det går regionrute Halden-Fredrikstad-
Moss.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 800 m fra nærmest dagligvarebutikk i Stasjonsbyen (Rema 1000).

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 11 km fra Torget i Sarpsborg sentrum.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Ikke registrert som friluftslivområde.
Ligger ca. 1,5 km fra registrert friluftslivsområdet i Kvastebyen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 1,3 km fra nærmeste barnehage (Askeladden) og ca. 1,2 km fra 
Hornnes barneskole. Barn som bor vest for jernbaneovergangen får skoleskyss da 
overgangen regnes som utrygg.
Området ligger ca. 5,5 km fra Sandbakken ungdomsskole. Ca. 1 km fra fotballbanen ved 
Grimstadtunet.

Landskap og kulturmiljøer

Området er registrert som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA - 
Oltidsveien - SKjebergsletta). Hoveddelen av området er markert som viktig 
motorveilandskap i fylkesplanen. Området i sin helhet er markert som viktig kulturmiljø i 
fylkesplanen.
Området er vist som kulturlandskap av regional verdi i gjeldende kommuneplan.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Området har mange store eiker. Skjebergbekken ligger ca. 100 m øst for området 
(gyteområde for sjøørret).

Dyrket mark
Området består ikke av dyrket mark. Eventuell utbygging vil kreve buffersoner mot 
dyrket mark, og det vil redusere arealet betydelig. Utbygging kan føre til driftsmessige 
problemer på omkringliggende dyrka mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Ca. 10 daa består av skog av lav bonitet. Resten er impediment.
Skogen har funksjon som ferdsel for vilt og er tilholdssted for flere fuglearter. 

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø
Ikke innenfor hensynssone for drikkevann.
Innenfor nedbørsfelt til Skjebergbekken.
Nærmeste del av området ligger ca. 100 m fra Skjebergbekken.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert.
Stasjonsbyen er vist som lokalsenter på fylkesplankartet (lokalsenteret er ikke avgrenset).

1019/4 m.fl. / Ca. 22 daa 

Forslagsstiller ønsker først og fremst 5 boenheter på sørsida mot Kvastebyveien, men ønsker også at det 
vurderes framtidig boligbygging for hele området)
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Stripa langs Kvastebyveien og Oltidsveien er utsatt for mye støy (rød sone). Nesten hele 
området er ustatt for støy (gul sone).
Det er ikke registrert luftforurensing eller fare for forurenset grunn. 
Det er ingen høyspent i nærheten.

Radon Det meste av området har høy aktsomhet for radon.

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

En del av området er innenfor aktsomhetsområde for flom rundt Skjebergbekken.
Det er gjort en nærmere utredning av flom i Stasjonsbyen. Denne viser ikke at det er fare 
for oversvømmelse i området. 
Området består av hav- og fjordavsetning. Hoveddelen vises med svært stor mulighet for 
marin leire, men usammenhengende/tynt. Resten vises med svært stor mulighet for å finne 
marin leire. Hvor det er marin leire, er det en risiko for å finne kvikkleire.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomhet.
Områdets fysiske kvaliteter Småkupert terreng. På vestsida er det fin utsikt over Skjebergsletta.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Berører ikke kommunal vei – adkomst direkte fra fylkesvei. Det vil være krav om 
utbygging av gang- og sykkelvei langs Kvastebyveien. 
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om 
oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er en del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Området består ikke av dyrket mark, men eventuell utbygging krever en buffersone mot  
dyrket mark, som gjør at kun små deler av ommrådet kan være aktuelle for utbygging.
Området ligger innen 2 km fra skolen i luftlinje, men det er ikke gang- og sykkelvei langs Kvastebyveien og jernbaneovergangen regnes ikke som trygg 
skolevei. Det vurderes å være mer hensiktsmessig å lokalisere boligutvikling på østsiden av jernbanen.

Tas ikke til følge.
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Hei! 
  
Sender denne søknaden på vegne av min far; Kai Andersen. 
  
Han ønsker å melde inn gnr 2068, bnr. 3 i Sarpsborg for omregulering til boligformål. 
  
Vedlagt følger søknad inkl kartskisse. 
  
Fint om du/dere kan bekrefte at søknad er mottatt og videre saksgang. 
  
På forhånd takk! 
  
Mvh 
Tor-Arne Andersen 
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Innspill nr. 121, Eidet, Tyssill
Dagens formål:

Foreslått formål: Boligbebyggelse
Gnr/Bnr / Arealstørrelse: 2068/3 / Ca. 30 daa
Forslagsstiller: Tor-Arne Andersen, på vegne av Kai Andersen
Dagens bruk: I hovedsak dyrket mark, noe skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor kollektivsonen. Det åpnes ikke for nye boliger i dette 
området.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskap og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Gjentakelse av de viktigste punktene fra enkelte tema. Skjønnsmessig vurdering av fordeler og ulemper. Eventuelle forutsetninger ved utbygging.

Tas ikke til følge.

Delvis område for framtidig råstoffutvinning, delvis LNF i gjeldende kommuneplan.
Uregulert. Området avsatt til råstoffutvinnning er vist som eksisterende tettsted i fylkesplanen, resten 
er inennfor angsiktig tettstedsgrense.
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Hornnes hytter

Ønsket bruk: Utbygging fritidsboliger

Ønsket ny bruk: vann og kloak er i området og det er parkering for biler

Nåværende bruk: Skog og fjell

Innspill fra: Jens Erik Westberg
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Innspill nr. 122, Hornnes hytter
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1006/1 / 13 dekar
Forslagsstiller: Jens Erik Westberg
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sonen Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Kyststien går utenom 
området. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Det er ikke registrert at området brukes til lek av barn og unge. 

Landskap/kulturmiljø Området omfattet av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består av ca 1,7 daa dyrkbar jord. 
Skogbruk Området består av ca 7 daa skog av middels-høy bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området.

Radon Deler av området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består både av marin strandavsetning og delvis bart fjell i følge NGU's 
løsmassekart. Den delen som har marin strandavsetning har stor sannsynlighet for 
funn av marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Kupert i sør. Relativt flatt i nord. Sørvendt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og kyststien går utenom området.  Innspillet omhandler foretting av eksisterende 
hyttefelt. Området ligger vendt mot sør hvor terrenget er kupert i sør, men relativt flatt i nord. Området omfattet av Riksantikvarens KULA-områder og av 
Fylkesplanens temakart kulturmiljø. Det foreligger enkelte områder med dyrkbar jord og middels-høy bonitet av skog. Innspillet bidrar til nedbygging av 
strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommunedelplan for kystsonen
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Varig vern

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk: Området er en grønn lunge som ikke bør bebygges. Planene vil skape disharmoni.

Nåværende bruk: Sies å være regulert til disharmoniske rekkehus.

Innspill fra: Lars Bjøreid
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Innspill nr. 125, Strandvollen, Høysand
Dagens formål:

Foreslått formål: Varig vern
Gnr/Bnr / Arealstørrelse: 1107/11 / Ca 12 daa
Forslagsstiller: Lars Bjøreid
Dagens bruk: Dyrket mark. Boligutbygging er igangsatt på deler av jordet.
Konflikt med igangsatt regulering: Ingen. Området er regulert.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er innenfor avgrensningen for lokalsenter Stasjonsbyen. Området er et inneklemt jorde midt i Høysand.
Området er regulert og under utbygging. To firemannsboliger er godkjent. Det er ikke mulig å endre tilbake delen hvor bygninger er godkjent. Det er da ca. 7 
daa på delen hvor det ikke er godkjent bygninger ennå. Kommunedirektøren mener det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre til LNF.

Tas ikke til følge.

Bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. Regulert til bolig i planen for Strandvollen, plan-ID 
35021 (2015). Området er del av lokalsenter Stasjonsbyen i fylkesplanen (ikke avgrenset).
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Komperød

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligtomter for fremtidig utbygging med veier, infrastruktur og friområder.

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Maren Komperød, Jens E. Westberg v/Advokat Pål K. Grønnerød
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Innspill nr. 126, Komperød, Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 1006/1 / Ca. 288 dekar
Forslagsstiller: Maren Komperød og Jens E. Westberg v/advokat Pål K. Grønnerød
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Over halvparten av innspillsområdet ligger innenfor avgrensning av tettstedet 
Ullerøy. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i tilknytning til planlagt hovedveinett for sykkel. Området er i 
gangavstand til sekundærrute for kollektiv (0-700 m). 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger utenfor gangavstand fra nærmeste dagligvarebutikk (ca. 2 km).

Rekreasjon og friluftsliv
Området er registrert som viktig friluftslivsområde gjennom kommunens 
kartlegging. Registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen (kysten). 
Det går en traktorvei og en sti gjennom området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er ca 2 km unna nærmeste skole; Ullerøy barneskole (1-4. klasse). 
Ullerøyveien, fv. 590, er på strekningen uten gang-/sykkelvei. Ullerøy idrettsplass 
ligger noe nærmere, via snarvei gjennom skogen. Hornnes barneskole ligger ca. 8 
km fra området.

Landskap Det er ikke registrert viktig landskap eller kulturmiljø.
Kulturminner/kulturmiljøer Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner.
Naturmangfold Utvikling av området er ikke i konflikt med kjente naturverdier.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Ca 3,6 dekar er dyrkbart langs Ullerøyveien.
Skogbruk Barskog, middels og høy/særs høy bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i grunnen. 
Drikkevann og vannmiljø Området berøres ikke av hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Områdene langs Ullerøyveien befinner seg i gul støysone. Ikke registrert fare for 
forurenset grunn eller luftforurensning. Ingen høyspent.

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med delvis  høy 
aktsomhetsgrad. 

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

Området består i hovedsak av fjell, med stor sett fraværende mulighet for marin 
leire. Deler består også av hav- og fjordavsetning og strandavsetning, med svært 
stor mulighet for marin leire, men usammenhengende/tynt, samt noe marin 
strandavsetning med stor mulighet for marin leire.
Det er registrert en skredhendelse langs Ullerøyveien sør for området.
Utenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred og snø- og steinskred, men en 
liten del av eiendommen i vest er registrert innenfor aktsomhetssone for 
steinsprang.
Ikke berørt av havnivåstigning og stormflo. Ingen elv eller bekk gjennom eller like 
ved området.

Områdets fysiske kvaliteter Kupert terreng, noen bratte partier i vest og i øst mot Ullerøyveien. Mulighet for 
utsikt mot sjøen.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Avkjørsel via private veier (Falla – Tegelverket) til Ullerøyveien (fylkesvei). 
Ingen tiltak vedr. kommunal vei. Det er ikke gang- og sykkelvei langs 
Ullerøyveien. Eventuell infratruktur må ses i sammenheng med innspill på Falla.                                                                                                                 
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan, uregulert og utenfor Fylkesplanens langsiktige 
grense for framtidig tettbebyggelse. 
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Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Over halvparten av innspillsområdet ligger innenfor avgrensning av tettstedet Ullerøy. Området er registrert som viktig friluftslivsområde gjennom 
kommunens kartlegging, og er registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen (kysten). Det går en traktorvei og en sti gjennom området. Det 
foreligger ca. 3,6 dekar er dyrkbar jord langs Ullerøyveien og skog av varierende kvalitet i området. Det er registrert en skredhendelse langs Ullerøyveien sør 
for området. Området er utenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred og snø- og steinskred, men en liten del av eiendommen i vest er registrert innenfor 
aktsomhetssone for steinsprang.

Tas ikke til følge.
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Tett lav villabebyggelse utviklingsstrategi må videreføres

Ønsket bruk: Annet

Ønsket ny bruk: Bynært villaområde må beholdes som særegent småhusbebyggelse

Nåværende bruk: Boliger

Innspill fra: Per Christian Kjølberg
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A127 – Per Christian Kjølberg: 
 

1. Kulås vest. Tett-lav villabebyggelse utviklingsstrategi må videreføres. Bynært villaområde må 
beholdes som særegen småhusbebyggelse. 

Vurdering: Området ligger utenfor arealplanens planavgrensning, men inngår i 
kommunedelplan for sentrum som ble vedtatt 2019 og vil derfor ikke behandles i dette 
planarbeidet. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Sentrumsnær tett-lav bebyggelse må ivaretas

Ønsket bruk: Annet

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk: Leiligheter tilpasset barnefamilier

Innspill fra: Pia Kjølberg
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A128 – Pia Kjølberg: 
 

1. Kulås vest – sentrumsnær tett-lav bebyggelse må ivaretas. Leiligheter tilpasset barnefamilier. 

Vurdering: Området blir ikke behandlet i rulleringen av arealplanen da det inngår i vedtatt 
kommunedelplan for sentrum (2019-2031). 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bodalstranda bør tilbakeføres til LNFområde

Ønsket bruk: Landbruk, natur og friluftsliv

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk: I dag det mest brukte friluftsområdet øst for sarp

Innspill fra: rolf johansen
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Kommunedirektørens vurdering – innspill A129 – Rolf Johansen: 
 

1. Bodalstranda bør tilbakeføres til LNF-område, det er i dag det mest brukte friluftsområdet 
øst for Sarpsborg. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende arealplan og er 
regulert gjennom reguleringsplan for Bodalstranda, vedtatt 2019. I revidert arealplan er 
området avsatt til bebyggelse og anlegg. 
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Sarpsborg kommune,  
Enhet plan- og samfunnsutvikling 
    
Deres ref Vår ref. Dato 
  05.02.2018 
 

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 2019 - 2031, Fjeld gård - Sarpsborg kommune.  

Bakgrunn for innspillet 

Vi viser til varsel om oppstart av revisjon av 
kommuneplanens arealdel i Sarpsborg. 
Stenseth Grimsrud arkitekter sendte ved 
rulleringen av kommuneplanens arealdel i 
2011, innspill om å legge deler av Fjeld gård 
(gnr. 1055, bnr. 1, 2, 3, 4) ut som 
boligformål. Innspillet ble ikke tatt til 
etterretning den gangen, men lagt ut som 
LNFR-område i gjeldende arealdel. 

Som det framgår av planprogrammet, er 
bakgrunnen for rulleringen behovet for å 
sikre boligarealer som følge av 
arealkrevende samferdselstiltak, samt et 
utilsiktet bortfall av arealer ved forrige 
rullering. Det aktuelle området på Fjeld gård 
er avsatt som framtidig byggeområde i 
fylkesplanen. Forholdet til det overordnede 
plannivået er derfor avklart. 

Siden siste rullering er deler av 
arealreservene rundt Hevingen og 
Kløvningsten blitt regulert og nedbygd, og 
flere store felt som «Bergheim» og «Kroken 
boligområde» er under regulering. Fjell gård 
vil forvalte eiendommen i et langsiktig perspektiv, og dermed kunne tilby attraktive 
boligtomter når tomtereservene ellers begynner blir nedbygd. For å skape forutsigbarhet, 
og for å kunne lykkes med planleggingen av et godt bomiljø, ønsker vi med dette å fremme 
innspill om at deler av gården legges ut som byggeområde ved revisjonen av 
kommuneplanens arealdel. (Se vedlegg som beskriver en mulig og ønsket arealutnyttelse.)  

I planprogrammet framkommer det at nye boligområder ikke skal ligge mer enn 2 km fra 
barneskole. Avstanden til Borgen skole er om lag 2,7 km, noe som utløser krav om 
skoleskyss. Barna på Hevingen, Kløvningssten og Svartedalsberget blir allerede i dag kjørt 
med skolebuss til Hafslund skole. Skolebussen passerer det aktuelle boligområdet, så det er 

 

Figur 1. Figuren viser utsnitt av fylkesplanen. Fjeld 
gård ligger innenfor den langsiktige tettstedsgrensen. 

Fjeld gård 
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derfor ikke behov for å endre det allerede etablerte skoleskysstilbudet. Kollektivdekningen 
i området er også generelt god, og det er opparbeidet gang- og sykkelveg til Borgenhaugen.   

Egnethet 

Området ligger i tilknytning til etablert infrastruktur som vei, vann og avløp, og vil bli et 
attraktivt boligområde med nærhet til rekreasjonsområder, golfbane, barnehage og et 
voksende antall arbeidsplasser. Boligtypen det legges opp til vil egne seg for barnefamilier, 
og samtidig kunne appellere til eldre som flytter ut av store boliger med hageanlegg i 
nærliggende boligområder og nå har behov for en lettstelt mindre enebolig med fjelltomt i 
det samme nærmiljøet. 

Prinsipper for boligområdet. 

Økologi betyr læren om samspillet mellom organismen og miljøet. Ved utviklingen av dette 
innspillet har vi derfor fokusert på at en fremtidig bebyggelse skal planlegges med respekt 
for det eksisterende landskapet og minimering av ressursbruk og energibruk i et 
livsløpsperspektiv. 

På Fjeld gård har de lenge drevet gårdsbruk etter økologiske prinsipper. De ønsker naturlig 
nok å legge slike prinsipper til grunn når det skal bygges boliger på gården. Økologisk 
tankegang i småhusutbygging har vært mye utredet. Det finnes mye kunnskap om hvordan 
det skal gjøres. Når det kommer til gjennomføring av småhusfeltene, har det vist seg meget 
vanskelig å få gjennomført utbygginger etter mer økologiske prinsipper. Med dette tenker 
klimanøytralt, med små terrenginngrep og plasseffektivt. I motsetning til slik de som ofte 
ender opp med store terrengarbeider og stor frihet for hver enkelt tomtekjøper. 
Resultatene er deretter dårlige. 

Det eneste boligprosjekt vi kjenner til i Østfold som er gjennomført etter økologiske 
prinsipper, er Økobygda i Borge. Dette ble gjennomført i første halvdel av 1990-årene. 
Stiftelsen Østfoldforskning ved prosjektleder Nils Skaarer sto sentralt ved gjennomføringen. 
Vi var arkitekter for prosjektet. Det har ikke vært prosjekter etterpå hvor det har vært 
aktuelt å følge opp disse prinsippene. Et av målene med prosjektet på Fjeld gård er å 
videreføre erfaringene fra Økobygda og legge til nyere kunnskap og erkjennelser. Et 
tilleggsmoment er å bruke Fjeld gård og menneskene her med de ressursene og erfaringene 
de sitter på til å følge opp og gjennomføre prosjektet på en god og troverdig måte. 

Struktur 

Veien danner en sløyfe med atkomst til boligtomter på begge sider. Mellom de sentrale 
boligtomtene legges et fellesområde som vil fungere som lekeområde. Fellesområdet blir 
lett tilgjengelig fra samtlige boligtomter. Fra naturens side er området allerede godt egnet 
med dekorativ sentvoksende vegetasjon og passende topografi. Fellesområdet vil samtidig 
skjerme mot boligtomtene og sørge for at disse får private uteoppholdsarealer. 

Den foreslåtte veitraseen er gått opp og lagt i terrenget for å best mulig bevare 
terrengformasjoner og minimere sprengning. Boligtomtene er foreslått på ca. 450 m2 og 
fordrer en kompakt bebyggelse. Tomtene er gjort smale (15 m) for å minimere omfanget av 
infrastrukturen som må opparbeides til vei, vann og kloakk pr. enhet. 
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Bebyggelsen 

Tradisjonelle eneboliger bygges vanligvis fire meter fra tomtegrensen, dette fører til at store 
arealer går bort mellom bebyggelsen, uten at disse arealene har noen kvaliteter eller 
funksjon. Vi ønsker knappe, arealeffektive tomter med gode utearealer for beboerne, ved 
å bygge boligene konsekvent i den nordlige tomtegrensen får man gode utearealer uten at 
man beslaglegger unødvendig store arealer. Veggen mot nord bygges i tomtegrensen, 
høyisolert og uten vindu. Veggen vil hindre brannspredning og samtidig hindre for 
sjenerende innsyn mellom boligene. Det er samtidig energimessig gunstig å isolere godt 
mot nord, og legge storparten av vinduene i sørfasaden. 

 

Aktuelle bygningstekniske tiltak vil være: 

• Solenergi – termisk masse og solfanger, solcellepanel 

• Utnyttelse av jordvarme, eventuelt felles jordvarmeanlegg/energianlegg. 

• Høyisolerte bygningskropper.  

• Halvklimatiserte soner 

• Gjenbruk av gråvann 

• Smart styring av energibruken 

 

Vi håper at innspillet blir hensyntatt ved rullering av arealdelen. Vi ser fram til oppstart av 
detaljreguleringsplan for området. 

 

 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller eventuelle spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen  

Per Stenseth         Jon Rongen 

Sivilarkitekt MNAL       Arealplanlegger 
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Innspill rullering av kommuneplanens arealdel, Sarpsborg 
05. februar 2018

Fjeld Gård - innspill til småhusbebyggelse

Stenseth Grimsrud arkitekter
Trosvikstranda 9, 1608 Fredrikstad
Strandstredet 1, 1767 Halden
www.sgarkitekter.no 620



Fjeld Gård, landbrukseiendom
Gårdsdrift opprettholdes

Kampenesmyra
Fremtidig utvidelse av industri-
område. (Avsatt til nåværende 
tettbebyggelse i Fylkesplan)

Hevingen Golfbane

Flyfoto M 1:5 000
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Det aktuelle boligområdet ligger på et ca 100 meter 
bredt platå som skrår slakt mot nord. Langs platået  er 
terrenget bratter og er mer krevende med tanke på en 
skånsom bebyggelse. Boligområdet er derfor hoved-
saklig foreslått bygget på det flate partiet.

For å få en mest mulig skånsom veiføring til området 
foreslås atkomsten fra svingen på Hevingveien. 

Boligområdet har god avstand til både den vesle 
kraftledningen i sør og riksveien, og er godt innenfor 
de grenseverdiene for støy som gjelder for et 
boligområde.

Det er viktig at boligområdet har gode forbindelser 
til turområdene i nærheten, det er derfor naturlig å 
knytte seg til de eksisterende stiene i området.

Eksisterende vann og avløpsledning langs Hevingve-
ien betjener idag kun boligfeltet på vestsiden av veien, 
det foreslåtte utbyggingsområdet vil kunne koble seg 
til disse ledningene slik at kapasiteten blir bedre utnyt-
tet.

Situasjonsanalyse
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1. Ringvei

Det flate partiet har en bredde som muliggjør en ringvei 
med tomter på begge sider. Områdets størrelse tilsier at 
en ringvei vil gi beboerene kvaliteter og samtidig min-
imere omfanget av teknisk infrastruktur.

2. Boligtomter

Boligtomtene foreslås lagt på smale tomter langs ringve-
ien. Boligtomter på 450 kvm (15m x 30 m) vil være godt 
egnet for kompakte boliger med gode uteoppholdsar-
ealer.

3. Fellesområde

Sentralt i området legges et grøntomtråde som sikrer 
området nærhet til naturen også i fremtiden. Grøntområ-
det gir avstand mellom tomtene og skjermer tomtene for 
innsyn. Samtidig vil området kunne benyttes til lek og ak-
tiviteter. Trær tynnes ut for å skape gode lysforhold, men 
fellesområdet bevares ellers som en naturtomt.

4. Forbindelser til turområder

Fellesområdet kobles til friluftsområdene i området gjen-
nom relativt smale gjennomganger. Gjennomgangene 
legges der topografien er krevende med tanke på bolig-
bebyggelse, og er samtidig med på å gruppere beby-
ggelsen.

Konsept
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Nytt område for småhusbebyggelse 
Fjeld Gård

Ideskisse
Totalt 66 boliger.
Areal byggeområde: 48 mål

Fellesområde

Hevingenveien

A

A

Lek

Urørt natur

Urørt natur

Bebyggelsesplan, M 1:1500
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Områdesnitt

30 m

Boligtomt BoligtomtBoligtomt BoligtomtGrøntområdeV/F V/F

30 m30 m 30 m15-45 m6 m 6 m

Snitt A-A 1:750
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Skisser boligtyper

For å få variasjon i området og en god tomtetilpasning foreslår vi to hovedtyper 
bebyggelse i området, en boligtype som egner seg godt til flate tomter, og en 
boligtype som egner seg godt til skrånende tomter.

Utomhusplanen viser en skisse på boligtype 1, som egner seg godt på flate 
tomter, den består av en relativ smal bolig med frittliggende garasje. Boligen 
har livsløpstandard med romslig kjøkken og stue, soverom og bad på inngang-
splanet. Andre etasje består av tre soverom, bad samt lofts-stue med mulighet 
for utgang til veranda på garasjetaket. Skissene viser en bolig på totalt 150 m2 Sov

Bad/Vask

Sov

Garasje

Carport/sykkel

Boligtype 1, 2. etg. M 1:250

Loftstue Sov

Sov

Bad
Sov/kontor

Boligtype 1, Situasjonssnitt. M 1:250

Boligtype 1 - Utomhusplan 1. etg. M  1:250
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Struktur boligtype 1

Boligen er et forsøk på gi en kjedet og kompakt be-
byggelse kvaliteter på linje med den tradisjonelle 
eneboligen. For å oppnå dette er det valgt en lineær 
tett-lav bebyggelse som gir beboerne gode og private 
uteoppholdsarealer. Boligene går over to etasjer og er 
foreslått med saltak. Boligenes langside er lagt mot sør 
mot det private uteoppholdsarealet. Gjennom ende-
veggene får boligene lys og utsikt også mot øst og 
vest. 

Varianter av boligene og en forskutt innbyrdes plasser-
ing vil skape variasjon langs ringveien.

Ved å legge salen på tvers av lengderetningen og 
trekke gesimsene ned oppnår man gode solforhold 
gjennom hele dagen.

Tegningene er skisser på hvordan boligtypen kan 
utformes for å gi gode kvaliteter til beboerne. Det er 
naturlig å videreutvikle denne typen og samtidig skape 
varianter både med hensyn på planløsning og arkitek-
tonisk uttrykk. Dette vil skape variasjon og gi liv til 
byggefeltet.
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Private utearealer: Boligen danner sammen med garasjen en 
L-form som skaper private utearealer. For å skape ytterligere 
private utearealer kan det bygges en levegg i forlengelsen av 
nord-veggen.

Lysinnslipp:Langsiden på boligen er vendt mot sør. Dette er gun-
stig for å utnytte solenergi både i form av direkte solvarme gjennom 
vindu, og som solcellepanel eller solvarmekollektorer på sørfa-
saden. Morgensol og kveldssol i endeveggene.

Nordveggen isoleres godt og er uten vinduer for å unngå 
unødig varmetap og innsyn til nabotomt. For å magasinere 
solinnstråling fra sørfasaden bygges nordveggen med “tunge” 
materialer som tegl el. betong.

Fleksibilitet: 2. etasjen gir mulighet for veranda på garasjetaket. 
Skissa viser muligheter for utvidelse av boligen. Boligen kan ut-
vides til 200 m2 uten at bokvaliteter eller naboer blir skadelidende.

Boligtype 1 - prinsipper
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Kjedet bolig - 140 kvm BRA
70,9 m²

Garasje
27,6 m²

Bod
7,2 m²

V:F
5,8 m²

Vaskerom
5,1 m²

WC
2,2 m²

2. etg
70,9 m²

Sov
12,7 m²

Bad
5,7 m²

L.stue
22,8 m²

Sov
12,4 m²

Sov
11,5 m²

Ideskisser boligtype 2

På skrånende tomter vil det være hensiktsmessig med en bygningstype 
med langsider mot veien. Boligtype 2 har en mer kompakt form, som er gun-
stig for å minimere varmetapet. Boligen har ikke fasade vendt mot sør, men 
takflaten kan benyttes til å anvende solenergi i form av solvarmekollektorer 
alternativt solcellepanel. Inngangsplanet består av vaskerom, wc, kjøkken 
og stue, garasje med inngang til vaskerom.

Boligtype 2 har et boareal på ca 140  m2, men kan utvides til 200 m2, uten at 
bokvalitetene forringes.

Hovedplan - 70 kvm bruksareal.
M 1:250

Prinsipp situasjonsplan - M 1:500 

Situasjonssnitt - M 1:500 
2. etg- 70 kvm bruksareal.
M 1:250
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Utforming

Boligtypene som er foreslått er godt egnet for livsløpstandard, med alle 
hovedfunksjoner på et plan. Platået som boligområdet ligger på, er forholds-
vis flatt, og tilgjengeligheten er dermed god også utendørs. Den kompakte 
bebyggelsen gjør at området er godt egnet for felles vedlikehold, felles reno-
vasjonsløsninger, og felles utnyttelse av solenergi.

Boligene som er foreslått gir de samme kvalitetene som man finner i tradis-
jonelle eneboligområder med tanke på private utearealer og romslige bo-
liger. Bebyggelsens kompakte karakter gir samtidig mange av de fordelene 
en tett bebyggelse har.

Teknisk

Det er et mål å minimere omfanget av nødvendige tekniske anlegg i bo-
ligfeltet. Veitraseen er svinger seg gjennom terrenget for å minimere 
skjæringer og fyllinger. Bredden på veien er smal - 6 meter inkludert felt for 
gående for som tvinger bilistene til å holde farten nede.

For å minimere terrenginngrepene legges det opp til grunne grøfter, og alle 
tekniske føringer legges i fellesgrøft ved vei. Overvann vil håndteres lokalt på 
tomtene.

Nøkkelltall

En utbygging av boligområdet som foreslått vil gi muligheter for 66 boliger, 
som inkludert fellesområde og arealer til vei og atkomst kun beslaglegger 52 
dekar. 

Boligområdets “fotavtrykk”:  48 dekar.
Fellesområde:   4 dekar
Antall boliger:   66

Stenseth Grimsrud arkitekter AS
Trosvikstranda 9, 1608 Fredrikstad
Strandstredet 1, 1767 Halden
www.sgarkitekter.no

630



Innspill nr. 130, Fjell
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Gnr/Bnr / Arealstørrelse: 1055/1/4 / Ca. 100 daa
Forslagsstiller: SG arkitekter på vegne av Halvor Fjeld
Dagens bruk: Barskog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Hoveddelen er innenfor planområde for mulig hensettingsanlegg for tog

Mer om innspillet

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Utenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger i tilknytning til eksisterende hovedsykkelrute som går langs 
Hevingen og sør til Fjelldal/Surfellingen. Området ligger også 200-600m fra 
hovedsykkelruta langs Iseveien.
Området ligger 100-500m fra bussholdeplass langs stamrute for buss 
(Kløvningsten).
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger 2-2,5 km fra nærmeste butikk (Coop på Borgen) og øvrig 
servicetilbud på Borgen. 

Boligenes avstand til sentrum Området ligger 5,9-6,4 km fra Torget i Sarpsborg.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Delen i sør som eies av Sarpsborg kommune er registrert som svært viktig 
friluftslivsområde. Resten er ikke registrert som friluftslivsområde.
Det går en sti gjennom området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området er ikke registrert som viktig for barn og unge gjennom barnetråkk. 
Området ligger like ved Kløvningsten barnehage og tilhørende lekeplass.
Området ligger 2,5-3 km til Borgen barneskole og Skjeberghallen, og 3,4-3,9 km 
til Hafslund ungdomsskole.

Landskap og kulturmiljøer Området er ikke registrert som viktig kulutrlandskap eller kulturmiljø i 
fylkesplanen eller kommuneplanen.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold 
Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller naturtyper i 
området, men dette området er det viktige trekkveier for hjortevilt. Viktig 
viltområde.

Dyrket mark Det er ikke dyrket mark innenfor området.

Dyrkbar jord Det er ikke dyrkbar jord innenfor området.

Skogbruk Området består i all hovedsak av impediment skog.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser innenfor området.

Drikkevann og vannmiljø
Innenfor nedbørfeltet mot Glomma.
Ikke innenfor hensynssone drikkevannskilde.
Ingen bekk i området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Innenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense. Uregulert.

Denne konsekvensutredningen tar også med seg ca. 10 daa i sør som er Sarpsborg kommune sin 
eiendom. Forslagsstiller har et prosjekt med 66 boliger på 48 daa.
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En del av området er i gul støysone (rv. 22).
Området er ikke registrert som utsatt for grunnforurensing eller luftforurensning.
Det går en høyspentlinje like ved området i sør (distribusjonsnett).

Radon Høy aktsomhet på hele området.

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

Det er ingen bekk og området ligger langt fra elv og innsjø. Utenfor 
aktsomehtssoner for flom.
Området består i hovedsak av bart fjell med "stort sett fraværende" mulighet for 
marin leire.
Utenfor aktsomhetssoner for jord-/flomskred og steinsprang/snøskred. Dete re 
registrert en skredhendelse utenfor området i nord, ved rv. 22.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Variert terreng. Forslagsstiller ønske ri utgangspunktet utbygging på et fjellplatå 
midt på området. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Avkjørsel til Hevingen – kommunal samlevei. Økt trafikkmengde på ca. 1250 kan 
medføre krav fra SVV om opparbeidelse av rundkjøring i krysset med Rv 22 
Iseveien. Trafikkanalyse påkrevd ifbm detalj planlegging av kryss utforming. Vann- 
og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger utenfor kollektivsonen fordi det ligger mer enn 2 km fra skolen. Borgen skole ligger 2,5-3 km fra området. Nærmeste butikk er også langt unna. 
Området ligger imidlertid i tilknytning til stamrute for buss og hovedsykkelrute, og like ved en barnehage.
Området er i hovedsak ikke registrert som viktig friluftslivsområde, og ligger i tilknytning til golfbane og ikke langt fra Isesjø.

Tas ikke til følge i planperioden. Vurderes mot 2050.
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Glomma Papp: ,  » .  . å
m 5555555

Sarpsborg kommune Dato: Sarpsborg, 13.12.2016
Postboks 237
1702 Sarpsborg Deres ref-! Vår ref.: Nl

Att.: Hege Hornnæs

INNSPILL  TIL KOMMUNEPLANENS  AREALDEL  2015  — 2026 SARPSBORG KOMMUNE  —
VÅR EIENDOM GNR. 1047 BNR 164 «STORHAUG»

Vi viser til varsel fra kommunen datert 02.02.15 vedr. «Oppstart av arbeidet med å oppheve
reguleringsplaner» og vårt brev datert 03.03.15 (vedlegg 1) med innspill vedr. eventuell sletting av
reguleringsplanen for Hafslund Industriområde 2  -  nr. 28004 (vedlegg 2).

Etter mottatte bemerkninger til eventuell sletting av de ulike reguleringsplaner laget rådmannen en
innstilling til «Utvalg for landbruk og teknikk» med sine kommentarer. På side 3 og 4  i disse
refereres merknadene fra Glomma Papp vedr. Hafslund Industriområde 2 som omfatter våre
eiendommer gnr. 147, bnr. 163 og 164 (sistnevnte senere benevnt «Storhaug»). Rådmannens
kommentar til våre merknader var: «Rådmannen anbefaler å ikke oppheve reguleringsplanen for
Hafslund Industriområde 2». «Utvalg for landbruk og teknikk 2011 — 2015» avholdt møte den
03.06.15 hvor følgende sak ble behandlet: «Opphevelse av reguleringsplaner  —  Utlegging til
offentlig ettersyn». Etter behandling av saken ble det ifølge sak nr. 26/15 -arkivsak-dok. 15/00079-
91votert med følgende resultat: «Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt».

Vi trodde med dette vedtak at reguleringsplanen for Hafslund Industriområde 2 fortsatt var gyldig
og forutsigbar med reguleringsbestemmelser datert april 1986, korrigert 29.01.1988 (vedlegg 3).

Vi er senere i møte med kommunen og gjennom «plankart byområdet» som følger som vedlegg til
kommunens arealplan for 2015 — 2026 blitt oppmerksom på at «Storhaug» (N6) som i våre planer
er tiltenkt et nytt industribygg er markert med grønn farge som ut fra tegnforklaringen betyr
grønnstruktur/park. Ved gjennomgang av ulike dokumenter i forbindelse med behandling og
godkjennelse av «Kommuneplanens arealdel 2015 — 2026» til møte i kommunestyret den 18. juni
2015 foreligger det en liste over reguleringsplaner som går foran bestemmelsene i arealplanen.
Reguleringsplanen for Hafslund Industriområde 2, nr. 28004, som det ble vedtatt å ikke oppheve
står ikke på denne listen. Vi må derfor trekke den konklusjon at vi ikke har en forutsigbar
reguleringsplan for vår eiendom «Storhaug» gnr. 1047, bnr. 164, men at vi eventuelt må søke om
at kommunestyret fraviker «Kommuneplanens arealdel 2015  — 2026» når det blir aktuelt med et
industribygg på eiendommen.

For langsiktig planlegging og ekspansjon av vår virksomhet på Hafslund er det av avgjørende
betydning at vi får avklart hvilke muligheter vi har til å reise et industribygg på «Storhaug». Når det
gjelder argumenter for dette viser vi til vårt brev datert 03.03.15 (vedlegg 1).

V1.00 emballasje og display

Glomma Papp AS  -  NO 912 014177 MVA  .  PO Box 145 0  N—1701 Sarpsborg -  Tel. +47 69110100  -  Fax +47 691102 00

Bank: Nordea Bank Norge ASA, 6129.05.00728  -  SWIFT: NDEANOKK  -  IBAN: NO44 6129 0500 728  '  glommapappöglommapappno  -  www.glommapappno
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Vi må derfor be om at bnr. 164 «Storhaug» på Hafslund Industriområde 2 ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel blir endret fra «grønt» til industri i tråd med gjeldende reguleringsplan
og at reguleringsplan nr. 28004 blir medtatt på liste over reguleringsplaner som går foran
bestemmelsene i arealplanen.

Med vennlig hilsen
Glomma7ap AIS

MW MW
Nina Iversen
Adm. direktør

Vedlegg:

1) Brev til Sarpsborg kommune datert 03.03.2015  —  Innspill til planarbeidet vedr. opphevelse
av reguleringsplaner for deler av vårt industriområde på Hafslund — gnr. 1047 bnr. 125, 163
og 164.

2) Reguleringsplan for Hafslund Industriområde 2— nr. 28004

3) Reguleringsbestemmelser for Hafslund Industriområde  2  datert april 1986, korrigert
29.01.1988.
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Hafslund industriområde  2. 28—04

Ei] SARPSBORG KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER  TIL REGULERINGSPLAN FOR

iår. M,. EU F“ ”  FW? El %? REQMRÅEEE 2:

REGULERINGSBESTEMMELSENE  GJELDER FOR DET  OMRÅDET  SOM ER  VIST

MED  REGULERINGSGRENSE  PÅ  PLANKARTET

Planområdet er regulert med  følgende  formål:

<? Byggeområder

i?” Trafikkområder

?  Friområder

<?” F  areområder

<? Spesialområder

Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Skjeberg kommunestyre 25.08.1988.

Reguleringsbestemmelsene er datert: April 1986

Revidert: 29.01.1988, 07.06.1988

Side  1  av  3
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Hafslund industriområde 2. 28-04

§1.

1.1

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.2.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

BYGGEOMRÅDER

Boliger.

I området kan oppføres bolighus i inntil  2  etasjer. Der terrenget etter

bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for I etasjes hus tillates

innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

Bygningens grunnflate, inklusiv garasje, må ikke overstige 40 % av tomtens

nettoareal.

Bebyggelsens endelige plassering på tomten fastsettes av bygningsrådet.

Bygningsrådet skal bestemme høyden på grunnmur eller pilarer (soldqelhøyden).

Garasjer og uthus kan bare oppføres i  1  etasje og skal være tilpasset bolighuset

med hensyn til materialvalg, form og farge.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger

byggesøknaden for bolighuset, selv om den ikke skal oppføres samtidig med

denne.

Industri

I området kan oppføres bygninger for industri og/eller håndverksbedrifter med

tilhørende anlegg.
Bygningsrådet kan der hvor forholdende ligger til rette for det med hensyn til

adkomst og parkering tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den

enkelte bedrift i området.

Innenfor industriområdet kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifers behov,

etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet.

Parsellene skal ha en mest mulig regelmessig form.

Anleggenes art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av

bygningsrådet, som kan fastsette at bedrifter som antas å ville medføre særlige

ulemper, henvises til bestemte deler av området eller til andre industristrøk.

Tomten kan bebygges med inntil 50 % av dens nettoareal inklusiv

utendørslagring under tak.

Hver bedrift skal på egen grunn ha minst 1 oppstillingsplass for bil pr. 75 m2

grunnflate for industri/forretning og pr. 150 m2 gulvflate for lager.

1 industristrøket tillates ikke oppført boligbygg.

Bygningsrådet kan gjøre unntak for vaktmesterleiligheter o.l., dersom helserådet

samtykker.

Side 2 av  3
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Hafslund industriområde 2. 28-04

1.26.

1.27.

§2.

2.1.

§3.

3.1.

§4.

§5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

For område J "elder  :
Sokkelhøyden kan maksimalt settes til kote 38. Gesimshøyden skal ikke

overstige 7 meter.

I område I skal gesimshøyde ikke overstige 25 meter. Før byggetillatelse kan gis

skal det foreligge en geoteknisk vurdering av området.

TRAFIKKOMRÅDER

I området mellom frisiktlinjen og vegformål (frisiktsonen) skal det ved kryss,

avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veies planum.

FRIOMRÅDER

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygninger, som har naturlig

tilknytning til friområdene.

SPESIALOMRÅDE -— Parkbelte  i  industristrøk.

Området skal parkmessig vedlikeholdes av hjemmelshaver til område J.
Eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares.

F ELLESBESTEMMELSER

Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggesøknader påse at bebyggelsen får

en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller

gruppe får en harmonisk utforming.

Sammen med søknad om byggetillatelse kan bygningsrådet kreve at det utarbeids

plan for den ubebygge del av tomten.

Ingen tomt må beplantes med trær eller bukser som etter bygningsrådets skjønn

kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en

tiltalende form og behandling.

Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart. Trær som på plankartet er spesielt
avmerket skal bevares.

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler

for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovningen og

bygningsvedtakene for kommunen.

Side 3 av 3
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”aQ/544 Ark.: S0111
SKJEBERG  KOMMUNE
SENTRALAUHINISTRASJON   

H  Ø  T  F  B  0  K

Møtedato Arkivnr.

Formannskapet ll.08.88. 504
Kommunestyret 25.08.88

Sak nr. Saksbehandler: Rådmannen.

F.eak 188/88
K.sak 66/88

REGULERINGSPLANFOR HQFSLUND INDUSTRIOMRÅDE2.

Vedlegg: 1. Utskrift fra bygningsråds behandling 27.05 og 16.12—86.
2. Utskrift fra behandlinger i teknisk hovedutvalg 09.02 og

14.06~88.
3. Reguleringsbestemmelser, sist korrigert 07.06.88.
4. Oversiktskart som viser planområdet. ;

(Plankart blir oppslått i motesalen). %

Rådmannens bemerkninger:

Forslaget til reguleringsplan for Hafslund industriområde 2 er benandlet
i flere omganger i bygningsrådet/teknisk hovedutvalg foranlediget av
innkomne merknader og uttalelser etter utleggelser. Merknadene og
uttalelsene er tatt inn i saksframleggene og er kommentert av teknisk
sjef.
Som det vil gå fram av utskriftene er merknadene i det alt vesentlige
hensyntat ved korrigeringer av planforslaget slik at det nå ikke fore-
ligger særlige konflikter.

Det foreligger ikke innsigelser fra offentlige instanser, hvorfor plan—
forslaget kan egengodkjennes av kommunestyret.

Jeg rår formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med
følgende

FORSLAGTILVEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Hafslund Industriområde 2, utarbeidet
i målestokk 1:1000 og datert 07.06.88, godkjennes sammen med de til—
hørende reguleringsbestemmelser, sist korrigert 07.06.88.

Rådhuset, 29.07.88.
Rådmannen.

Egrmannskapets innstilling: enstemmig.
Rådmannens forslag vedtas.

Kgmmunestvretägyedtakå enstemmig.

Formannskapets innstilling vedtas.

Utskrift sendt til:
Teknisk sjef til fortøyning

Rådhuset, 8. september l988
. .

((..)llfilll.l.€' [lféjjl/llcllf-k skritt.-kult bes sendt.. lylkz....m-umtn ). Øktfeld
oddlaug Yrerriksen for legalitetskontroll.

formannscapasekretær Sakens dokumenter vedlegges.

l
1
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SKJEBERG  KOMMUNE  REGULERINGSPLAN  FOR  I'IAFSLUND INDUSTRIOMRÅDE 2

Kommunestyret vedtok i møte  25.  august 1988, sak 58/88 i

medhold av plan" og bygningslovens § 27—2  ovennevnte reguleringsplan
med bestemmelser.

Fylkesmannen har intet å bemerke til kommunestyrets vedtak.

Med hilsen

.  /}ééf:;§é7{//

”fax --  »
” Haartveitfa—Å)

 

!a «"2
Y  -  ‘ln  . 5  ' I
.  » ) « : 5  ;  .  .  1

/ »  :» ' å  :  »» r— H“.,  J ,' .  ;  «  I  J’.», ,, ! av. i l J,—

.  . .:

”"XWFX
%. ”5! N, f «i

15! lift. 1‘ 9  N  .
I  9.;

i I  n%..F (U,—S'. [I'E’fi'pifl'gvi5 .  pl» ‘
»" tlf—. :  131. , ?

Saésäthqr

£  C- :..". !):  *  'Ei'x' "  ".r,  "Ir-fl

Ii 51 Mum. år \i aktig—gång???å'Ufk—f

%. ”) %? ..

 

.SYX

«- ...—.— .at—...av

"(

Hm. ge. 57):;

642
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% : HAFSLUNQ ?
23 ”= 01 aNDUSTRIGMRADE 2 28 °» 04

Stadfesta/godkjent av: Sl—g'ebe/g kommunestyre 25.08.1988 —

Whig” “iii I“? “WMHX HE? EEVWH MED?

Datert: Godkjent Merknader
sist endret”

Reguleringskart (på lerrett) 07.06.1988 25.08.1988

Reguleringsbestemmelser 07.08.1988 25.08.1988

Planbeskrivelse

Vedtatt av : Skjeberg kommstyre
Sak nr.: 66/1988 25-08-1988

Reguleringsendringer/
bebyggelsesplanerl
tomtedellngsplaner

1  —  Reguleringsendring Flytting av tidl reg. vei til
Sak nr.: 91/90 Skjeberg kommstyre 22.11.1990 Glomma Papp, til eksist.
Kart: 25.04.1990 22.11.1990 vei som utbedres.
2 ..

Sak nr.:
Kart:
3 ..

Sak nr.:
Kart:
4 ..

Sak nr.:
Kart:
5  _

Sak nr.:

Kart:
Annet:

" 5”— (år (f:-(fe  L  illa; "4 "æ 'w 6!” y“ "A“ri "= e' .21 F: "urMulu— m; n BF ummm L camgxg-m

O:\Regplan-arkiv\REGARK-Rosa mappe\2804A Sist ajourført: 05.06.2006
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Innspill nr. 131, Glomma Papp, Hafslund (utvidet av kommunedirektøren)
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - næringsformål
Gårds- g bruksnummer / Arealstørrelse: 1047/164 / Ca. 28 daa
Forslagsstiller: Glomma Papp
Dagens bruk: Skog, et hus
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering
Mer om innspillet:

Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Hafslund er et eksisterende industriområde. Selve området er en teig midt i 
industriområdet. 

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp Ingen vesentlig endring.

Rekreasjon og friluftsliv Deler av området ble regulert til park. Dette er ikke et friluftslivsområde. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ikke registrert som brukt av barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljø

Verdifullt kulturlandskap og kulturmiljø i fylkesplanen. Del av KULA-område 
rundt Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund (kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse). Området framstår som et restareal som ligger avsondret fra fossen og 
Hafslund hovedgård.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er registrert en ask i området (art av særlig stor forvaltningsinteresse).
Det er mye kjempebjørnekjeks (fremmed art) i området.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Skogen har høy bonitet, men dette er et lite skogsområde. Verdien for skogbruket 
vurderes å være lav.

Mineralske ressurser Ingen registerte mineralske ressurser i grunnen.

Drikkevann og vannmiljø Ikke i nærheten av drikkevannskilde. Nærmeste del av området ligger ca. 60 m fra 
Glomma.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er registrert fare for forurenset grunn i området.
Støyutsatt, men næring er ikke støyfølsom bruk.
Ingen høyspent innenfor området. Nærmeste høyspent (regionalnett) ligger like 
utenfor området i vest. En del av området er i reguleringsplan avsatt til høyspent. 
Elvia/Hafslund Nett har bekreftet at de ikke har planer om høyspent på 1047/17.

Radon Høy aktsomhet på en del av området. Ellers usikker aktsomhetsgrad.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

En stor del av området består av fyllmasse, med stor mulighet for marin leire. En 
del består også av bart fjell, med stort sett fraværende mulighet for marin leire.
Det er registrert en skredhendelse vest for området.
Området er ikke utsatt for flom. Det er ingen bekk gjennom området.
Utenfor aktsomhetssoner for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Halvparten av området har en hensynssone brann-/eksplosjonsfare (Borregaard). 
Den er i etterkant redusert, og faller utenfor området.

Grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Regulert delvis til industri og delvis til park i 
reguleringsplanen for Hafslund industriområde 2 (vedtatt 1988), planident 28004.

Innspillet til Glomma Papp er å endre arealformål fra grønnstruktur til næringsbebyggelse på 
1047/164. Kommunedirektøren vurderer mener det bør vurderes samtidig endring av arealformål for 
området som står mellom dagens fabrikk og de framtidige næringsområdene i sør. Derfor vurderer 
denne KU-en både 2017/164 og del av 1047/17.
Glomma Papp ønsker også mulighet til å bygge opptil 41 m i  høyde på 104/122, 1047/125 og 
1047/163. Se vurderingen under.
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Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Området er en skogkledd kolle.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Adkomst til rv. 22.
VA:Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omrkringliggende områder
Det ligger fire bolighus like ved området langs rv. 111. Det er avsatt en grønn 
korridor mellom næringsområdet og disse husene. Det er tre bolighus på motsatt 
side v rv. 111. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Vurdering av resten av innspillet (maks. høyde)

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ble i hovedsak regulert til næringsbebyggelse, men gjort om til grønnstruktur i kommuneplanen i etterkant. Området er inneklemt innenfor et stort 
næringsområde. Det vurderes å være mest hensiktsmessig å gi hele området næringsformål for å sikre er velfungerende næringsområde. Med unntak av en ask 
er det ikke registrert naturverdier i området og området har ingen rekreasjonsverdi. Området er registrert som del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse, men ligger som en naturlig del av et eksisterende næringsområde. Landskapskarakteren springer fra samspillet mellom fossen/elva, 
industribebyggelsen og Hafslund hovedgård og tilhørende jordbrukslandskap. Endringen bidrar til at industrien kan videreutvikles.

Tas til følge.
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Fra: Svein Magne Agnalt

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Emne: 2016 04 21 Beskrivelse av robane med startbrygger

Dato: tirsdag 19. november 2019 11:04:59

Vedlegg: Startbrygger på Tunevannet 2016.pdf
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2016 04 21 Beskrivelse av robane med startbrygger
7. februar 2017
11:49

<<Startbrygger på Tunevannet 2016.pdf>>
Satt inn fra: <file://C:\Users\sma\AppData\Local\Temp\{3517E475-ABD9-4FAD-B89F-56CCCA65219D}.pdf>
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Beskrivelse av robane med startbrygger på Tunevannet. 


Robane på Tunevannet har vi hatt i veldig mange år, og i år ønsker vi å løfte kvaliteten på banen ved 
å plassere ut en startbrygge i forbindelse med vårt årlige arrangement, Tunevannsregattaen.  
I tillegg har vi fått æren av å arrangere Norgesmesterskapene i roing.  Norgeseliten kommer, og de 
forventer et anlegg som holder et minimum av standard.  
Det er over 30 år siden Sarpsborg sist arrangerte NM, og det har hele tiden vært sagt fra sentrale 
myndigheter i Sarpsborg at nasjonale og internasjonale mesterskap er av stor interesse i forbindelse 
med byens 1000-års jubileum. 
Sarpsborg Roklubb er stolte bypatrioter, og ønsker å være med og vise byen fra sin beste side. 
 
Formål 


En startbrygge har mange formål på en robane.: 
 Rettferdig start, ved at alle starter fra samme linje. 
 Startbryggen angir retningen for roerne. 


Sikkerheten øker betydelig ved at Dommerne slipper å stå i startbåter, og at robåtene ikke 
glir i hverandre. 
Hver robåt har sin mann som holder båten inntil startskuddet går. Det vil si at 6 mann ligger 
på brygga og holder hver sin robåt. 
Det viktig for tidtakingen at alle har samme forutsetninger i robanen. 
Roerne kan fokusere på løpet, og ikke på å holde båten rett i vær og vind. 


 
Skisser 


Vedlagt følger skisse over Tunevannet, og hvordan banen ligger. Selve robanen er der den har vært i 
alle år. Det nye er at ved start, kommer det nå brygger. Disse vil gå rett vest – øst fra skjæret som 
ligger på vestsiden av Tunevannet, ca 2 km nord fra klubbhuset.  
Lengden på bryggen når den er satt sammen er max 90 meter. Bredden er ca 2 meter, og de går ca 
0,5 meter over vannet. De er konstruert av fagverk, og flyter på flotører. 
Legger også ved en plantegning som viser hvordan utformingen av bryggene er ovenfra. 
 
Plan for bruk av startbrygge i år. 


Bryggene har vi fått gratis av stiftelsen ved Årungen Rostadion. De trenger en tilpasning til vårt bruk, 
og til det trenger vi tid. En grovskisse for i år vil se slik ut: 
 Frakte bryggene fra Årungen til Tunevannet. 


Slepe bryggene fra kommunens «slipp» ved parkeringsplassen, til vårt område ved 
klubbhuset. 
Arbeide med å koble sammen bryggene, og tilpasse de til robanen. Dette vil nok ta tid, men 
vi vil være ved klubbhuset inntil vi er klare for å prøve ved start. Her må det tilpasses med 
moringer, og rette inn i forhold til robanens retning. Estimert tid til dette er vanskelig å anslå 
før vi har de på vannet. 
Siden vi skal ha Tunevannsregatta i midten av august og NM i slutten av september, ønsker vi 
å ha de liggende ute i denne perioden, ca 1,5 mnd. 


 
Fremtiden 


For senere år er de meningen at de skal ut en til to uker før regattaen, og opp så fort som mulig etter 
regattaen. Samlet tid ute vil være ca tre uker. 
 
Vi håper dere ser at dette er et løft for å utvikle idrettsanlegg i Sarpsborg. Å arrangere regatta er vår 
største inntektskilde, og vi har ved flere anledninger blitt kåret til årets beste regatta-arrangør av 
Norges Roforbund.  I tillegg får vi mye ros fra publikum og tilreisende. 
Det er flere arrangører i Norge som får utvikle robanene sine med brygger for fast start. I tillegg til 
Årungen, er det Stokkavannet i Stavanger , og Fana Roklubb bygger bane i Bergen på Nordåsvannet. 
Kongsvinger Roklubb har også fullverdig robane med fast startbrygge. 
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Fra: Svein Magne Agnalt

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Emne: 2016 04 21 Regattabane

Dato: tirsdag 19. november 2019 11:03:28

Vedlegg: Tunevannet 2000m regattabane 2016 V4a dwg.pdf
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<<Tunevannet 2000m regattabane 2016 V4a dwg.pdf>>
Satt inn fra: <file://C:\Users\sma\AppData\Local\Temp\{ACEB6F34-D969-4B0B-ADC7-59CFE9E3C668}.pdf>
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Fra: Svein Magne Agnalt

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Emne: 2016 04 21 Startbrygge

Dato: tirsdag 19. november 2019 11:03:48

Vedlegg: tegning startbrygge visio 2016.pdf
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<<tegning startbrygge visio 2016.pdf>>
Satt inn fra: <file://C:\Users\sma\AppData\Local\Temp\{BA6C8103-B15C-4E9D-9990-CDB6BD505C62}.pdf>
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Innspill nr. 132, robane, Tunevannet
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg
Arealstørrelse: Ca. 210 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg roklubb
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Annet:

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Ingen prinsipp som er relevant for dette. Endring av formål vil reflektere dagens 
bruk.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp Ingen endring. 

Rekreasjon og friluftsliv
Tunevannet er et svært viktig friluftslivsområde. Tiltaket vil kun oppta en 
begrenset del av Tunevannet noen uker i året. Vurderes å ikke stå i veien for 
allmennhetens bruk av Tunevannet.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Positivt for barn som ønsker å engasjere seg i rosporten. 

Landskap og kulturmiljø Det meste av området er ikke registert som viktig landskap, men en liten del av 
området helt i sør er registrert som viktig motorveilandskap og kulturmiljø.

Kulturminner Ingen registrerte kulturminner.

Naturmangfold 
Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse i Tunevannet (ål, gråtrost, 
hettemåke, makrellterne, svartbak) og arter av stor forvaltningsinteresse (stær, 
fiskemåke, gulspurv, sivspur).

Dyrket mark Berører ikke dyrket mark.

Dyrkbar jord Berører ikke dyrkbar jord.

Skogbruk Berører ikke skog.

Mineralske ressurser Ikke mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Tunevannet er ikke en drikkevannskilde. Tiltaket antas å ikke bidra til dårligere 
vannmiljø.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En liten del av området i nord er vist med gul støysone (fra skytebanen på 
Bekkhus). Idrett regnes ikke som støyfølsom bruk.
Ingen høyspent gjennom området.
Den sørlige delen av området kan bli utsatt for dårlig luft (SO2, gul sone).

Bruk og vern av sjø og vassdrag i gjeldende kommuneplan.
Uregulert.

Ønsker en startbrygge og bøyer langs robanen. Anlegget vil vanligvis være ute noen uker hvert år ifm. 
Tunevannsregattaen. 
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Radon Ikke relevant.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning Ikke relevant.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Ikke ny bruk.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Tiltaket medfører ikke endringer som har konsekvenser for teknisk infrastruktur.

Arealbruk i omrkringliggende områder Banen ligger i god avstand fra boligområdene på østsiden av Tunevannet (ca. 500 
m).

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

En liten del av området helt i sør er registrert som viktig motorveilandskap og kulturmiljø. Det er registrert noen arter av særlig stor og stor nasjonal 
forvaltningsinteresse. Tiltaket er ikke veldig inngripende og vurderes å ikke være i konflikt med landskapshensyn og naturmangfold. 
Det er positivt for befolkningen og ikke minst barn og unge at det legges til rette for gode forhold for rosporten. Sportsarrangementer som Tunevannsregataen 
og NM-arrangement er positive for Sarpsborgs identlitet og omdømme.

Tas til følge. Formålet for området endres til idrettsanlegg, med tilhørende bestemmelser som kun åpner for robane med brygge.
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From: Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken <olav.s.illokken@salutaris.no> 
Sent: tirsdag 13. februar 2018 14.21 
To: Postmottak; Arealplan 
Cc: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs; Lars Thalberg; 'Erling 

Magnus Stordahl' 
Subject: ANMODNING/SØKNAD TIL NÆRINGSFORMÅL - AREALINNSPILL I 

FORBINDELSE MED RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 
2030 FOR SARPSBORG KOMMUNE «SKJÆRVIKA NÆRINGSPARK" - DEL AV 
GNR 1011, BNR 1 (CA 16 DA)  

Attachments: Høringsinnspill Sarpsborg kommune KP 2018-2030 - Skjærvika 
Næringspark, feb 2018.pdf 

 
Sarpsborg kommune, 
 
Vedalgt følger høringsinnspill vedrørende del av gnr 1011, bnr 1 i Sarpsborg kommune. 
«Skjærvika Næringspark» - planområde på ca 16 daa. 
 
Vennligst bekreft mottak av forsendelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
Salutaris Eiendom AS 

 
 
 
Olav S. Illøkken 
Partner 
Tlf.:  410 40854 
E.post : olav.s.illokken@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no 
Besøksadresse: Rådhusgt. 30a, Oslo 
Postadresse: Konglestien 22, 1412 Sofiemyr 
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Sarpsborg kommune 
Kommuneplanutvalget  
Postboks 237,  
1702 SARPSBORG 
postmottak@sarpsborg.com                                                        
                                                                                                                      Oslo, 5. Februar 2018 
 
 
 
 
ANMODNING/SØKNAD TIL NÆRINGSFORMÅL - AREALINNSPILL I 
FORBINDELSE MED RULLERING AV KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 2018 – 2030 FOR SARPSBORG KOMMUNE «SKJÆRVIKA 
NÆRINGSPARK” – DEL AV GNR 1011, BNR 1 (CA 16 DA)  
 
Salutaris Eiendom AS søker på vegne av grunneier Erling Magnus Guslund Stordahl, 
Storedalveien 165, 1747 Skjeberg om at egnede arealer innenfor det definerte tomteområdene, 
del av gnr 1011, bnr 1 på ca 16 000 m2 avsattes til byggeområde for næring i forbindelse med 
igangsatt kommuneplanrullering for Sarpsborg kommune. 

Vi viser til følgende underlag og føringer: Rapport, hvordan skal Sarpsborg vokse, Asplan Viak. 
Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen. Handelsanalyse for Nedre Glom-
maregionen. Bypakke Nedre Glomma / samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i 
Nedre Glomma (2016-2021) Planprogram arealplan 2014-2023, Planstrategi 2016-2019.  

Vi viser også til følgende regionale og nasjonale underlag og føringer: Rikspolitiske retningslin-
jer for samordnet areal- og transportplanlegging, Østfold mot 2050 (Forslag til ny fylkesplan for 
Østfold, behandlet i fylkestinget 26. februar 2009 – nå under revisjon), Ovenstående planverk er 
forankringen for vårt prosjekt.  

Det foreslåtte tomteområdene, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt: 
Det foreslåtte tomteområde/planområde på 16 daa er i kommuneplanen er i dag kategorisert som 
LNF. Eiendommen er en skogsteig som er bestående av skog med middels bonitet og uproduktiv 
skog.  Arealet som foreslås avsatt til byggeområde er et inneklemt areal som det vil være sam-
funnsnyttig å kunne utnytte. Det er avsatt et planområde som ligger utenfor sone for nasjonale 
arter som ligger etter Oltidsvegen. I tillegg er den gamle Oltidsvegen viktig i bevare. Planområ-
det tenkes etablert utenfor Oltidsvegen hvor sårbarheten til vegen må ivaretas. Det er ingen mil-
jømessige eller andre begrensinger på eiendommen, herunder verneområder, fornminner eller 
helhetlige kulturlandskap. Vi kan ikke se at det er noen konfliktlinjer for utvikling av eiendom-
men. Det er etablert en barnehage innenfor planområde med gapahuk mv. Denne må vurderes re-
lokalisert innenfor gnr 1011, bnr 1 med utvidede rammer for en videreføring av dagens drift, el-
ler inkluderes i planområde.  
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Eiendommen del av gnr 1011, bnr 1 – Forslag til planområde innenfor blå ramme,  
ca 16 daa:  
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Eiendommen del av gnr 1011, bnr 1 - Planområde ut mot Oltidsvegen.  
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Eiendommen del av gnr 1011, Planområde mot bebyggelsen – vestlig retning.  
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Eiendommen del av gnr 1011, bnr 1 - Planområde ut mot Oltidsvegen og bebyggelse østlig 
retning.  
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Foto inne på planområde, furuskog og fjell: 
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Overordnede perspektiver: 
Sarpsborg kommune mangler sentrale næringsarealer for utvikling. Eiendommen ligger på en av 
sentralaksen mellom Sarpsborg by og Fredrikstad by og i nær tilknytning til Fredrikstad 
kommune sin grense, på Rv 110 – Haldenvegen / Oltidsvegen med en særdeles god og profilert 
beliggenhet. Sarpsborg og Fredrikstad kommuner er nå under press for å finne gode nye 
næringsarealer på sentralaksene. Eiendommen er inneklemt og ligger meget godt tilgjengelig 
etter Rv 110. En utvikling langs bybåndet og sentralaksen fra Sarpsborg mot Fredrikstad ansees 
som god arealutvikling. Vår overordnede strategi er basert på forslag til planprogram for 
Sarpsborg kommune, herunder forslag til kommunal planstrategi hvor det legges opp til en 
utvikling etter etablerte hovedakser for veg og infrastruktur. 
 
Strategi næring: 
Arealutvikling for etablering av transportavhengige funksjoner vil dra veksler på de samferdsels- 
og samlokaliseringsfordelene en har innenfor det definerte avlastningsområdet for Sarpsborg 
kommune på strekningen Fredrikstad - Sarpsborg kommuner hvor Skjærvika er og vil være et 
nøkkelpunkt for en slik etablering. Dette vil slik sett bidra til å lokalisere rett virksomhet på rett 
sted slik dette er redegjort for i gjeldende regionalt plangrunnlag, ettersom tomteområdene etter 
RV 110 her er definert som rett sted for slike virksomheter. 
 
Redegjørelse for sentrale vurderingskriterier, kvaliteter og utviklingspotensial: 
En kommuneplan bør gi uttrykk for hvilke verdier, mål og strategier som skal legges til grunn for 
planarbeid. Dersom tiltaket fra søker styrker kommunikasjonslinjene, bør tiltaket vurderes i 
forbindelse med arealplanarbeidet. Tomten ligger forøvrig meget gunstig plassert i tilknytning til 
RV 110. Arealutvikling her vil følgelig gi gode muligheter for bruk av miljøvennlige 
transportalternativer. De vegbaserte forutsetningene for arealutvikling må slik sett sies å være 
svært gode.  
 
Våre arbeider knyttet til denne tomten ble opprinnelig innledet på bakgrunn av at vi har funnet 
det vanskelig å finne sted for etablering av transportavhengige funksjoner mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg. Vårt utgangspunkt var å finne tomtealternativ for etablering av transportavhengige 
funksjoner med gode miljø-, areal og transportrelaterte forutsetninger i område hvor slike 
virksomheter i minst mulig grad bidrar til sjenanse for det offentlige rom og/ eller ulempe med 
hensyn til allmenheten for øvrig. Denne utfordringen er fortsatt reell, og ettersom vi mener at 
tomten representerer en slik mulighet tillater vi oss å fremme dette som alternativ.  
 
En slik etablering her vil dessuten være i overensstemmelse med intensjoner nedfestet i 
nasjonalt-, regionalt- og kommunalt plangrunnlag. Særdeles gode samferdselsbaserte 
forutsetninger tilsier at eiendommen representerer en god mulighet for utstrakt bruk av 
miljøvennlige transportalternativer hva gjelder både gods- og persontransport. Med innregulerte 
begrensninger i tilfredsstillende avgrensning og avskjerming mot resterende skogsareal mener vi 
dessuten at en slik virksomhet kan etableres her uten urimelig ulempe for allmenheten, 
kulturmiljø og estetiske hensyn mv og/ eller urimelig sjenanse for ferdsel i tilknytning til 
eiendommen. 
 
Vi ser for oss minimum utnyttelse på 50 % BYA, tilrettelagt for en enkel areal- og 
transportkrevende virksomheter. (Industri, kontor og lager, herunder glidende næringsbransjer 
som Europris og Plantasjen) Dette for å visualisere den landskapsmessige maksimalbelastningen. 
Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp 
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med 
eventuell detaljregulering av eiendommen. 
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Næringspolitiske forutsetninger og prognoser for sysselsetting:  
Ønsket om en høyere sysselsettingsandel i Sarpsborg kommune krever nye næringsarealer. 
Utfordringer knyttet til økt utslipp av klimagasser, transportvekst, levekår og folkehelse, 
sentrumsutvikling, demografisk utvikling, samfunnssikkerhet mv innebærer at framtidig 
arealbruk må planlegges nøye og på lang sikt. Sysselsettingen i Sarpsborg øker for øvrig i takt 
med befolkningsveksten. Kommunen har noe utpendling.  Det fremkommer videre av 
befolkningsvekstprognoser at Sarpsborg kommune må forvente en befolkningsvekst i den neste 
planperioden som en konsekvens av den nasjonale veksten. Sysselsatte bosatt i kommunen 
representerer således et økt grunnlag for handel og service, som gir ytterligere sysselsetting. 
Samlet sett vil derved de sysselsatte som bor i Sarpsborg kommune bidra til en inntekt for 
kommunen. Siden Sarpsborg kommune tradisjonelt er en kommune der boligbyggingen styrer 
befokningsveksten, har utviklingen av arbeidsplasser sannsynligvis ikke bidratt vesentlig til 
kommunens vekst i folketallet så langt.  
 
Befolkningsprognoser viser for øvrig at befolkningen i Sarpsborg forventes å øke fremover fra 
dagens 55 720 innbyggere jfr SSB. Nedre Glomma er en populær region og mange velger å flytte 
hit. Men det skapes ikke like mange arbeidsplasser. Sarpsborg kommune startet derfor arbeidet 
med en næringsplan i samspill med Fredrikstad og Hvaler kommune. Gjennom næringsplanen 
skulle det private næringslivet utvikles i regionen. 
 
Det har i lengre tid vært mangel på næringsarealer i kommunen. Sarpsborg kommune ønsker slik 
vi forstår å legge forholdene til rette for etablering av ulike typer næring. God tilgang på varierte 
næringsarealer er en viktig forutsetning for å realisere de politiske mål for lokal næringsutvikling 
og utvikling av lokalsamfunnet som helhet.  
 
I forhold til intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og 
transportplanlegging oppfyller vår foreslåtte eiendom i stor grad intensjonene i retningslinjene.  
 
For vår del så har følgende kriterier vært styrende: 
 

- Viktig med god forbindelse til RV110 med kortavstand til motorvei / E-6 med muligheter 
for av og påkjøring. 

- Være akseptabelt tomteområde for næringslokalisering og markedet for mindre 
arbeidsintensive bedrifter. 

- Godt tomteområde for mindre arbeidsintensive bedrifter med stor grad av 
transportavhengighet for varer lokaliseres nært stamveinettet. Det vil bidra til at 
tungtrafikken ikke trekkes inn i Sarpsborg sentrum. 

- Være akseptable ut fra landbruks-, miljø- og naturvernhensyn. 
- Kunne plasseres inn i Sarpsborg kommune sine planer. 
- Kunne ligge innenfor de rikspolitiske retningslinjene for etablering. 

 
Som konkret forslag til næringsutvikling foreslår vi at Sarpsborg kommune avsetter vårt forslag 
for arealer som fremtidig næringsformål. 
 
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan 
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller 
underlagsdokumentasjon så kan undertegnede kontaktes. 
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Med vennlig hilsen                                                     Med vennlig hilsen  
Salutaris Eiendom AS                                                Salutaris Eiendom AS                                                                                                           
      
 
Olav S. Illøkken                                                          Lars Thalberg 
Partner                                                                         Administrerende direktør                                                                                 
Tlf: 410 40854                                                            Tlf: 906 49343 
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no                           E.post: lars.thalberg@salutaris.no 
Web: http://www.salutaris.no                                      Web: http://www.salutaris.no 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B001 – Salutaris eiendom på vegne av Erling 
Magnus Guslund Stordahl: 
 

1. Ønske om at egnede arealer innenfor det definerte tomteområdene, del av gnr/bnr 
1011/1 på ca. 16 dekar avsettes til byggeområde for næring. Arealet det dreier seg om 
er i gjeldende arealplan avsatt til LNF og er avgrenset i nord av 1008/14, i vest og øst 
av tomtegrense, i sør av registrert område for arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
(Piggsvin). Adkomst fra Oldtidsvegen. Det er en etablert barnehage innenfor den 
foreslåtte planavgrensning. Det foreslås enkel areal- og transportkrevende 
virksomheter (Industri, kontor og lager, herunder glidende næringsbransjer som 
Europris og Plantasjen). 

Vurdering: Tas ikke til følge. Området ligger ikke innenfor utvalgte steder for lokalisering av 
ny næring. Lokalisering av rett virksomhet på rett sted er et overordnet mål for lokalisering i 
Sarpsborg kommune. Tunejordet/Alvim øst er området som skal foreholdes handel med 
plasskrevende varer (bilbasert handel) og beslektede formål. Sarpsborg sentrum skal samle 
hovedvekten av senterfunksjoner. Der skal de fleste arbeidsplassintensive og/eller 
besøksintensive virksomheter innen handel, service, kontor/administrasjon, kultur og 
opplevelser lokaliseres. I tillegg skal bydelssentrene (Borgen, Grålum og Greåker) utvikle seg 
med et mindre omfang av senterfunksjoner, som skal dekke behovet for befolkningen i og 
rundt bydelssentret. Plasskrevende virksomheter kan utvikles på eksisterende 
næringsområder på Borregaard, Hafslund, Kampenes, Bjørnstad, Alvim og Greåker. 
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Agera Utvikling AS          
Strykerveien 10 
1658 Torp 
 
 
         Sarpsborg, 13.02.18 
 
 
Sarpsborg kommune 
Planavdelingen v/Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel – rullering av kommuneplanen. 
 
Agera utvikling jobber i disse dager med utvikling av eiendommen gnr. 1049/94 – Borgenveien. 
 
Eiendommen er i nåværende kommuneplan vist som fremtidig byggeområde – B 6-2. 
Vi ønsker med dette innspillet at det aktuelle arealet fortsatt skal være utlagt som byggeområde. 
Områder grenser til et eksisterende boligområde, infrastruktur er på plass og det vil være naturlig 
at område fortsatt skal være avsatt til boligformål. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi har søkt kommunen om dispensasjon fra plankravet for et 
byggeprosjekt, men har i skrivende stund foreløpig ikke fått tilbakemelding på vår søknad. 
 
 
 
Mvh 
Agera Utvikling AS 

 
 
Eirik M. Hansen 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B002 – Agera utvikling: 
 

1. Ønsker at eiendommen 1049/94 som er vist i gjeldende arealplan som fremtidig 
byggeområde – B 6-2, fortsatt skal være avsatt til fremtidig byggeområde i rulleringen av 
arealplanen. De jobber i disse dager med utvikling av den nevnte eiendommen (har søkt disp. 
fra plankravet). 

Vurdering: Tas ikke til følge 

Eiendommen består av dyrket mark i kjerneområde landbruk. Den har ligget inne som 
utbyggingsområde i arealplanen i flere planperioder. Det er også gjennomført arkeologiske 
undersøkelser på eiendommen. Dette kom frem under revisjon av arealplanen som ble 
vedtatt 2011. Da var området tilbakeført til LNF i høringen. Pga sterk anmodning og vilje til 
gjennomføring av boligutbygging ble tilbakeføring til LNF ikke gjennomført ved vedtak av 
planen. 

Denne eiendommen er en av de kommunedirektøren har vurdert ved gjennomgangen av alle 
utbyggingsområdene i arealplanen. Eiendommen kan ikke bygges ut uten omfattende tiltak 
på Borgenveien og i krysset mot Skjebergveien. Sarpsborg kommune tilbakefører sin 
utbyggingseiendom i området til LNF. Det er derfor heller ikke lengre noen å samarbeide med 
om infrastruktur tiltakene. Da Sarpsborg kommune tilbød samarbeid om dette i gjeldende 
planperiode, ville grunneier ikke dette. 

Det ansees lite realistisk at denne eiendommen kan bygges ut med de omfattende vilkårene 
som foreligger. I tillegg er eiendommen en del av et sammenhengende jordbruksområde og 
innenfor kjerneområde landbruk. 
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From: Silje Marie Hareide Bjørnestad <siljemariehareide@gmail.com> 
Sent: tirsdag 6. februar 2018 11.29 
To: Arealplan 
 
Mitt innspill til kommuneplanen er at Lnf områder, særlig som det I dag er skog, eller i 
utkanten på skog bør kunne brukes til bebyggelse. 
 
Mvh Silje Bjørnestad  
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B003 – Silje Marie Hareide Bjørnestad: 
 

1. LNF-områder bør kunne brukes til bebyggelse. Særlig det som i dag er skog, eller i utkanten 
av skog. 

Vurdering: LNF og skogsarealer er viktige for rekreasjon, biologisk mangfold, binding av 
klimagasser med mer. Fortettingsstrategi for Sarpsborg utenom sentrum legger først og 
fremst opp til en fortetting av områder som allerede er bebygd. Dette blant annet for å skåne 
og bevare viktige og verdifulle områder som nettopp skogsområder og jordbruksarealer.  

 

669



From: Knut Morgan Bjerk <Knut.Bjerk@boligpartner.no> 
Sent: torsdag 19. juli 2018 11.05 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: Forespørsel om område Gnr. 2093 Bnr. /1/1 på Hafslundsøya. 
Attachments: 20180718110540384.pdf; 20180131093703556.tif 
 
Hei Emilie! 
 
Jeg fikk mailen din av Trond Klausen etter at jeg først sendte han en henvendelse om dette området 
på Hafslundsøya. 
Dette er et område på 7680,4 kvm, og har Gnr: 2093/Bnr: 1/1. Se vedlagt skriv. 
 
Det er eid av Hafslund og festet av Sarpsborg kommune. 
Arealet er avsatt i kommuneplanen til friområde. 
Boligpartner Sarpsborg ønsker å komme med et innspill til rullering av arealplanen om muligheten for 
å omdisponere dette arealet til bolig. 
 
Vi har et stort spekter av forskjellige ene og flermannsboliger, og vi kan gjerne komme opp med et 
forslag i en illustrasjonsplan for området. 
Her ønsker vi gjerne å innlede et samarbeid med kommunen, lytte til hva slags behov som ligger til 
grunn i forbindelse med fortetting osv. 
Vi vet også at kommunen har vedtak om at slike områder skal legges ut for salg først, men tanken her 
er først og fremst å tilby oss å komme med et forslag som kommunen evt. kan ta stilling til. 
Vi har meget gode arkitekter på vårt hovedkontor i Hamar som fint klarer å finne meget gode 
løsninger for et slikt område, mulig en kombinasjon av ene og flermansboliger. 
 
Vi håper på et positivt svar i saken, og tar mer enn gjerne et møte dersom det er ønskelig. 
 

Boligpartner Sarpsborg ønsker deg fortsatt en fin sommer videre Emilie😊 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Morgan Bjerk 
Boligkonsulent 

 
  
Kirkegata 36 • 1721 Sarpsborg 
M: 47451555 
E-post: morgan.bjerk@boligpartner.no              
  
Vi er stolt forhandler av  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
boligpartner.no  |  facebook  |  instagram 
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Innspill nr. 004, Hafslundsøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2093/1/1 / Ca. 7 daa
Forslagsstiller: Boligpartner
Dagens bruk: Skog og åpen fastmark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor bysonen.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ca. 400-500 m fra hovedsykkelnett og ca. 300-400 m fra 
bussholdeplass langs stamnett for buss i Norbyveien.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området ligger 900-1000 m fra nærmeste dagligvarebutikk (Coop på 
Hafslundsøy). Ca. 3 km fra øvrig servicetilbud Iseveien senter/Borgen 
bydelssenter.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger 2,9-3 km til Torget i Sarpsborg.

Rekreasjon og friluftsliv Området er avsatt til friområde i dagens kommuneplan, men er ikke registrert som 
friluftslivsområde. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Det er en lekeplass ca. 80 m vest for området, og en park (Tjernparken) på motsatt 
side av Norbyveien.
Området ligger 400-500 m fra Hafslundsøy barneskole og barnehage, samt 
tilhørende idrettsanlegg. Området ligger ca. 1,8 km fra Hafslund ungdomsskole og 
8 km fra Varteig ungdomsskole.
Området er ikke registrert brukt av barn og unge gjennom 
barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer Ikke registrert som viktig landskap eller kulturmiljø.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er ikke registrert naturverdier i området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Hele området er registrert som dyrkbar jord. Området er på ca. 7 daa. En vei skiller 
det fra jordet i sør.

Skogbruk Området består av 5 daa skog av høy bonitet, resten er åpen fastmark (ikke tresatt).

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø
Ikke innenfor hensynssone drikkevannskilde.
Hører til nedbørsfeltet til Glomma. Området ligger mer enn 200 m fra elva. Ingen 
bekk innenfor området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En stripe på 15 m langs Edvard Strands vei er i gul støysone. Det er ikke registrert 
fare for forurenset grunn. Det er en høyspent (distribusjonsnett) som ligger 50 m 
vest for området. Området kan bli utsatt for dårlig luftkvalitet (SO2 - gul sone).

Radon Høy aktsomhetsnivå for radon på hoveddelen av området.

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

Området er ikke utsatt for flom fra Glomma. Det er ingen bekk i eller like ved 
områder. Ikke innenfor akstomshetsområder for jord- og flomskred eller 
steinsprang/snøskred
Området er registrert med stor mulighet for marin leire.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.
Områdets fysiske kvaliteter Området er flatt og solrikt.

Friområde (0-12) i dagens kommuneplan. Uregulert. Innenfor nåværende tettstedsavgresningen i 
fylkesplanen.
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Trafikkmengde i Edvard Strands vei forventes å utløse krav om opparbeidelse 
av fortau. Hovedsykkelrute går langs denne veien og avsettelse av areal for G/S-vei 
bør fremsettes istedenfor fortau langs Edvard Strands vei frem til Norbyveien.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Dyrkbar jord, men relativt lite, avgrenset område. Verdien for matproduksjon vurderes å være liten.
Nær skole, barnehage og dagligvarebutikk. Like ved en lekeplass. Relativt nært sentrum.
Avvsatt til friområde i dagens plan, men ser ikke ut til å være brukt til dette formålet. Ligger like ved Tjernparken, som er brukt.
Utbygging vil kreve GSV langs Edvard Strands vei fra fram til Nordbyveien.

Tas til følge.
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From: Ola Branderud <olabranderud@hotmail.com> 
Sent: tirsdag 15. oktober 2019 21.12 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Marianne Femmen 
Subject: SV: Omregulering av tomt 2072/1 - 2072/18 
Attachments: Omregulering av tomt.png; Omregulering av tomt kart.png; Omregulering 

av tomt 2.png 
 
Hei. Jeg kunne heller ikke finne vedleggene, så har prøvd å tegne det opp på nytt i kart, og i flyfoto. 
Håper det er forståelig.  
  
Med vennlig hilsen  
Ola Branderud og Marianne Femmen 
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  

 
Fra: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide <emilie.cosson-eide@sarpsborg.com> 
Sendt: Thursday, October 3, 2019 9:59:05 AM 
Til: Ola Branderud <olabranderud@hotmail.com> 
Emne: SV: Omregulering av tomt 2072/1 - 2072/18  
  
Hei, 
  
Jeg fikk eposten under fra deg i september i fjor. Arealplanarbeidet ble lagt på vent første halvår 
2019, og nå starter vi opparbeidet på nytt. I denne forbindelse går jeg gjennom innspillene som har 
kommet inn. Jeg ser at eposten din ble registrert, men jeg finner ikke noe vedlegg. Jeg finner ikke det 
i eposten i Outlook heller. Kan du sende det igjen? 
  
Med vennlig hilsen 
  
Emilie Cosson-Eide 
Areal- og transportplanlegger 
Virksomhet Plan og samfunnsutvikling, Sarpsborg kommune 
Tel.: 99 15 09 44 
Epost: emco@sarpsborg.com 
  
Jeg gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post som vedkommer mitt arbeid i 
Sarpsborg kommune vil bli journalført i kommunens arkivsystem. 
  
  
  

Fra: Ola Branderud [mailto:olabranderud@hotmail.com]  

Sendt: mandag 17. september 2018 18:50 

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Emne: Omregulering av tomt 2072/1 - 2072/18 
  
Hei, jeg henviser til en hyggelig telefon samtale vi hadde forleden. Jeg har prøvd så godt jeg kan og 
dele inn det arealet som vi tenker kan være aktuelt.  
Vi har mest lyst til å dele inn alt som er i blått, men hvis det er ikke er aktuelt, kan vi også gå for nr 1 
eller 2 eller eventuelt andre alternativer. Vi håper at vi kan få til et møte, og diskutere mulighetene 
nærmere. 
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Du kan kontakte meg på denne mailen eller eventuelt telefon. 
  
Mvh 
Ola Branderund 47641093 
Marianne Femmen 91881649 
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Innspill nr. 005, Svartbekkveien, Grålum
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2072/18 / Ca. 13 daa
Forslagsstiller: Ola Branderud og Marianne Femmen
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikt med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Boligenes avstand til sentrum
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap og kulturmiljøer
Kulturminner
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Drikkevann og vannmiljø
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskap og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Det er planlagt en hovedsykkelvei i Greåkerdalen som kan berøre dette området. Området bør ikke bebygges før traséen for sykkelveien er avklart.
Området i sør som ligger øst for gang- og sykkelveien er regulert til park og er registrert som lekeområde gjennom barnetråkkregistreringer. Området er 
verdifult for barn og unge. 
Området som ligger vest for veien består av en relativt smal stripe som er buffer mellom boligområdet og landbruksområdet. Denne buffersonen bør beholdes.

Tas ikke til følge.

En del av området i sør er avsatt til friområde i kommuneplanen. Området vest for 
Kitterødveien/GSV er avsatt til LNF. En liten del i nord er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 
En del av området er regulert til park (regplan for Del av omr. Vestlia, planid. 22021, vedtatt 1977).
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Fra: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Til: Ole Ringsby Førland

Kopi: Ellen Terese Bråtekas

Emne: VS: innspill kommuneplan

Dato: 22. januar 2019 19:12:06

Hei,
Jeg videresender til Ole. Jeg må jobbe med sentrumsplanen en stund. Ole følger opp arealplanarbeidet fram til
sommeren, slik det ser ut nå.
Mvh Emilie

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ellen Terese Bråtekas
Sendt: tirsdag 22. januar 2019 18:20
Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide
Kopi: Trond Henning Klausen
Emne: innspill kommuneplan

Hei Emilie

Eierne av arealene nord i Skytterveien som vi hadde møte med sammen med Hege og deg signaliserer at de vil
komme med nærmere innspill til kommuneplan.( se pkt 3 i mailen nedenfor). Fint om du registrerer dette i din
sak og evt besvarer de hvis du trenger ytterligere detaljer.

Mvh Ellen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: kjell.linnes@getmail.no [mailto:kjell.linnes@getmail.no]
Sendt: 15. januar 2019 16:30
Til: Ellen Terese Bråtekas
Emne: Møte i Lande Eiendom den 15.01.19

Hei, og Godt Nytt År til deg.

Vi har hatt møte i Lande Eiendom i dag, 15.01.19 for å drøfte de siste takstene vi fikk over parsellene (teig 1, 2
og 3).

1. Samtlige var enige om at taksten var for lav og at vi ikke aksepterer den.

2. Teigen hvor pumpestasjonen ligger, bør ha samme kvadratmeterpris som de tomtene som ligger inntil (210 kr
pr kvadratmeter).

3. Sarpsborgs arealplan, som vi mener skal ut i 2020, gjør at vi da kan komme med innspill vedr.utbygging av
nordlige ende av Skytterveien. Etter vår mening ligger denne parsellen
   til slik at den egner seg for hustomter og vil ikke ødelegge for ferdselen i Sarpsborgmarka.

Dette til orientering.  Vi ser frem til videre drøftelser vedr, disse parsellene.

'Med hilsen,
for Lande Eiendom, Liv Linnes
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B006 – Lande Eiendom/Liv Linnes: 
 

1. Innspillet dreier seg om utbygging av nordlig ende av Skytterveien. De mener denne 
parsellen egner seg for hustomter og at det ikke vil ødelegge for ferdsel i Sarpsborgmarka. 

Vurdering: Tas ikke til følge. 

Tomten er en del av Sarpsborg marka og det skal særlig grunner til at det åpnes for noe 
utbygging i dette området.  Selv om tomten ikke har en ferdselsåre inn i marka er den viktig 
for opplevelsen av ubebygd område. 
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From: Sander Eide Sulusnes <sandersu@ostfoldfk.no> 
Sent: torsdag 12. april 2018 11.07 
To: Postmottak 
Subject: By ide til Sarpsborg 
Attachments: By ide.png 
 
Hei, jeg og gruppa min fikk en ide i timen hvordan vi kunne bygge barnehage, industriområdet, og 
boligområder i Sarpsborg. Blå er boligområdet, gult barnehagen, og rødt industriområdet, lilla er 
mur. 
Barn skal gå på barnehagen for å jobbe i industri og skal bygge mur på elva, da vannet skal samles og 
komme alt over Sarpsborg. Borregaard skal betale pengene for å få litt vann, og kommunen skal 
betale for å ikke få vann overalt. Det er perfekt businness idea! 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B007 – Sander eide Sulusnes: 
 

 

• Bygge barnehage og boligområde på 2093/1 (Rød på Hafslundsøy) 

Vurdering: Tas ikke til følge 

•  Bygge industriområde på vestsiden og østsiden av sørlig del av Hafslundsøy. 

Vurdering: Tas ikke til følge 

• Bygge mur på elva 

Vurdering: Tas ikke til følge 
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From: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Sent: tirsdag 2. oktober 2018 13.00 
To: 'Knut Morgan Bjerk'; Hanne Cecilie Høgmo 
Subject: SV: Innspill til kommunens rullering av arealplan. 
 
Hei, 
 
Beklager at jeg ikke har svart før. 
 
Det er riktig at det er en del av arbeidet med rullering av arealplanen å gå gjennom områdene med 
verneverdi for å avklare hvilke begrensninger som skal gjelde i hvert av områdene. Arbeidet henger 
sammen med avklaring av fortettingsstrategien, som skal si hvor det skal åpnes for fortetting i stor 
eller mindre skala, og hvor det ikke skal åpnes for noe som helst fortetting.  
 
Den formelle innspillsperioden i forbindelse med oppstart av arealplanarbeidet var i januar-februar 
2018. Jeg kan ikke ta inn innspillet ditt sammen med dem som kom innen fristen. De blir vurdert og 
skal følge saken som går til politikerne. Men innspillet ditt går direkte inn i diskusjonen om hvilke 
begrensninger som skal gjelde i de ulike verneområdene, og dette er et tema vi skal jobbe med 
uansett. Nå vet jeg om prosjektet deres og det kan hjelpe meg å synliggjøre hvilke konsekvenser 
planen eventuelt vil ha. 
 
Framdriften for arbeidet med arealplanen er nå dessverre justert -- ny plan skal sendes på høring før 
sommeren 2019 og vedtak er forventet vinteren 2019/2020. Justeringen er gjort fordi det er 
sentrumsplanen som har første prioritet nå. 
 
Når det gjelder spørsmålet ditt om hvorfor Enerveien 4 fikk fradelt delen av tomta mot 
Vollbergveien, er dette en sak som Team Byggesak har håndtert. Hanne er riktig person til å svare på 
spørsmålet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Emilie Cosson-Eide 
Areal- og transportplanlegger 
Enhet Plan og samfunnsutvikling, Sarpsborg kommune 
Tel.: 99 15 09 44 
Epost: emco@sarpsborg.com 
 
 

Fra: Knut Morgan Bjerk [mailto:Knut.Bjerk@boligpartner.no]  

Sendt: 2. oktober 2018 12:20 

Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Kopi: Hanne Cecilie Høgmo 

Emne: VS: Innspill til kommunens rullering av arealplan. 

 
Hei igjen Emilie! 
  
Jeg har ikke fått en bekreftelse på at denne mailen er mottatt eller om den vil bli tatt til etterretning. 

Da «maser» jeg litt til😊 
  
Vi fikk som nevnt et negativt svar i forbindelse med vårt prosjekt i møte med Hege H, men her 
forleden dag ble vi litt overrasket. 
Da fikk vi en henvendelse fra eier av 1048/341 i Vollbergveien som ligger i samme «område»  
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Han lurte på om vi var interessert i å kjøpe en ferdig fradelt tomt som var godkjent for en to 
mannsbolig. 
  
Når jeg nå går inn og sjekker kommunen sine sider er det skravert grønt, og da lurer vi veldig på hva 
som er årsaken til at eier av den tomten har fått innvilget sin søknad, mens vi har fått beskjed om at 
det ikke er nødvendig å søke. 
Vi bruker nødig slike eksempler opp mot kommunen, men dette synes vi var veldig påfallende og 
setter stor pris på en tilbakemelding i saken. 
  
Vi har som nevnt for Hege H 2 opsjonstomter i Rolighetsveien 16 og 18 som vi mener er veldig gode 
prosjekter som vi naturlig nok har et sterkt ønske om å få realisert. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Morgan Bjerk 
Boligkonsulent 

 
  
Kirkegata 36 • 1721 Sarpsborg 
M: 47451555 
E-post: morgan.bjerk@boligpartner.no              
  

Vi er stolt forhandler av  

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
boligpartner.no  |  facebook  |  instagram 
  
  
  
  

Fra: Knut Morgan Bjerk  
Sendt: fredag 31. august 2018 14:30 
Til: 'Emilie Agnes Marie Cosson-Eide' <emilie.cosson-eide@sarpsborg.com> 
Emne: Innspill til kommunens rullering av arealplan. 
  
Hei Emilie. 
  
Jeg hadde et veldig godt møte med Hege Høgmo i går vedrørende en prosjektering vi har hatt 
pågående for Rolighetsveien på Borgenhaugen. 
Vi fikk i det møtet en tilbakemelding om at hele området har en status som verneverdig i henhold til 
gjeldende kommuneplan, dette var vi ikke klar over og det burde vi selvfølgelig ha undersøkt. 
Dette kan endre seg ved neste rullering, og i den forbindelse ønsker vi å spille inn prosjektet vårt for 
Rolighetsveien 16 og 18. 
  
Er dette ca. fremdrifts plan for neste rullering? 
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Framdriftsplanen for kommuneplanens arealdel planutkast kommer nå til høsten.  
Planforslaget behandles av politikerne i løpet av vinteren 2018-2019. 
Så en høringsperiode, og mulig vedtak av planen sommeren 2019. 
  
Ønsker deg en god helg! 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Morgan Bjerk 
Boligkonsulent 

 
  
Kirkegata 36 • 1721 Sarpsborg 
M: 47451555 
E-post: morgan.bjerk@boligpartner.no              
  

Vi er stolt forhandler av  

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
boligpartner.no  |  facebook  |  instagram 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B008 -Boligpartner/Knut Morgan Bjerk: 
 

1. Utbygging av Rolighetsveien 16 og 18 som i gjeldende arealplan er registrert som 
verneverdig. 

Vurdering: Et større område nord for Gamle Isevei er i gjeldende arealplan registrert som 
verneverdig. I fortettingsstrategi for Sarpsborg utenom sentrum, er dette området registrert 
som område for lav til moderat fortetting. I revidert arealplan ligger dette området inne som 
bestemmelsesområde H570_28 Området nord for Gamle Isevei. Bestemmelsen lyder slik: 
Nybygg, tilbygg, garasjer o.l. som ikke tilpasser seg hovedform, skala, materialbruk og 
bebyggelsesstruktur, tillates ikke. Eksisterende byggelinjer skal videreføres. Området må 
bevare sitt grønne preg. Hus tegnet med utgangspunkt i Arnstein Arnebergs ferdighuskatalog 
skal beholde sitt arkitektoniske uttrykk. 
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Emilie Agnes Marie Cosson-Eide

Fra: Hege Hornnæs
Sendt: tirsdag 12. februar 2019 08:29
Til: Ole Ringsby Førland
Emne: Fwd: Parkering

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei Ole, kan du følge opp denne?  
 
Mvh Hege 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: Hege Lorentsen <hege.eriksen@sarpsborg.com> 
Dato: 8. februar 2019 kl. 15:07:02 CET 
Til: Hege Hornnæs <hege.hornnaes@sarpsborg.com> 
Emne: Parkering 

Hei Hege. 
Gratulerer med ny jobb.  
Jeg snakket med deg for litt siden om at vi trenger flere parkeringsplasser på Fromholtstunet der jeg 
bor. 
Hadde det vært mulig å kommet inn til deg/dere for å sett om det faktisk er mulig å gjøre en 
bruksendring på grøntarealene der vi tenker? 
  
  
Hege Lorentsen 
Teamleder 
Enhet Borgen omsorgstjenester, team service og kjøkken 
Sarpsborg kommune 
Tlf: 69 10 84 90/Mob: 928 84 643 
  
www.sarpsborg.com 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B009 – Hege Lorentsen: 
 

1. Ønske om mer parkering og ønsker derfor bruksendring av grøntarealer ved Fromholttunet. 

Vurdering: Tas ikke til følge 

Fromholt tunet har i utgangspunktet lite grønnstruktur regulert inn. I tillegg brukes dette som 
en del av adkomsten i påvente av adkomst fra øst. 
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From: Thorgeir Martinsen <Thorgeir.Martinsen@norgeshus.no>
Sent: tirsdag 20. mars 2018 20.06
To: Postmottak
Subject: Planavdeling, søknad tomt
Attachments: 20180320200301920.pdf

Hei
På vegne av eier av eiendom 3044/5 på Ise søker vi om å få benytte del av eiendommen som er
markert med gult til bolig.
Denne tomta er avgrenset av Iseplassveien mot nord og vest, har en boligeiendom, Iseplassveien 14,
mot øst og det er en VA - ledning mot sør.
Tomta består for det meste av fjell i dagen og har lav eller ingen bo nitet.

Tomta har enkel tilgang til vann, avløp og elektrisitet samt at veien er privateid av samme grunneier.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Thorgeir Martinsen
+47 415 34 981

Epost: tm@norgeshus.no
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B015 – Thorgeir Martinsen/Norgeshus: 
 

1. Ønsker å benytte del av eiendommen 3044/5 til boligbygging, et område som i dag er avsatt 
til LNF. Eiendommen ligger rett sør for reguleringsplan for Sorgenfri, Ise vedtatt 2008. 

Vurdering: Tas ikke til følge 

Området ligger utenfor kollektivsonen og er ikke i tråd med planprinsippene. 
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From: Frode Hauge 
Sent: tirsdag 15. mai 2018 12.11 
To: 'Chatrine og Per Arnesen' 
Cc: 'Gåsvatn, Steinar'; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; May Edith Huru 
Subject: Tilbakemelding etter møte - Miniatyrhus - Lensmann Pedersens vei 16 
 
Hei, 
 
viser til møte 23.04.2018. Jeg beklager sen tilbakemelding etter møtet. 
 
Eiendommen omfattes av Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med arealformålet LNF 
(landbruk/natur/friluftsliv) (det ligger også en eldre reguleringsplan (Værnåsen) her, hvor 
eiendommen har landbruksformål. Det er ingen bestemmelser til dette formålet i reguleringsplanen). 
Kommuneplanens § 5.4 bokstav b) sier at det med unntak av kårboliger ikke er tillatt å etablere nye 
boenheter i LNF-områdene. Nye kårboliger tillates bare der det etter kommunens vurdering ikke er 
tvil om det driftsmessige behovet.  
 
Dispensasjon: 
Prosjektet omfatter nye boenheter, og krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Kommunen har en svært restriktiv politikk når det gjelder slike dispensasjoner. Dersom det søkes om 
dispensasjon, skal søknaden oversendes til Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune til 
uttalelse.  Det gjelder de samme kravene for minihus/hus på hjul for ordinære boliger. Plassering av 
minihuset må godkjennes og det må tilknyttes kommunalt vann og avløp (evt. annen 
løsning/utslippstillatelse). Eventuell dispensasjon / tillatelse til tiltaket vil også kreve 
omdisponeringstillatelse for det aktuelle arealet. Søknad om omdisponering skal sendes til og 
behandles av landbruksteamet i kommunen. 
 
Kommunen er svært skeptisk til å dispensere fra kommuneplanen i dette tilfellet, da vi mener at det 
her er mange konsekvenser  (f.eks. i forhold til dyrka mark, kulturlandskapet osv) som bør vurderes i 
en større helhet. Her er det to muligheter: 
 
Innspill til kommuneplan: 
Kommuneplanens arealdel revideres for øyeblikket. Det er usikkert når ny plan blir vedtatt, men det 
ligger en stund fram i tid. Arbeidet med ny kommuneplan ledes av Emilie Agnes Marie Cosson-Eide. 
Dere kan eventuelt kontakte henne og høre om det er mulig å komme med innspill om å endre 
arealformålet for eiendommen. Emilie får kopi av denne eposten. 
 
Reguleringsplan: 
Alternativt kan dere kontakte planavdelingen  på kommunen i forhold til å eventuelt regulere 
eiendommen. Planavdelingen har informative sider om planprosessen. Det er nok greit å starte 
prosessen med å henvende dere til planavdelingen - enten via epost (postmottak@sarpsborg.com) 
eller via tlf. 69 10 80 00. Det skal da sendes inn et planiniativ og deretter avholdes et oppstartsmøte. 
Planveiseren viser og beskriver de ulike stadiene (oversikt på side 5-6). 
 
 
Denne eposten journalføres på saksnr. 18/01991. Saken avsluttes. 
 
 
Med hilsen 
  
Frode Hauge 
byggesaksbehandler 
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Enhet for byggesak, landbruk og kart
tlf. 415 30 237
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B016 – Arnesen, Chatrine og Per: 
 

1. Det gjelder eiendommen Lensmann Pedersens vei 16 (1026/4) og ønske om å endre 
arealformål slik at man kan oppføre minihus på eiendommen. Prosjektet omfatter nye 
boenheter i et område som er avsatt til LNF i gjeldende arealplan. Det er også en eldre 
reguleringsplan for området, Værnåsen, vedtatt 1966. Her ligger eiendommen inne med 
landbruksformål. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Å åpne opp for nye boenheter i dette området er ikke i tråd med 
fortettingsstrategien for Sarpsborg utenom sentrum. 
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From: Linda Engsmyr 
Sent: onsdag 23. oktober 2019 09.19 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: Fwd: kart over område  
Attachments: image004.jpg; ATT00001.htm; image003.jpg; ATT00002.htm; 

doc04465620191017195049.pdf; ATT00003.htm 
 

 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: Tor Egil Brusevold <tor-egil.brusevold@sarpsborg.com> 
Dato: 17. oktober 2019 kl. 20:13:45 CEST 
Til: "morten@scansorlie.no" <morten@scansorlie.no> 
Kopi: Linda Engsmyr <linda.engsmyr@sarpsborg.com> 
Emne: VS:  kart over område 

  
Hei! Hvis det er arealdelen som du ønsker å innlemme dette i, er jeg litt usikker på 
om det er for sent til denne rulleringen , men jeg videresender til Linda som er 
saksordfører for arealdelen og kommer til å ta en prat med henne om dette. 
Kommer tilbake til deg om dette når vi får sett litt på innspillet. 
  
Mvh Tor Egil Brusevold 
  

Fra: Morten Vister [mailto:morten@scansorlie.no]  

Sendt: 17. oktober 2019 19:57 

Til: Tor Egil Brusevold 
Emne: kart over område  
  
  
Hei Tor Egil,  
  
  
Viser til samtale med min far og sender som avtalt over kart over det område vi 
snakker om som vi gjerne vil ha med i rullerings planen. 
  
Jeg tar gjerne en kort prat å for noen råd av deg, hva vi bør gjøre,etc,  visualisere 
område og våre tanker etc.  
  
Jeg eier et område ned til vannet på ca 25 mål og ser for meg å bygge eldre boliger 
inn mot enden av fjellet ( skredderberget ), slik at det blir vest vendte boliger med 
brygge promenade langs med vannet. 
  
Min far eier en liten del der nede som hadde 2070/29, (dette område ønsker min far 
å gi over til meg slik at det blir en enhet) som er innlemmet i hoved bølet til mine 
foreldre g.nr. 2070/15.   
  
Det er også mulig å få til båtplasser etc og gjerne noe friluft opplegg, der nede.  Det 
er virkelig en idyllisk plass. 
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Hva man må gjøre for å komme videre,  kjenner du til så jeg tar gjerne en prat en 
dag. 
  
Ha en fin kveld,  

  
  
Med vennlig hilsen / Best regards 
  
Morten Vister 
Daglig Leder / Managing Director 
  
Direkte: +47 951 888 58 | Resepsjon: +47 69 22 75 50 
morten@scansorlie.no | www.scansorlie.no 
Adresse: Vistergrenda 80 | 1719 Greåker 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B017 – Morten Vister/ Scan Sørlie: 
 

1. Ønsker å etablere eldreboliger på eiendommen 2070/26 mot enden av Skredderberget. 
Vestvendte boliger med bryggepromenade og mulighet for båtplasser og friluftsopplegg. 
Eiendommen er ca. 25 mål. 

Vurdering: Tas ikke til følge. På grunn av innsigelser til revidert arealplan i 2015  fordi 
området ligger for langt utenfor sentrum til å utnyttes, kan dette området ikke settes av til 
det ønskede formålet. 
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From: Grethe-Lise Lunde Ingerø <grethe.lise@gmail.com> 
Sent: mandag 5. mars 2018 09.32 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Sindre Martinsen-Evje; 

hege.hornaes@sarpsborg.com 
Subject: Innspill til arealplanen. 
 
Jordvern må få topp prioritet. Vi har et stort ansvar for kommende generasjoner. 
Det må ryddes i gamlereguleringsplaner, ifht jordvern, miljøvern, klimatilpassing og gode bomiljø. 
Vi bør verne flere naturområder for framtida og båndlegge viktige markaområder. Presset vil øke. 
Turveier og et par gang- og sykkelbroer i området Nipa vil skape fine sammenhenende sykkelveier og 
turmuligheter. Det ville vært bra for folkehelsa. Nipa og Glomma utgjør et stort men minimalt utnyttet 
potensiale! Det er behov for bedre tilgang og friarealer ved elva. Haugeneset i Varteig er et sted å begynne. 
Der har kommunen tinglyst rett til vei ned til elva.  
Det må satses på på sekundærområdet Borgen, slik at beboerne får flere tilbud i nærområdet og bilkjøring 
reduseres. (Se til Fredrikstad øst.) Det bør bygges rekkehus og lavblokker. 
Områder UTEN reguleringsplan MÅ i større grad ivaretas gj arealplan, for å ivareta godt bomiljø og en 
harmonisk bebyggelse. 
Bebyggelse rundt parkområdere ala St Marieplass kan heve Sarpsborg sentrums attraktivitet (f eks i mangel 
av naturlige vannområder). Deler av et par store eller hele mindre kvartal bør settes av til dette.  
Området rundt Borgarsyssel bør i størst mulig grad kjøpes opp for å ivareta utvidelsesbehov og det 
historiske. Området har stor nasjonal betydning.   
Det bør legges til rette for husbåter i Glengshølen. Det kan skape liv og attraktivitet. Gjøre Sarpsborg til et 
mer spennende sted. 
Sarpsborg har desverre alt for få utøvende kunstnere bosatt i kommunen. Det har negativ betydning for 
kulturlivet. Det bør settes av et område hvor utøvende kunstnere kan bygge de boligene de trenger og hvor 
de kan trives. Et slikt område kan faktisk bli en attraksjon for kommunen.  
 
Grethe-Lise Lunde Ingerø 
folkevalgt  
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B018 – Grethe-Lise Lunde Ingerø: 
 

1. Jordvern bør få topp prioritet. 

Vurdering: Jordvern har høy prioritet i arealplanen. Hensynet til jordvern inngår i 
formålsparagrafen hvilket innebærer at det skal være en grunnleggende premissgiver for all 
planutarbeidelse og byggesaksbehandling. Nye boligområder er valgt ut ifra nærhet til skole, 
buss og for å redusere konflikt med jordvern og rekreasjonsinteresser, samt at de skal bli 
steder hvor folk har lyst til å bo. 

2. Det må ryddes i gamle reguleringsplaner ifht. jordvern, miljøvern, klimatilpasning og gode 
bomiljø. 

Vurdering: Tas til følge. Det pågår nå en omfattende prosess med oppheving av eldre 
reguleringsplaner. Det vil da bli arealplanen med tilhørende bestemmelser som vil være 
gjeldende for disse områdene når planene er opphevet. Arealplanen vil være oppdatert i 
forhold til alle ovennevnte tema. 

3. Verne flere naturområder for fremtiden og båndlegge viktige markaområder. 

Vurdering: Et av hovedplangrepene i revidert arealplan er vern av naturressurser. Ved å styre 
utviklingen til å legge vekt på høyere utnyttelse gjennom fortetting og ved nybygging kan 
man spare tap av naturressurser og naturområder. Dette forsterkes også ved at forbud mot 
spredt boligbygging i områder for landbruk, natur og friluftsliv videreføres. 

4. Turveier og et par gang- og sykkelbroer i området Nipa for å skape sammenhengende 
sykkelveier og turmuligheter. Bedre tilgang til friområder ved Nipa og Glomma. Haugeneset i 
Varteig er et sted å begynne. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Planen «hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» fra 2017 
angir strategi og handling når det gjelder sykkelveier og generell tilrettelegging for syklister i 
Sarpsborg og Fredrikstad. Her kan man se hvilke strekninger som er prioritert og hvilken 
standard tiltakene skal ha. Området Nipa ligger ikke inne med prioriterte strekninger for 
etablering av sykkelvei. Men det pågår nå et arbeid med regulering av gang- sykkelvei fra 
Hasle og over Hafslundsøy. 

 Det er viktig å sikre tilgang til friområder og sammenhengende turveier. Det er lagt inn en 
samferdselslinje på plankartet fra Haflsundsøy over Glomma/Nipa til Hafslundsskogen. 
Ambisjonen er å knytte disse områdene sammen og skape et sammenhengende turstinett 
mellom Hafslund og Hafslundsøy. Områdene øst for Glomma får økt tilgjengelighet til 
sentrum og/eller Sarpsborgmarka da det også gir tilgang til gang- sykkelbrua mellom 
Hafslundsøy og Opsund. 

5. Det må satses på sekundærområdet Borgen. Flere tilbud i nærområdet og redusert bilkjøring. 
Det bør bygges rekkehus og lavblokker. 

Vurdering: Tas til følge. Borgen er i revidert arealplan videreført som eget bydelssenter, men 
med noe endret avgrensning. Generelt skal bydelssenter ha høy arealutnyttelse og tydelige 
senterfunksjoner. Bydelssentrene skal samlokalisere boliger, varehandel og andre 
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servicefunksjoner. Tilbudet innenfor bydelssentret skal betjene bydelssenteret og 
nærområdet. Det er sikret i bestemmelsene at det skal utvikles et offentlig torg/møteplass 
ved Skjeberg administrasjonsbygg. Store deler av Borgen er i fortettingsstrategien avsatt til 
«vesentlig fortetting», noe som betyr at det åpnes for utbyggingsprosjekter med høy 
arealutnyttelse. Høyere tetthet i boligmassen vil gi et bedre utgangspunkt for etablering av 
tilbud i nærområdet som kan dekke lokale behov og i sin tur bidra til å redusere bilkjøring. 

6. Områder uten reguleringsplan må i større grad ivaretas gjennom arealplanen, for å ivareta 
gode bomiljø og en harmonisk bebyggelse. 

Vurdering: Tas til følge. Gode bomiljø er sammensatt av veldig mange ulike faktorer. I 
formålsparagrafen til revidert arealplan er hensynet til blant annet bokvalitet og kvalitet på 
uterom viktige premissgivere. Revidert arealplan har en egen paragraf om estetikk og 
miljøkvalitet som stiller krav til vurdering av estetiske hensyn, visuelle kvaliteter og stedlig 
tilpasning i forhold til funksjon og naturlige omgivelser. I tillegg er det en egen paragraf om 
fortetting, hvor det legges vekt på at alle fortetting- og transformasjonsprosjekter skal sikre 
et godt, helsefremmende bomiljø og det settes høye krav til estetikk.   

7. Bebyggelse rundt parkområdene ala St. Marieplass, kan heve sentrums attraktivitet. Deler av 
et par store eller hele mindre kvartal bør settes av til dette. 

Vurdering: Innspillet gjelder et område som ligger utenfor planavgrensningen til arealplanen 
og behandles derfor ikke her. Området er omfattet av kommunedelplan for sentrum, som ble 
vedtatt i 2019. 

8. Området rundt Borgarsyssel bør i størst mulig grad kjøpes opp for å ivareta utvidelsesbehov 
og det historiske. 

Vurdering: Innspillet gjelder et område som ligger utenfor planavgrensningen til arealplanen 
og behandles derfor ikke her. Området er omfattet av kommunedelplan for sentrum, som ble 
vedtatt i 2019. 

9. Det bør legges til rette for husbåter i Glengshølen, det kan skape liv og attraktivitet. 

Vurdering: Glengshølen ligger innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for sentrum 
og vil derfor ikke behandles i revidert arealplan. I revidert arealplan er det imidlertid et 
generelt forbud mot flytende hytter/husbåter i områder som er avsatt til formålet bruk og 
vern av sjø og vassdrag. 

10. Det bør settes av et område hvor utøvende kunstnere kan bygge de boligene de trenger og 
hvor de kan trives.  

Vurdering: Tas ikke til følge. Det vil ikke settes av områder spesifikt til dette, men utøvende 
kunstnere er velkomne til å bygge og bo hvor som helst i Sarpsborg kommune. Bokvalitet og 
trivsel er viktig for alle grupper i befolkingen og noe som revidert arealplan legger stor vekt 
på. 
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www.sgarkitekter.no 

Strandstredet 1  

Postboks 91, 1751 Halden  

Telefon : 69 17 63 40  

 

 

 

Verkstedveien 10 

1671 Kråkerøy 

Telefon: 69 30 39 40  

 

 

 
Sarpsborg kommune 
postmottak@sarpsborg.com 

 
Deres ref Vår ref. Dato  

 18 01.2019 

Innspill til kommuneplanens arealdel. Kolstad 2057/4. 

1 Innledning 

Revisjon av kommuneplanens arealdel er igangsatt, og fristen for innspill er utløpt. Etter møte med 
det politiske miljøet har vi oppfattet at det fremdeles kan være relevant å sende innspill til 
planarbeidet. 

Kolstad Gnr. 2057/Bnr. 4 er avsatt som LNF-område i kommune-planens arealdel. Eiendommen er i 
dag bebygd med en nedlagt institusjon. Deler av bebyggelsen er fredet. Den aktuelle bygnings-
massen er oppført på egen eiendom, og har ikke hatt landbruksmessig verdi på mange tiår. 
Arealdelens bestemmelser er ikke egnet for å forvalte eiendommen og den eksisterende 
bygningsmassen. Samtidig er det ønskelig å utnytte arealet for boligbygging i og med at området 
inngår som framtidig boligbebyggelse i boligbyggeprogrammet. 

Det har vært avholdt oppstartsmøte i privat reguleringssak med tanke på å regulere området som 
boligområde, eventuelt i kombinasjon med offentlig eller privat tjenesteyting. I tillegg til å bruks-
endre hele eller deler av bebyggelsen, ønsker tiltakshaver å legge til rette for en ytterligere 
utnyttelse av eiendommen for boligformål.  

Med innspillet ønsker vi at deler av Gnr. 2047., Bnr. 4 omgjøres fra «LNF» til «Bebyggelse og anlegg», 
der det tillates en kombinasjon av boligformål/ offentlig eller privat tjenesteyting. Vi ønsker også at 
det legges til rette for en utvidelse av de delene av bygningsmassen som ikke er fredet, samtidig 
som det ønskes mulighet for å oppføre konsentrert småhusbebyggelse.  

Innspillet fremmes på vegne av Jelsnes AS.  

2 Beskrivelse av innspillet 

Den aktuelle eiendommen omfatter 2057/4, og er i dag delvis bebygget med en bygningsmasse som 
i sin tid rommet en psykiatrisk institusjon, Kolstad DPS og tilhørende boliger. Virksomheten ved 
Kolstad DPS ble lagt ned for om lag ti år siden, og sto tom fram til for tre år siden da lokalene ble 
oppkjøpt og tatt i bruk som asylmottak. Asylmottaket er nå avviklet, og bygningsmassen står igjen 
tom. Etter nedleggelsen av asylmottaket har det blitt brukt betydelige midler på oppgraderinger og 
vedlikehold den fredete bygningen, samtidig som både uteområder, tekniske anlegg og tilknyttet 
infrastruktur er oppgradert. 

Den aktuelle eiendommen omfatter om lag 31 daa, og omslutter to eiendommer som er bebygd 
med bolighus. Den bestående bygningsmassen er jevnt over i 1-2 etasjer og har en samlet BYA på 
om lag 2000 m2, om eksisterende parkering ikke regnes med. Bolighusene og den nedlagte 
institusjonen har felles atkomst fra Jelsnesveien.  

Det finnes spredt villabebyggelse i området i dag, mens tilbudet på konsentrert småhusbebyggelse 
og leilighetsbygg så å si er fraværende. Området er allerede opparbeidet tilknytning av veg og annen 
infrastruktur. Det er bla. etablert et eget renseanlegg som tar hånd om avløpet fra området og 
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enkelte andre boliger i området. Kommunen har i tillegg planer om å tilknytte området offentlig 
avløpssystem. 

Planområdet ligger landlig til, men mer sentralt (8,6 km fra sentrum) enn f. eks. Varteig (11 km) eller 
Kløvningsten (10 km) og vil gi gode bokvaliteter samtidig som boligtilbudet i Jelsnesområdet utvides. 

Det er gjort en sjekk av registrerte interesser i området. Med unntak av den fredete bygningsmassen 
er det ikke registrert andre vernehensyn som f. eks. utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal 
interesse i området. Området brukes heller ikke for rekreasjon og er ikke en del av et viktig 
kulturlandskap. Grunnen består i all hovedsak av fast fjell. 

3 Begrunnelse og konklusjon 

Deler av bestående bebyggelse ble «forskriftsfredet» i 2012 under begrunnelsen av at: «Formålet 
med fredningen er å bevare bygningen som et representativt eksempel på små psykiatriske 
institusjoner fra etterkrigstiden. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og 
detaljering».  

Den beste formen for bevaring av bygninger er i de fleste tilfeller videre bruk. Bevaring av 
eksteriøret vil stå sentralt i det videre arbeidet, samtidig som nye tiltak i området tilpasses det 
eksisterende. West-Land AS har erfaring med lignende prosjekter både i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Gjeldene arealformål, LNF, er ikke forenelig med noen form for videre utvikling i området. For å 
kunne vedlikeholde den fredete bebyggelsen, er det viktig at en ny arealdel viser et arealformål 
som åpner for både ny og utvidet bruk av området.  

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Jon Rongen 

Figur 1. Innspillsområdet avgrenset med rosa linje 
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Arealplanlegger 
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Innspill nr. 019, bruksendring og boligutbygging på Kolstad
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg (kombinasjon bolig / offentlig eller privat tjenesteyting)
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2057/4 / Ca. 31 daa.
Forslagsstiller: SG Arkitekter AS på vegne av Jelsnes AS
Dagens bruk: Tomt institusjonsbygg. Har tidligere huset psykiatrisk institusjon og seinere asylmottak.
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Området ligger utenfor kollektivsonen eller lokalsenter. Planprinsippene åpner 
ikke for boligutbygging her.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i tilknytning til eksisterende eller planlagt gang- og 
sykkelveinett. 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 7 km fra Coop Mega på Kurland, og ca. 8 km fra sentrum. Det 
er ikke tilrettelagt med gang- og sykkelvei til butikken.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 8 km fra Torget. Utviklingen bidrar til å øke gjennomsnittet for 
boligenes avstand til sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området er registrert under kategorien "stort turområde med tilrettelegging". 
Området er ikke markert med hensynssone friluftsliv i dagens arealplan. Området 
er heller ikke registrert som regionalt verdifult friluftsområde i fylkesplanen.
Evt. nye boliger får enkel tilgang til et stort rekreasjonsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger ca. 3 km fra skolen på Jelsnes. Veien er ikke tilrettelagt for gående 
og syklende. Det er ca. 10 km til Grålum ungdomsskole. Det er ca. 6 km til 
nærmeste barnehage (Bergsvingen).
Skolen på Jelsnes er nærmeste opparbeidede lekeplass. Området ligger ved et stort 
et stort skogsområde. Nærmeste idrettsanlegg er fotballbanen på Kurland (ca. 7 
km).
Området er bebygd. Det er ikke kjent at området er brukt av barn og unge for lek.

Landskap Området er ikke registrert som viktig landskap på kommunens temakart eller 
fylkesplanens temakart. Ikke KULA-område.

Kulturminner/kulturmiljøer

En del av bygget er forskriftfredet. "Formålet med fredningen er å bevare 
bygningen som representativt eksempel på små psykiatriske institusjoner fra 
etterkrigstiden. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det 
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og 
eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater."

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier.

Dyrket mark Består ikke av dyrket mark. Ved eventuell framtidig utbygging må det etableres 
tiltstekkelig buffersone mot dyrket mark.

Dyrkbar jord Består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk 2 daa skog av høy bonitet, 7 daa av middels bonitet og ca. 10 daa med lav bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Drikkevann og vannmiljø Området ligger ikke innenfor en hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. 
Det er 800 m til Glomma.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Bygningen er ikke registrert utsatt for støy eller luftforurensing. Det er ikke 
registrert grunnforurensing. Bygningen ligger ikke i nærheten av høyspent.
Kolstad sag og høvleri ligger like sør for området og kan generere støy.

Radon Høy aktsomhetsgrad for radon.

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

Området hvor bygget ligger er ikke registrert med mulighet for marin leire, men 
området like ved har svært stor mulighet for å finne marin leire. Ikke registrert som 
aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang, jord- eller flomskred. Ikke registrert 
som faresone for kvikkleire.
Det er ingen elv eller bekk i eller like ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt.

Områdets fysiske kvaliteter Sørvendt. Utsikt utover jordbruksområde.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Adkomst direkte til fylkesvei. Det er ikke gang- og sykkelvei til skolen.
VA: Bygningen har en historikk med ikke tilfredsstillende vann- og avløpsløsning 
og det forutsettes at det opprettes VA løsninger som overholder rensekravene som 
er  satt i lokal forskrift. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

En del av bygningen er fredet og kan ikke rives. Aktuelt å bruksendre bygningen for å åpne for leiligheter. Utenfor kollektivsonen og lokalsenter. Ligger langt 
fra skole, butikk og andre funksjoner. Ikke tilrettelagt for gåing/sykling. Ikke stamnett for buss. Mulig støyproblematikk. 
Det kan være aktuelt å rive delen av bygningen som ikke er fredet og erstatte med noen få boenheter (maks. 15 boenheter).

Tas delvis til følge. Det tillates bruksendring av eksisterende bygg til boligformål.
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From: Ole-Petter Kjenner <pkjenner@online.no> 
Sent: torsdag 10. oktober 2019 13.46 
To: Postmottak 
Subject: Innspill til kommuneplanens arealdel. 
Attachments: Kalabanen- ny lokalisering 101019.docx 
 

Hei! 

 

Oversender innspill til kommuneplanens arealdel, ligger vedlagt. 

 

Mvh. 

Ole-Petter Kjenner 

sekretær 

Kala Travpark 
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Sarpsborg kommune         10.10.19 
Planavdelingen 
Pb 238 
1702 Sarpsborg 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel. 
 
Historikk 
I samsvar med fylkesmannens krav om at ny utbygging og fortetting skal skje innenfor 
transportsone 1 og 2, ble det i 2013 etter ønske fra Sarpsborg kommune, innledet 
forhandlinger med Kala Travpark og dets styre med formål å legge Kalabanen inn i 
kommuneplanens arealdel som utbyggingsområde. 
 
Våre medlemmer innså at Kala var under press og etter behandling i våre lag og på 
generalforsamling i Kala Travpark, ble det vedtatt å akseptere kommunens forslag. Som 
erstatningsområde, ble det fra kommunens side foreslått å legge en ny travbane på Kalnes 
Landbruksskole på Øsaker. Dette forslaget ble behandlet i våre organer og etter positive 
signaler hele veien fra kommunen om bistand administrativt for å få dette igjennom til ferdig 
reguleringsplan, ble Kalabanen lagt inn som utbyggingsområde og ny travbane lokalisert på 
Kalnes. Denne kommuneplanen ble vedtatt 2015. 
 
Lokaliseringen på Kalnes var basert på et samarbeide med bl.a. hestelinje og anleggslinje på 
Kalnes samt nærhet til hestemiljøet på Stikka. Grunnet svært strenge restriksjoner om 
arealbruk på Kalnes, ble avsatt areal i ny kommuneplan kun ca 90 daa, som var et minimum 
for å plassere selve travovalen. Det har i etterkant ikke vært den helt store entusiasmen fra 
Kalnes Landbruksskole for dette samarbeidet og avsatt areal var definitivt for lite alene til å 
drifte en travbane og et treningsanlegg. 
 

Kala Travpark er i dag ca 150 daa, ligger 
særdeles gunstig til for utbygging med 
alle nødvendige offentlige 
servicefunksjoner nært til og ble 
dermed et attraktivt område for 
utbyggere. Vi ble derfor etterhvert 
kontaktet av to utbyggere, som i tillegg 
til å ville kjøpe Kalabanen, også hadde 
erstatningsarealer å tilby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1: Kalabanen i dag 
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Utbygger-innspill 
Utbygger 1, GG-gruppen fra Halden, var den første til å komme med et tilbud og hadde 
skaffet seg opsjon på et areal vis-a vis ridesenteret på Stikkaåsen. Den neste utbyggeren som 
kom på banen, var Kamperhaug Boligutvikling as fra Sarpsborg med opsjon på et større areal 
ved Rokkeveien på eiendommen Rønneld. Begge utbyggerne presenterte gode forslag og 
tilbød nye, komplette treningsanlegg av en helt annen størrelse enn det som er mulig i 
gjeldende plan på Kalnes. 
 
Stikkaåsen har i utgangspunktet gode kvaliteter i seg med sin beliggenhet tett på E-6 og 
nærhet til annen hesterelatert virksomhet. Det ble imidlertid vurdert som mindre gunstig 
enn Rønneld-alternativet ut fra usikkerhet om bruk av treningssløyfer utenom tilbudt 
område og et eventuelt framtidig press fra utbygging tilknyttet Kalnessykehuset. Det er også 
en større prosentandel dyrkbar mark i dette alternativet. 
 

 
Figur 2: Dyrkbar jord på Stikkaåsen 

Det har tidligere vært oppstallet travhester på Stikkaåsen ridesenter, og erfaringene fra 
dette har ikke vært udelt positive i forhold til ridehestmiljøet og også konflikter om bruk av 
areal med innbyggerne i boligområdet tett ved. 
 
Med Rønneld-alternativet fra utbygger Kamperhaug Boligutvikling as, vil ny travpark bli 
lokalisert i et område hvor konfliktfaren er minimal og utviklingsmulighetene er svært gode 
med tanke på bane, treningssløyfer og rettstrekker. 
 

713



3 
 

 
Ønsket ny lokalisering. 
Kala Travpark har etter inngående samtaler og forhandlinger med Kamperhaug Boligutvikling 
as og etter vedtak i alle organ tilknyttet Kala, vedtatt å gå inn for nytt anlegg på Rønneld. 
Kamperhaug Boligutvikling as har opsjon på kjøp av ca 420 daa på denne eiendommen (Gbnr 
1081/1). 
 

 
Figur 3: Areal som omfattes av avtalen med Kamperhaug Boligutvikling as 

 
Beskrivelse av område Rønneld 
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Adkomst: Foreslått plassering er ved Rokkeveien, rv 599. Avstand fra Sarpsborg sentrum 
er 11 km og fra nærmeste kryss på E-6, Solbergkrysset, er avstanden 8.2 km. 
Adkomsten til området er tenkt inn fra øst (inn fra Rønneldveien). 

 
Figur 4:Plassering av erstatningsområde for Kalabanen på Rønneld 

Topografi: Arealet er beliggende på sydsiden av raet med typisk morenejord; sand, silt, 
blokker og med innslag av fjell. Avrenning fra området skjer sydover – vekk fra 
Tvetervannet og man er dermed sikret at det ikke kommer forurensning fra 
virksomheten. Det vil selvfølgelig etableres lukkede gjødselsplasser i anlegget. 

 
Bonitet: Det er i dag delvis et skogbevokst område. Store deler av skogen er hogd ut og 

det er for det meste ungskog igjen. Deler av området er registret som dyrkbar 
mark, men er ikke dyrket i dag. 

 

 
Figur 5: Dyrkbar mark på Rønneld 
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VA: Vann og avløp kan løses med tilkopling til kommunalt nett ved krysset 

Rønneldveien /Rognemyrveien som ligger ca 2 km unna. 
 

 
Figur 6: Plassering av kommunalt VA-anlegg 

Plan for nytt travanlegg 
Det er ikke signert noen avtale om salg av Kala Travpark- dette vil ikke skje før endelig 
reguleringsplan for det nye området er godkjent. 
 
Generalforsamlingen i Kala Travpark har imidlertid nedsatt et utvalg som sammen med 
Kamperhaug Boligutvikling as har startet arbeidet med å planlegge bruken av området. 
Under vises en skisse for lokalisering av travbanen, med muligheter for plassering av bygg og 
publikumsområde mot nord, parkering mot øst sammen med adkomst og rettstrekke mot 
syd. Dette må sees på som en mulighetsstudie og representerer ikke et endelig forslag. 
 
Plasseringen av banen er trukket nordvest i området for å begrense fylling/skjæring og bruk 
av dyrkbar mark til banen. Annen fast infrastruktur (bygg osv) vil også søkes lagt til områder 
hvor det ikke er dyrkbar mark, mens luftegårder til hest, parkering osv kan legges på areal 
med dyrkbar mark da dette er lett å omdisponere i fremtiden.  

Rønneld 

Påkobling for VA 
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Hele anlegget ligger syd for Rokkeveien som ligger på toppen av raet. Terrenget faller jevnt 
fra ratoppen mot syd og anlegget med bebyggelse vil ikke bryte siluettlinjen mot raet sett fra 
syn på grunn av terrengets fall. 
 

 
Figur 7: Område for fremtidig Kalabane med tilhørende infrastruktur totalt 420 mål 

Beskrivelse av aktiviteter og muligheter 
Som nevnt innledningsvis, har Kala Travpark og lag tilknyttet dette, vært positive og 
imøtekommende til kommunens ønske om annen bruk av Kalabanen. At kommunen med 
sitt initiativ har minnet travlagene om at Kalabanen vil komme under press lik den 
utviklingen vi har sett på andre travanlegg (Drammen, Trondheim), har ført til at travlagene 
må se etter en annen lokalisering. 
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Dagens bruk av Kalabanen er følgende: 

 Åpen for trening av travhester alle dager 

 Lokalkjøringer uten totalisatorspill en dag pr år 

 Ponniskole og trening for ponnier 

 Ridebane for Islandshester  

 Utleie til sirkus en gang pr år 

 Hundeklubb bruker del av indre bane 

 Parkering 
 

Dagens bygningsfasilliteter på Kalabanen: 

 Dommertårn 

 Kiosk 

 Administrasjonsbygg 

 Redskapshus/garasje 

 Løps-staller 
 
Alt av bygningsmasse er i dag opp til 2 etg, bortsett fra dommertårnet. På det nye 
travanlegget har man tenkt å overføre de samme aktivitetene og de samme 
bygningsfasilitetene som på Kala i dag, med unntak av utleie til sirkus. 
 
Det er stor populasjon av fritidshester innen Kalas nedslagsområde som omfatter hele 
søndre og østre Østfold inklusive området helt nord til Moss. Disse fritidshestene engasjerer 
barn, unge og voksne i form av deres bruk til forskjellige formål som trav, ridning, sprang 
dressur og feltritt. Området på Rønneld vil kunne dekke flere av disse behovene for 
aktivitetsutøvelse. 
 
Det har vært diverse ulykker med hest i trafikk og i den senere tid også konflikt mellom 
grunneiere og hesteeiere i forhold til bruk av veier til treningsformål. Med de arealene man 
er forespeilet på Rønneld, vil det være mulig å opparbeide trygge treningssløyfer skjermet 
for annen trafikk.  
 
Rekrutteringen til travsport skjer gjerne gjennom ponnitrav. På Kala har man i dag en egen 
ponnistall hvor det gjennomføres ponniskole med godkjent program fra Det Norske 
Travselskap (DNT). Ponnistallen vil være et viktig element også på nytt område. Rønneld gir 
et godt utgangspunkt for ponniskole og sikrer barna trygge forhold for trening og 
konkurransekjøring i skjermede omgivelser. 
 
Rønneld er i dag et LNF-område. Ulempene ved å «ta hull på» et nytt, jomfruelig område, må 
sees opp mot de mulighetene denne flyttingen gir for alle aktiviteter knyttet til bruk av hest. 
Det bør også vektlegges at Kalabanen er et ikon i Østfold og en flytting derfra må gi en 
gevinst mot de betenkeligheter og bekymringer hele travfolket har for å gi opp denne gamle 
banen. Vi synes travlagene og Kalastyret har vært storsinnet og ryddige i forhold til 
kommunens ønske om å omregulere Kalabanen til boligformål og ber om at dette 
samfunnsansvaret som vi her har utvist kommer vårt ønske om etablering på Rønneld til 
gode. 
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Vi vil også minne om at hest er en kulturarv som travfolket er med å ta vare på. Vår bruk av 
hest gir også grunnlag for hest i næring med fòrproduksjon, hovslagere, utstyrsleverandører 
og «inn på Tunet»-virksomhet. 
 
Vedlagt følger oversiktskart hvor området på Rønneld ønskes lagt inn som idrettsformål i 
kommende kommuneplan. 

 
Figur 8: Område på 420 mål som ønskes lagt inn i kommuneplanen (markert med grønn og rød strek) 

Med vennlig hilsen 
Styret i Kalabanen 
Ole-Petter Kjenner, sekretær 
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NOTAT 
Prosjekt: Ny treningsbane, Rønneld. 

- Vurdering av grunnforhold og beskaffenhet av dyrket mark. 
 
Planforslaget omfatter ca. 420 daa som vist på figur 1. Arealet er del av raet som går 
gjennom store deler av Østfold. Raet er en endemorene hvor isen stoppet opp for ca. 11.500 
år siden. Isen skjøv store mengder med løsmasser foran seg og der den stoppet, fikk man 
morene. Kjernen i morenen er usortert materiale av blokker, stein, grus og andre 
finpartikler av mineralsk opprinnelse. Toppen av morenen ble vasket ut da landhevingen fant 
sted og havet trakk seg tilbake. 
 

 
Figur 1: Kart over området. Areal med rød avgrensning er kjerneområdet og areal med grønn avgrensning er tilleggsareal. 
Travselskapet skal disponere begge arealer. 

Område for 
graveprøve 
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Grunnforhold 
Foreslått område ligger i front av raet og har en helt normal sammensetning for slike 
frontavsetninger. Her er det skarp sand med lite sorterte materialer og mye rullestein og 
runde blokker i alle fraksjoner.  
 
Det finnes et stort antall åpne grøfter i nedre del av planområdet som tydelig viser en lite 
sortert avsetning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Store steiner er synlige både i kantene på 
grøftene og der hvor det er lagt opp masse fra 
grøftingen. Steinen er delvis dekket av mose, men 
kan ses som forhøyninger i bakken. 

Figur 3: Bildene viser et område angitt på kartet (figur 1) hvor det er gjort en graveprøve. Grunnmassene 
består av stein i varierende størrelser samt grus og noe humus på toppen. 
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I søndre og sørvestre del av området er det fjell i dagen.  
 
Som det ofte er nær raet, er det slettene som er dyrket med fingradert materiale som ble 
avsatt lenger ute i havkanten. Deler av raet og fronten på raet er regnet for å være skarp og 
dårlig dyrkingsjord og krever stor innsats for fjerning av stein og blokker. Karakteristisk nok 
finner man ofte grus- og sandtak på framsiden av endemorenen som i dette tilfellet. 
 
Dyrkbar mark 
Tidligere og nåværende brukerne av Rønneld har ikke dyrket opp denne delen av 
eiendommen, men latt det være skog som ikke er like kravfull når det gjelder vekstvilkår og 
vekselbruk nettopp på grunn av områdets beskaffenhet. Som skogbunn er de områdene som 
ikke er fjell, av god kvalitet. 
 

 
Figur 4: Dette viser at det ikke er noen dyrket mark (oransje og gul farge) innenfor arealavgrensningen for prosjektet, men 
det er av NIBIO registret områder med dyrkbar mark (mørk lilla farge). 

Alt areal som er registret som dyrket mark av NIBIO ligger sør for raet og massene er 
beskrevet over. Disse massene er ikke egnet til dyrket mark på grunn av store steinmengder, 
lite humus og for mye grus. Rydding av stein og jordforbedring for å kunne dyrke dette vil 
ikke være formålstjenlig. 
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Vurdering av fremtidig arealbruk 
Når det gjelder omdisponering av området til treningsbane og treningssløyfer, er det på sin 
plass å påpeke at en slik omdisponering er reversibel. Treningsbanen blir anlagt så enkelt 
som mulig med en planering av areal og nødvendig drenering. Toppdekket er alltid grus eller 
subbus. Størsteparten av indrebanen vil enten være ridebaner, luftegårder eller 
gressbevokste flater. 
Treningssløyfene og rettbanen blir også enkle anlegg med et drenerende toppdekke og med 
sidegrøfter.  
Bebygd areal blir fundamentert med plate på mark og påselingsbokser vil kunne etableres 
direkte på drenerende subbus/grus. 
Med mindre man treffer på fjell, vil det fortsatt ligge usortert morenemateriale under alle 
anlegg. En eventuell overskuddsmasse ved anlegg av bane, bygg og veier, vil være av så grov 
kvalitet at den kan brukes som oppfyllingsmasser ved planering av selve travovalen. 
 
Oppsummering 
Et område godt egnet for skogbruk, lite egnet for oppdyrking men særdeles godt egnet for 
anlegg av veier og treningsbane. Ingen irreversibel båndlegging av arealer. 
 
 
 
Sarpsborg 17.02.20 
Einar Ballestad-Mender 
Landskapsarkitekt 
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Innspill nr. 20, travbane på Rønneld
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 1081/1 / Ca. 420 daa
Forslagsstiller: Kala travpark
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

En travbane er en plasskrevende virksomhet. Virksomheten generer samlet sett lite 
besøk og tar opp store arealer. Brukerne kommer fra søndre og østre Østfold. 
Nærhet til overordnet veinett er en stor fordel. Området ligger ca. 7 km fra E6 via 
Rønneldveien og Stasjonsbyen. Dette er ganske langt, men lokalisering er samlet 
sett bedre areal- og transportmessig enn Kala. Å anlegge en ny travbane på 
Rønneld gjør det mulig å utnytte området ved Kala til boligutbygging, som er i 
tråd med mål om kompakt byutvikling. 

Reduksjon av bilbruken og reduksjon av 
klimagassutslipp

Området ligger ikke i tilknytning til overordnet gang- og sykkelveinett.
Det går en regionrute for buss i Rokkeveien og en sekundær lokalrute i 
Rønneldveien.
Da virksomheten ikke legger opp til mye besøk, er nærhet til buss og gang- og 
sykkeveinett ikke avgjørende.
Nedbygging av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Rekreasjon og friluftsliv Området er ikke registrert som friluftslivsområde.

Landskap Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap. Området grenser med et 
område registrert som kulturlandskap av regional verdi i kommuneplanen.
Rokkeveien ligger på toppen av raet. Området faller jevnt mot syd. 
Utbygging av dette området vil representere et nytt inngrep i areal som så langt 
ikke har andre tekniske inngrep enn jord- og skogbruk og vil kunne ha uheldig 
landskapseffekt.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ikke registrert kulturminner innenfor selve området. Like ved området er det 
en ruin etter en låve som er SEFRAK-registrert, og to registrerte boplasser fra 
steinalderen.
Ikke registrert som viktig kulturmiljø.

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består av ca. 210 daa dyrkbar jord og utgjør en viktig sammenhengende 
jordressurs.

Skogbruk Området består av ca. 280 daa skog på høy bonitet. Resten består av skog med 
middels og lav bonitet, og noe er impediment skog. Utbygging vil utgjøre et 
inngrep i sammenhengende skogareal som i dag ikke er berørt av andre interesser 
enn jord- og skogbruk. Store produksjonsinteresser i skog. 

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

Drikkevann og vannmiljø Området ligger like sør for hensynssonen rundt Tvetervannet. Ligger sør for 
raryggen.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

En liten del av området langs Rokkeveien og Rønneldveien er i gul støysone. 
Det er usikkert hvor mye støy en slik virksomhet genererer. Det er veldig få hus i 
nærheten av området som vil bli direkte berørt av evt. støy.
Det er ikke kjent grunnforurensing i området.
Det er ikke registrert dårlig luft.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er utenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
Uregulert.
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Radon Ikke relevant. I hovedsak et utendørs anlegg.
Flom, skred, stormflo og havnivåstigning Området ligger ikke i nærheten av vassdrag. Det er mer enn 200 m fra 

Tvetervannet. Det er ikke markert bekker i eller rett ved området.
Det er mulighet for marin leire på det meste av området. Området består i 
hovedsak av randmorene, marin strandavsetning, hav- og fjordavsetninger. På 
vestsida er det også bart fjell, hvor det ikke er risiko for marin leire og derfor ikke 
risiko for kvikkleire. Noen steder er muligheten for marin leire svært stor, men et 
usammenhengende/tynt dekke, mens det andre steder er det stor mulighet og et 
sammenhengende dekke. Noen steder er muligheten for å finne marin leire på 
middels nivå.
Området er ikke registrert som aksomhetsområde for 
steinsprang/snøskred/jordskred.
Nedbygging av skog vil redusere evne til å fordrøye vann i grunnen.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger langt fra storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Området vil tilby skjermede omgivelser for virksomheten. Det er også mulighet for 
treningsveier for travhester innenfor området.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Vei: Forslagsstiller foreslår adkomst via Rønneldveien (fylkesvei).
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omrkringliggende områder Det er få hus i nærheten av området. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon
Tas til følge.

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Utbyggingen vil ha konsekvenser når det gjelder skogbbruk, sikring av arealer for matproduksjon (dyrkbar jord). Området består av ca. 210 daa dyrkbar 
jord. Dommertårn vil også kunne være et synlig element i landskapet. Ganske langt fra overordnet veinett.
Samtidig gir flytting av eksisterende travbane fra Kala på Borgenhaugen mulighet til å utnytte arealene på Kala til mer kompakt byutvikling. 
Kommunedirektøren mener at fordelene ved en flytting av travbanen hit er større enn ulempene. 
Området er stort fordi det skal sikre at det er plass til treningsveier innenfor området. Gjennom regulering er det viktig å sikre at utbyggingsarealer 
dimensjoneres og plasseres for å redusere omfang dyrkbar jord som bygges ned og for å unngå silhuettvirkninger fra sør.
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From: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Sent: mandag 28. januar 2019 12.44 
To: Ole Ringsby Førland 
Subject: VS: Kolstad og Greåkerveien. To innspill til rullering av kommuneplanens 

arealdel 
Attachments: image001.jpg; ATT00001.htm; 2019 01 22 - UT-Innspill_arealdel.pdf; 

ATT00002.htm; 2019 01 18 -UT- Innspill til arealdelen_Kolstad.pdf; 
ATT00003.htm 

 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
 
 

Fra: Linda Engsmyr  

Sendt: torsdag 24. januar 2019 11:52 
Til: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 

Emne: Fwd: Kolstad og Greåkerveien. To innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 

 
 

Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: Jon Rongen <Jon.Rongen@sgarkitekter.no> 
Dato: 24. januar 2019 kl. 11:41:30 CET 
Til: "servicetorget@sarpsborg.com" <servicetorget@sarpsborg.com> 
Kopi: Tor Egil Brusevold <tor-egil.brusevold@sarpsborg.com>, 
"linda.engsmyr@sarpsborg.com" <linda.engsmyr@sarpsborg.com>, Hege Hornnæs 
<hege.hornnaes@sarpsborg.com>, "Jon Tore Grimsrud" 
<JonTore.Grimsrud@sgarkitekter.no> 
Emne: Kolstad og Greåkerveien. To innspill til rullering av kommuneplanens 
arealdel 

Hei – vedlagt følger to innspill til rullering av kommuneplanens arealdel. Vi vet 
innspillsfristen for lengst er utløpt, men er blitt informert om at innspill fremdeles vil 
kunne bli tatt i betraktning. 
  
MVH Jon Rongen 
  
********************************* 
         Jon Rongen 
         arealplanlegger 
         tlf.: 913 11 275  
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Stenseth Grimsrud arkitekter AS  

Tilsluttet Arkitektbedriftene 

Foretaksregisteret  
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 18 01.2019 

Innspill til kommuneplanens arealdel. Kolstad 2057/4. 

1 Innledning 

Revisjon av kommuneplanens arealdel er igangsatt, og fristen for innspill er utløpt. Etter møte med 
det politiske miljøet har vi oppfattet at det fremdeles kan være relevant å sende innspill til 
planarbeidet. 

Kolstad Gnr. 2057/Bnr. 4 er avsatt som LNF-område i kommune-planens arealdel. Eiendommen er i 
dag bebygd med en nedlagt institusjon. Deler av bebyggelsen er fredet. Den aktuelle bygnings-
massen er oppført på egen eiendom, og har ikke hatt landbruksmessig verdi på mange tiår. 
Arealdelens bestemmelser er ikke egnet for å forvalte eiendommen og den eksisterende 
bygningsmassen. Samtidig er det ønskelig å utnytte arealet for boligbygging i og med at området 
inngår som framtidig boligbebyggelse i boligbyggeprogrammet. 

Det har vært avholdt oppstartsmøte i privat reguleringssak med tanke på å regulere området som 
boligområde, eventuelt i kombinasjon med offentlig eller privat tjenesteyting. I tillegg til å bruks-
endre hele eller deler av bebyggelsen, ønsker tiltakshaver å legge til rette for en ytterligere 
utnyttelse av eiendommen for boligformål.  

Med innspillet ønsker vi at deler av Gnr. 2047., Bnr. 4 omgjøres fra «LNF» til «Bebyggelse og anlegg», 
der det tillates en kombinasjon av boligformål/ offentlig eller privat tjenesteyting. Vi ønsker også at 
det legges til rette for en utvidelse av de delene av bygningsmassen som ikke er fredet, samtidig 
som det ønskes mulighet for å oppføre konsentrert småhusbebyggelse.  

Innspillet fremmes på vegne av Jelsnes AS.  

2 Beskrivelse av innspillet 

Den aktuelle eiendommen omfatter 2057/4, og er i dag delvis bebygget med en bygningsmasse som 
i sin tid rommet en psykiatrisk institusjon, Kolstad DPS og tilhørende boliger. Virksomheten ved 
Kolstad DPS ble lagt ned for om lag ti år siden, og sto tom fram til for tre år siden da lokalene ble 
oppkjøpt og tatt i bruk som asylmottak. Asylmottaket er nå avviklet, og bygningsmassen står igjen 
tom. Etter nedleggelsen av asylmottaket har det blitt brukt betydelige midler på oppgraderinger og 
vedlikehold den fredete bygningen, samtidig som både uteområder, tekniske anlegg og tilknyttet 
infrastruktur er oppgradert. 

Den aktuelle eiendommen omfatter om lag 31 daa, og omslutter to eiendommer som er bebygd 
med bolighus. Den bestående bygningsmassen er jevnt over i 1-2 etasjer og har en samlet BYA på 
om lag 2000 m2, om eksisterende parkering ikke regnes med. Bolighusene og den nedlagte 
institusjonen har felles atkomst fra Jelsnesveien.  

Det finnes spredt villabebyggelse i området i dag, mens tilbudet på konsentrert småhusbebyggelse 
og leilighetsbygg så å si er fraværende. Området er allerede opparbeidet tilknytning av veg og annen 
infrastruktur. Det er bla. etablert et eget renseanlegg som tar hånd om avløpet fra området og 
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enkelte andre boliger i området. Kommunen har i tillegg planer om å tilknytte området offentlig 
avløpssystem. 

Planområdet ligger landlig til, men mer sentralt (8,6 km fra sentrum) enn f. eks. Varteig (11 km) eller 
Kløvningsten (10 km) og vil gi gode bokvaliteter samtidig som boligtilbudet i Jelsnesområdet utvides. 

Det er gjort en sjekk av registrerte interesser i området. Med unntak av den fredete bygningsmassen 
er det ikke registrert andre vernehensyn som f. eks. utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal 
interesse i området. Området brukes heller ikke for rekreasjon og er ikke en del av et viktig 
kulturlandskap. Grunnen består i all hovedsak av fast fjell. 

3 Begrunnelse og konklusjon 

Deler av bestående bebyggelse ble «forskriftsfredet» i 2012 under begrunnelsen av at: «Formålet 
med fredningen er å bevare bygningen som et representativt eksempel på små psykiatriske 
institusjoner fra etterkrigstiden. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og 
detaljering».  

Den beste formen for bevaring av bygninger er i de fleste tilfeller videre bruk. Bevaring av 
eksteriøret vil stå sentralt i det videre arbeidet, samtidig som nye tiltak i området tilpasses det 
eksisterende. West-Land AS har erfaring med lignende prosjekter både i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Gjeldene arealformål, LNF, er ikke forenelig med noen form for videre utvikling i området. For å 
kunne vedlikeholde den fredete bebyggelsen, er det viktig at en ny arealdel viser et arealformål 
som åpner for både ny og utvidet bruk av området.  

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Jon Rongen 

Figur 1. Innspillsområdet avgrenset med rosa linje 
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Arealplanlegger 
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Innspill til kommuneplanens arealdel. Greåker sentrum. 

1 Innledning 

Revisjon av kommuneplanens arealdel er igangsatt, og fristen for innspill er utløpt. Etter møte med 
det politiske miljøet har vi oppfattet at det fremdeles er relevant å sende innspill til planarbeidet. 

Gamle Greåker skole, Gnr. 2074/Bnr. 31 er i dag omgjort til et leilighetsbygg. I tillegg til selve 
skolebygget inneholder den romslige eiendommen noen mindre bygg. West-Land AS, som eier 
skolen, ønsker å utvikle eiendommen videre, og eventuelt også legge til rette for utviklingen av 
naboeiendommene. Det ble igangsatt detaljregulering av området i 2015.  

Sentrumsbebyggelsen i Greåker er organisert langs Greåkerveien. Bebyggelsens plassering 
avgrenser et gaterom som fører mot torget, som et naturlig tyngdepunkt. Ett av hovedgrepene i et 
reguleringsarbeid vil være å videreføre dette prinsippet ved å plassere ny bebyggelse langs 
Greåkerveien for å forsterke gateløpet mot torget. Samtidig vil det skapes gode uteoppholdsarealer 
sydover mot elva. I tillegg til å skape gode sydvendte uteoppholdsarealer vil en bebyggelse langs 
Greåkerveien sørge for en skjerm mot veg og jernbane.  
  

Figur 1. Skisse som viser en mulig framtidig 
utnyttelse av området. Det eksisterende 
skolebygget vil her bestå, mens noe av de 
mindre byggene fjernes til fordel for 
boligbebyggelse som plasseres langs 
gateløpet. 
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Planarbeidet er for tiden lagt i bero, i påvente av avklaringer rundt valg av jernbanetrase, men vil 
aktualiseres så snart BaneNor faller ned på et endelig trasévalg, trolig våren 2019. 

Ved varsel om oppstart av planarbeid, mottok plankonsulent innspill fra Statens vegvesen om at 
Greåkerveien, Fv. 557, som inngår i det varslede planområdet skulle dimensjoneres med 6,0 m 
kjørebane, tosidig sykkelfelt á 1,5 m og tosidig fortau á minimum 2,5 m bredde. I tillegg ønskes en 
byggegrense på 15 m, målt fra senterlinje veg.  

Kort fortalt vil dette sammenlagt utgjøre en vegkorridor på 30 meter som skal føres gjennom 
Greåker sentrum. Kartet nedenfor illustrerer en slik korridor, samt hvilke grep som må gjøres for å 
kunne realisere en sammenhengende vegkorridor på 30 m gjennom sentrum. En omfattende riving 
av bebyggelsen i Greåker sentrum, for å dekke et vegbehov, er ikke egnet for å styrke Greåker som 
lokalmiljø. Vi ønsker med dette innspillet at kommuneplanens arealdel skal legge føringer for 
utviklingen av Greåker sentrum. 

Innspillet fremmes på vegne av West-Land AS 

Figur 2. Kartet viser hvordan eksisterende bebyggelse vil måtte vike for en 30 m korridor. 
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2 Beskrivelse av innspillet 

Vi ønsker å utvikle det aktuelle området for bolig- og serviceområde på samme måte som i dag, men 
med en noe tettere utnyttelse, og ønsker derfor at arealformålet avsatt i gjeldende arealdel 
opprettholdes.  

Det er tidligere gjort stedsanalyser for Sandesund – Greåker, hvor det framkommer ambisjoner om 
å forsterke miljøet rundt Greåker torg. Om innspillene fra Statens vegvesen tas til etterretning, vil 
noe av særpreget og miljøet forstyrres, samtidig som utviklingen av Greåker sentrum vil trekke ut i 
tid. Vi ønsker med dette at det ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel trekkes inn noen klare 
ambisjoner om å styrke Greåker sentrum. En konservering av gateløpet vil være et ledd i denne 
utviklingen. 

 
Innspillet fremmes på vegne av West-Land AS 
 

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Jon Rongen 

Arealplanlegger 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B021 – Jon Rongen/SG Arkitekter på vegne 
av Jelsnes AS (1) og på vegne av West-Land AS (2, 3 og 4): 
 

 

1. Det er ønskelig at deler av eiendommen 2057/4 omgjøres fra arealformålet LNF til 
Bebyggelse og anlegg der det tillates en kombinasjon av boligformål/offentlig eller privat 
tjenesteyting. Ønsker at det legges til rette for en utvidelse av de delene av bygningsmassen 
som ikke er fredet, og ønske om mulighet til å oppføre konsentrert småhusbebyggelse. 

Vurdering: Tas ikke til følge. En av hovedintensjonene i arealplanen er prinsippet om rett 
virksomhet på rett sted. Intensjonen er å støtte opp under målene om arbeidsplassutvikling i 
sentrumsplanområdet. Det betyr at utviklingen i resten av kommunen ikke skal komme på 
bekostning av sentrumsutviklingen. Å skulle åpne for boligbygging her ville heller ikke vært i 
tråd med mål om nullvekst i personbiltrafikken. 

2. Ønske om at gjeldende arealformål innenfor planavgrensningen til detaljreguleringsplan for 
Greåkerveien-Ekebergveien, opprettholdes. Planområdet er avgrenset av Ekebergveien i vest 
og nord, Greåkerveien i øst og Greåker torg i sør. 

Vurdering: Tas til følge. Formålet blir videreført. 

3. Ønske om at det trekkes inn klare ambisjoner i kommuneplanens arealdel om å styrke 
Greåker sentrum.  

Vurdering: Tas til følge. Greåker sentrum er tatt inn som et eget bydelssenter. Bydelssentre 
skal ha høy arealutnyttelse og tydelige senterfunksjoner. Bydelssentrene skal samlokalisere 
boliger, varehandel og andre servicefunksjoner. Tilbudet innenfor bydelssentret skal betjene 
bydelsenteret og nærområdet. 

4. Ønske om at Gateløpet for Greåkerveien konserveres da bebyggelsen langs gateløpet i dag 
avgrenser et gaterom som fører mot Greåker torg. Det pågående reguleringsarbeidet vil 
videreføre dette prinsippet for å forsterke gateløpet mot torget og skape gode 
uteoppholdsområder mot elva.  

Vurdering: Tas til følge. Gatestrukturen langs Greåkerveien skal ivaretas. Hvor det er tydelige 
byggelinjer mot gata skal dette videreføres. Greåker torg skal sikres som offentlig møteplass. 
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Til 
Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 Sarpsborg 
          Dato: 06.03.2020 

 

 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031 
 

Innsender 
G|Plan AS 
Mob: 90016516 
E-post: aso@gplan.no  
 
På vegne av Stasjonsbyen Eiendom AS 
 

 
Eksisterende forhold, størrelse og avgrensing. 
Innspillet omfatter del av eiendommen gnr. 1100, bnr. 1, i forlengelsen av regulerte byggeområder 
langs veien Guslundåsen. Innspillet utgjør et areal på ca 180 daa slik dette fremgår av figur 1. Det 
aktuelle arealet er anvist som LNF uten hensynssoner i gjeldende kommuneplan. Området grenser 
til anvist boligformål i gjeldende kommuneplan og vil utgjøre en naturlig utvidelse av allerede 
regulerte og bebygde arealer i Stasjonsbyen.  
 
Arealet foreslås omdisponert til boligformål.  
 

 
Figur 1. Foreslått omdisponert areal vist med gul farge. 
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Beskrivelse av utbyggingsforslag 
 
Området vurderes å ligge innenfor fylkesplanens utpekte lokalsenter – «Skjeberg Stasjonsby».  
Det aktuelle området vurderes å representere gode bokvaliteter med gode solforhold. Området 
ligger videre nært etablerte funksjoner og har gode kollektivforbindelser.  
 
Det vil i det etterfølgende reguleringsarbeidet være sentralt å avklare adkomst til området, men 
gjeldende reguleringsplan for Guslundåsen avsluttes mot eiendomsgrensen for den aktuelle 
eiendommen og mot gnr 1099, bnr 1 og er tydelig tilrettelagt for videre utbygging. Gjeldende 
reguleringsplaner er vist i figur 2. 
Foreløpige tanker for ny bebyggelse er en kombinasjon av tett/lav konsentrert småhusbebyggelse 
og noe frittliggende småhusbebyggelse. Et forslag til løsning for adkomst og utnyttelse følger som 
eget kartvedlegg. 
 

 
Figur 2. Gjeldende reguleringsplan. Foreslått ny byggeområde vist med gult.  
 
 
De tilstøtende arealene er i stor grad ferdig regulert og utbygging hovedsakelig ferdig. En 
utbygging av området vurderes å ha små konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Det aktuelle 
arealet vurderes å være lite eksponert mot omgivelsene.  
 
 
Risiko- og sårbarhet i området 
Vi har gjennom analysen av området tatt for oss de ulike kjente risiko- og sårbarhetsfaktorene og 
gjennom kartillustrasjoner vist avgrensing av foreslått nytt boligområde på kart fra ulike 
tilgjengelige databaser. Deretter følger en overordnet ROS-analyse i eget kapittel.  
 
Kulturminner. Det er registrert kulturminner i nærheten, og 3 innenfor området.  
Figur 3 viser utsnitt fra riksantikvarens kulturminnesøk. Kulturminnet nordøst i området er i 
databasen omtalt som et gravminne «Løkke» fra bronsealder - jernalder. De 2 øvrige 
kulturminnene er lokalisert langs Løkkeliveien og vurderes ikke berørt av tiltaket. Det vil i 
reguleringsplanarbeidet måtte tas hensyn til kulturminnene og defineres sikringssone mot disse. 
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Det er gjort funn umiddelbart utenfor området og det er forventelig at fylkeskonservator vil varsle 
behov for arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og at det kan gjøres 
øvrige funn i forbindelse med registreringen. 
 

 
Figur 3. Eksisterende registrerte kulturminner. 
 
 
Dagens trafikkforhold 
Jmf Statens Vegvesens vegdatabank har veien Guslundåsen en ÅDT på ca 1100 ved snuplass for 
buss ved Hornnes skole. I Stasjonsveien er ÅDT oppgitt til 5557. Det er etablert adskilt gang-
sykkelvei langs veien Guslundåsen og trafikksikkerheten vurderes som god.  
 
Naturmangfold. Det er ikke registrert forekomster av viktige arter eller naturtyper innenfor 
området. 
 
Friluftsliv. Kartet under viser eksisterende hovedturveinett innenfor foreslått utbyggingsområde. 
Det er i tillegg etablert mindre stier og tråkk i tilknytning til dette. Turstiene vurderes stedvis å til 
høy bruksfrekvens og forutsettes videreført eller erstattet med nye grønne tverrforbindelser ved en 
eventuell utbygging. Området vurderes å ha verdi som nærturområde.  
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Figur 4. Hovedstinett innenfor innspillsområdet. Kilde: kommunekart.com.  
 
Støy. Området er ikke berørt av beregnede støysoner fra tilliggende hovedveier eller jernbane. 
Behandling av støy og eventuelle avbøtende tiltak beskrives i en etterfølgende reguleringsplan.  
 
Ras/Skred/Flom. Området består i stor grad av grunne løsmasser og bart fjell. Området vurderes 
ikke å være spesielt utsatt for ras eller skred. Området er ikke flomutsatt.  
 
Grunnforhold. Området har små dybder til fjell og består hovedsakelig av bart fjell med noe 
fjord/havavsetning i forsenkninger jmf NGUs løsmassekart. Området vurderes å ha god 
områdestabilitet og god byggegrunn.  
 
 
Egen vurdering i forhold til mulig konfliktnivå 
Tiltaket vurderes å ha et lavt konfliktnivå i et planfaglig perspektiv.  
Hensynet til friluftsliv og videreføring av grønne tverrforbindelser bør vies ekstra oppmerksomhet i 
reguleringsplanarbeidet.  

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Vedlegg 1 – Illustrasjonsplan 
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Innspill nr. 22, Guslundåsen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: Del av 1100/1. Ca. 180 daa.
Forslagsstiller: G|Plan AS på vegne av Stasjonsbyen eiendom AS
Dagens bruk: Skog og myr
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Del av lokalsenter Stasjonsbyen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

0,6-1,2 km fra bussholdeplass i Stasjonsveien (lokalbuss og regionbuss) og 
hovedsykkelveienett. 
Fjerning av skog og myr reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud 0,8-1,2 km til nærmeste dagligvarebutikk (Rema 1000).
Boligenes avstand til sentrum 11,4-11,8 km til Torget i Sarpsborg.
Rekreasjon og friluftsliv Det aller meste av området er registrert som viktig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger 0,5-0,9 km fra Hornnes barneskole med tilhørende idrettsanlegg, 
5,5-5,9 km fra Sandbakken ungdomsskole, 100-500m fra Guslundåsen barnehage.
Området er registrert brukt av barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer 
(gapahuk og turstier).

Landskap og kulturmiljøer Området er ikke registrert som viktig landskap eller kulturmiljø i kommuneplanen 
eller fylkesplanen.

Kulturminner Det er registrert en automatisk fredet kulturminne innenfor området (gravminne).

Naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor området.
Dyrket mark Omådet består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk
Området består i hovedsak av skog. Kartet (Kilden AR5) viser at området består 
av 40 daa med skog av middels bonitet, resten har lav bonitet eller er impediment. 
Reell, kjent produksjonsevne er høyere enn dette. Det er også 2 daa med myr. 

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø
Hele området er del av nedslagsfeltet til Guslundbekken (som også drenerer inn i 
Skjebergbekken).  Ingen bekk innnenfor området.
Ikke innenfor hensynssone drikkevannskilde.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Ikke registrert fare for grunnforurensning, støy eller luftforurensing.
Det er en høyspent like utenfor området i nord (regionalnett).

Radon Det er i hovedsak høy aktsomhetsnivå for radon innenfor området.

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

Det er stort sett fraværende mulighet for marin leire på hoveddelen av området 
(fjell). 
Området ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang/snøskred og jord- og 
flomskred.
Det er ingen elv eller bekk i eller like ved området. Redusert fordrøyning i 
nedslagsfeltet som følge av fjerning av skog og myr, vil kunnne ha påvirkning på 
vannføringen i Guslundbekken, Vil kunne forsterke flomproblematikk.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.
Områdets fysiske kvaliteter Terreng er småkupert med daler i en nordøst-sørvest retning.

LNF i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Stasjonsbyen er vist som lokalsenter i fylkesplanen, uten 
avgrensning.
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: Ved utbygging av hele området vil ikke eksisterende veier ha tilstrekkelig 
kapasitet. Ny kommunal samlevei mot fv 1190 Rønneldveien må vurderes. Det er 
foreslått flere utbygningsfelt i området. Det må ses på en samlet generering av 
trafikkmengde og en felles løsning på opparbeidelse av nye veiløsninger.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som friluftslivsområde og som brukt av barn og unge. Det er viktig å sikre disse interessene gjennom videre planlegging, blant annet ved 
å sørge for brede nok korridorer ut til skogen.
Området består ikke av dyrket mark eller dyrkbar jord, og ligger i nærheten av skolen. Det meste av området vil imidlertid være langt fra buss- og 
hovedsykkelnett. Stasjonsbyen ligger i tillegg langt fra sentrum og arbeidsplasskonsentrasjoner, og vil i hovedsak være bilbasert. Det kan kun tillates 
utbygging som tilsvarer maks. 10% av boligbebehovet i planperioden sammen med de andre lokalsentrene.
Det må ses på adkomstvei for dette området i sammenheng med evt. andre utbyggingsområder like ved. Ved utbygging av store områder vil ikke eksisterende 
veier ha kapasitet.

Vurderes mot 2032/2050, i sammenheng med andre områder i Stasjonsbyen. Behov for å se samlet trafikk for området under ett. Krav om områderegulering 
som styrer utbyggingstakt slik at det ikke åpnes for utbygging på hele området med en gang.
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Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel,  

Sarpsborg kommune 

 

 

Dato: 26.03.2020 

 

Innsender: Colligo AS og Kalnes Eiendom AS 

 

Innspillet gjelder eiendommene: Gnr/bnr 2047/66, 2047/97, 2047/99, 2047/112, 
2047/125, 2047/131, 2047/143, 2047/144, 2047/179, 2047/267, 2047/268, 2047/269, 
2047/270, 2047/271, 2048/4, 2048/14, 2048/28, 2048/58 
 

Størrelse på arealet: ca. 37 daa 

 

Gjeldende planstatus: Planområdet er i Kommuneplanens Arealdel for 2015-2026 satt 
av til Bebyggelse og anlegg -Fremtidig næringsbebyggelse og Bebyggelse og anlegg - 
Bebyggelse og anlegg 

 
Vi planlegger fremtidig nærings- og boligutvikling av arealet Bjørnstadveien 50 som vist 
i planavgrensning under. Vi eier store deler av arealet, eiendommene gnr/bnr 2047/267, 
2047/268, 2047/269, 2047/270, 2047/271 og 2048/4, som tilsammen utgjør feltet N-3 i 
gjeldende kommuneplan. Eiendommene som er privateid, berøres ikke direkte av vårt 
forslag til endret arealbruk, men de ligger innenfor planområdet for mulighetsstudiet og 
fremtidig detaljregulering. For å få til en bærekraftig og helhetlig utvikling av området er 
det avgjørende at grunnlaget  (arealformål i kommuneplanen) legger til rette for dette.  
Vår tomt er innenfor planområdet for Grålum mulighetsstudie og skal sees i sammenheng 
med den helhetlige utvikling som planlegges her. Vår tomt er også en del av bydessenter 
Grålum, vist i temakart for gjeldende kommuneplan. Vi vil også i fremtiden være en 
betydelig næringsaktør i Sarpsborg og fortsette å være et landemerke langs E6 og et 
målpunkt for både lokale og regionale næringsaktører som ønsker kontorsted hos 
oss. Utvikling av tomten vil bidra til at Sarpsborg kommune vil være en attraktiv kommune 
for næringslivet. 
  
Vi vil med dette komme med innspill til rullering av Sarpsborg kommunes kommuneplan 
for neste periode.  
  
Etter avtale med Emilie Cosson-Eide i kommunens planavdeling kommer 
dette innspillet etter avsatt innspillsfrist. 
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Status arealformål Bjørnstadveien 50  
I gjeldende kommuneplan er planområde for planlagt videreutvikling av vår virksomhet, 
Bjørnstadveien 50, i hovedsak avsatt til næringsformål, samt bebyggelse og anlegg på en 
mindre del.   
 

  

  
Figur 1: Planområde for 
reguleringsplanen Bjørnstadveien 
50, vedtatt 10.12.2015, vist med 
svart omriss. 

Figur 2: Utsnitt gjeldende Kommuneplan for 
Sarpsborg kommune. Store deler av området (N3) 
er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. En 
mindre del er avsatt til nåværende bebyggelse og 
anlegg. 

 

 
Beskrivelse av tiltaket 
Fremtidig utvikling av Bjørnstadveien 50 (inkludert boligeiendommene langs 
Bjørnstadveien) planlegges for 75 000 m2 BRA næring, bolig, barnehage, helsebygg, 
mobilitetshus og eventuelt noe handel blant annet i forbindelse med helsehus. 
Vi arbeider nå med et mulighetsstudie for området der funksjoner skal plasseres og 
utvikling av tomten faseinndeles. Da utviklingen vil gå over flere år og er en del av den 
helhetlige utviklingen på Grålum, er det foreløpig ikke bestemt hvor de ulike funksjoner 
skal plasseres på tomten.  
Hovedgrepene på området er blant annet boliger langs Bjørnstadveien og 
næringsbebyggelse langs Kalnesveien som vil gi støyskjerming. Adkomst vil være 
fra Kalnesveien, parkering vil hovedsaklig være under bakken og i mobilitetshus over og 
under bakken. 
 
 
Nullvekstmål 
Nullvekstmålet er et mål og en prosess som må gå over tid. Vi savner at kommunen har 
en plan for hvordan målet skal oppnås, og hvordan det skal gjennomføres i praksis på et 
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sted som Grålum hvor 90 % kjører bil til jobb. Den høye bilandelen er i stor grad på grunn 
av Grålums beliggenhet langs E6 og dermed den gode biltilgjengeligheten. Vi opplever at 
hovedårsaken til at det i dag er attraktivt for våre leietakere på Grålum er nettopp 
biltilgjengeligheten. På et sted som Grålum er det svært utfordrende å følge prinsippet 
som ligger i nullvekstmålet, at når man planlegger for store arealer næring, ikke skal 
planlegge for parkering til disse arealene. Vi mener at biltilgjengeligheten må trappes ned 
over tid, og foregå parallelt med at attraktiviteten øker på andre områder, som 
kollektivtilbud, bedre og tryggere gang- og sykkelveier, attraktive byrom og møteplasser 
også videre. De som skal etablere seg her må tiltrekkes av noe annet enn god 
biltilgjengelighet, og dette er en utvikling som kommer til å ta tid. Vi foreslår at det sies 
noe om dette i kommuneplanen. 
 
Vi planlegger for parkering og mobilitetshus på vår tomt, som skal kunne benyttes av en 
større del av Grålum, som vist i kommunens Mulighetsstudie Grålum. Vi mener at 
parkeringsplasser som etableres etter dagens behov kan transformeres etter hvert som 
Grålum blir mer urbant, samt kollektivtilbudet og sykkelveier utbedres. Når det blir enkelt 
å bruke andre fremkomstmidler og Grålum har fått stor nok «kreativ masse» til å være et 
attraktivt og levende bydelssenter, kan antall parkeringsplasser reduseres ved at p-hus 
transformeres til andre formål. Inntil den tid må næringsbebyggelsen på Grålum ha nok p-
plasser for å være attraktiv og kunne tiltrekke seg leietakere. 

 
  
Forslag til endret arealbruk 
Vi foreslår at hele arealet innenfor vårt planområde i Bjørnstadveien 50 settes av til et og 
samme arealformål. Det vil gi oss et realistisk handlingsrom for utvikling av vår 
næringsvirksomhet og den nødvendige fleksibilitet i det videre arbeidet med best mulig 
utnyttelse av tomten. 
  
Vårt innspill er derfor at arealet innenfor N-3 i gjeldende kommuneplan som er avsatt til 
arealformål fremtidig næring, avsettes til arealformål fremtidig bebyggelse og anlegg i 
revidert kommuneplan. 
  
Dersom det vurderes kommuneplanbestemmelser knyttet til området, bør disse sikre 
muligheten for å regulere for funksjoner som næring, bolig, barnehage, helsebygg, samt 
noe forretning i sammenheng med helsebygg, og nærbutikk og servicefunksjoner lokalt 
for nabolaget. 

 

 

Vennlig hilsen 

Colligo AS og Kalnes Eiendom AS 

Bjørn Petter Garder 

(sign.) 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B023 – Colligo AS og Kalnes Eiendom AS: 
 

 
  
Innspillet gjelder: 2047/66, 2047/97, 2047/99, 2047/112, 2047/125, 2047/131, 2047/143, 2047/144, 2047/179, 
2047/267, 2047/268, 2047/269, 2047/270, 2047/271, 2048/4, 2048/14, 2048/28, 2048/58. 

1. Det foreslås at man i kommuneplanen sier noe om at biltilgjengelighet må trappes ned over 
tid, og foregå parallelt med at attraktiviteten øker på andre områder, som kollektivtilbud, 
bedre og tryggere gang- og sykkelveier, attraktive byrom og møteplasser. På steder som 
Grålum er det utfordrende å følge prinsippet som ligger i nullvekstmålet. 

Vurdering: Gjennom områderegulering med påfølgende utbygging av et transportsystem som 
prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk skal det gjøres lettere å kunne velge bort 
personbil til/fra jobb.  

2. Det foreslås at hele arealet innenfor planområde i Bjørnstadveien 50 settes av til et og 
samme arealformål. Arealet innenfor N-3 i gjeldende kommuneplan som er avsatt til 
arealformål fremtidig næring, avsettes til arealformål fremtidig bebyggelse og anlegg i 
revidert kommuneplan. 

Vurdering: Tas til følge. Arealet er i revidert arealplan satt av til bebyggelse og anlegg. 

3. Dersom det vurderes kommuneplanbestemmelser knyttet til området, bør disse sikre 
mulighetene for å regulere for funksjoner som næring, bolig, barnehage, helsebygg, samt 
noe forretning i sammenheng med helsebygg, og nærbutikk og servicefunksjoner lokalt for 
nabolaget. 

Vurdering: Tas delvis til følge 
Det er gjennom regionale bestemmelser satt begrensinger knyttet til etablering av offentlige 
kontoretableringer (som helsehus). Videre er det en ambisjon om at helsetilbud utover lokalt 
legekontor skal etableres i sentrum eller i tilknytning til sykehuset. Næring og bolig med 
tilhørende butikk og servicefunksjoner blir en del av områdereguleringen. Dersom det viser 
seg at det er behov for barnehage i området vil den lokaliseres slik at det er mest mulig 
hensiktsmessig ifht boliger, transport og trafikksikkerhet. 
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Stein Lund 
Billebakken Terrasse 18 
1783 Halden 
 
 

Halden; 10.April 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til mottatt e-post 28.02.2020. og sak; 15/02458-460 
Gnr. 1044 bnr. 7 i Sarpsborg kommune (122.621m2) – «Navestad - Øst» 
 
Bakgrunnen for min henvendelse den 07.02.2020, var ønske om et møte for å drøfte muligheten for 
at eiendommen med gnr. 1044 bnr. 7 i Sarpsborg kommune (som i dag eies av min stesønn Markus 
Andre Navestad), kan ses i sammenheng med utbyggingen av Navestad – Berg Søndre, når 
kommuneplanens arealdel nå skal rulleres. Grunneiers ønske er at eiendommen med gbnr. 1044/7 
avsettes til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Jeg har lagt ved et dokument med nærmere beskrivelse av eiendommen og dens beliggenhet, 
reguleringsstatus etc. 
 
Slik vi ser det, egner eiendommen seg godt til fremtidig utbygging. Søk i eksisterende kart og 
opplysninger i kartportalen til Sarpsborg kommune, viser at det ikke er registrert marin leire, 
kulturminner eller kraftlinjer på eiendommen. Eiendommen har lav bonitet skog, og for det meste 
fjellgrunn – som bør være et godt grunnlag for boligbygging. Det er ikke dyrket mark på 
eiendommen. Nordre del av eiendommen er avsatt til boligbebyggelse og vei i Reguleringsplan for 
Bede/ Navestad – 28003 (1979). 
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BELIGGENHET 
Eiendommen ligger rett nord for E6 og Moltebergveien (Fredrikstad kommune), og grenser 
mot Nordbergveien 118 og 128 i nord og Hafslund i vest (Sarpsborg kommune). 
 

 
Figur 1: Eiendomsgrense for eiendommen 3003-1044/7 – fremhevet med rød strek. Arealet 

er 122 621m2. 
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Figur 2: En noe større kartskisse hvor E6 og Moltebergveien synliggjøres i syd og eksiterende 

boligfelt i nord samt Navestad (Bede) i vest. 

 
BESKRIVELSE 
Grunneier, Markus A. Navestad, ønsker å se på muligheten for å bygge ut hele eller deler av 
eiendommen til boligområde – over tid.  
 
De innfelte kartskissene viser at dette kan bli ett helhetlig boligområde sammen med det 
som allerede er etablert, og i direkte tilknytning til eksisterende reguleringsplaner for 
eiendommene i vest (1044/8, 16, 42, 59 1045/156, og 1046/6, 16, 114, 169, 170, 214). 
Eiendommen ligger sentrumsnært og det er kort vei til butikk, skole og E6.  
 
 

 

REGULERING 
Området grenser inntil eksisterende boligområde. Eiendommen er i dag avsatt til LNF-
område i kommuneplanens arealdel, men deler av eiendommen i nord har tidligere vært 
regulert både med vei og bebyggelse i Reguleringsplan for Bede/ Navestad – 28003 (1979).  
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Figur 3: Kartskisse som viser Reguleringsplan for Bede/ Navestad – 28003 (1979). 
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Innspill nr. b-024, Navestad
Dagens formål:

Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse på hele eller deler av eiendommen
Gnr/Bnr / Arealstørrelse: 1044/7 / Ca. 120 daa
Forslagsstiller: Stein Lund på vegne av grunneier Markus Andre Navestad
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering eller kdp

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Innenfor kollektivsonen.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger 600-1000 m fra hovedsykkelrute som går i Navestadveien.
Det er 1,4-2 km til bussholdeplass langs Statminister Torps vei (rv. 22) hvor det 
går stamrute for buss. Det går også buss i Navestadveien (sekundær rute).
Fjerning av skog reduserer evne til CO2-opptak.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Området ligger ca. 1-1,5 km fra kiosken ved Navestadveien, og ellers 3-3,5 km fra 
Kiwi Borgenhaugen. Området ligger 3,3-3,8 km fra Iseveien senter og bydelssentre 
Borgen.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger 4,7-5,2 km fra Torget i sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde.
Det går en sti i forlengelse av Nordbergveien som i hovedsak følger 
eiendomsgrensa i øst.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Området ligger 1,6-2 km til Navestad skole (1.-4. klasse), ca. 2,4-2,9 km til 
Hafslund ungdomsskole og 1,4-1,9 km til nærmeste barnehage (Skogro 
familiebarnehage). Nærmeste lekeplass er 0,5-1 km unna.
Deler av området er registrert som brukt av idrettslaget/beboerne/barna til løping 
og turer, gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljøer

Fylkesplan: Området er ikke registrert som viktig kulturlandskap, men er registrert 
som landskapsområde som binder kulturmiljøer sammen 
(helleristningslandskapene på Nordre Borge og Skjebergsletta).
Kommuneplan: Ikke registrert som viktig kulturlandskap.

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor området, men det er registrert noen 
like ved.

Naturmangfold Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller viktige naturtyper.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Ca. 10 daa. Er registrert som dyrkbar jord.

Skogbruk

Skogen består av en blanding av skog med høy bonitet (Ca. 32 daa), middels 
bonitet og uproduktiv skog. Tiltaket vil ta mye produktivt skogareal og ødelegge 
for driften av et sammenhengende skogareal. Skogen er også viktig for binding av 
CO2 og binding av vann i grunnen på stedet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i området.

LNF i gjeldende kommuneplan. Noe av området ligger innenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse, men det meste ligger utenfor. Ca. 25 daa av eiendommen er regulert (bolig og vei) i 
reguleringsplan for Bede/Navestad (1979, planid 28003). Reguleringsplanen regulerer vei fra 
Navestadveien i vest og videre sørover fram til Søndre Delås, som er satt av til framtidig 
boligbebyggelse. Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplanen.
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Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Innenfor nedbørfelt til Glomma. Ingen bekk i området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke registrert som utsatt for støy, dårlig luftkvalitet eller forurenset 
grunn. Det er ikke høyspent i eller like ved området.

Radon Høy fare for radon på hele området.

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

Området består av bart fjell og er registrert med "stor sett fraværende" mulighet for 
marin leire.
Utenfor aktsomhetsoner for flom, snø-/steinskred og jord-/flomskred. Ingen 
skredhendelse registrert i eller like ved området.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter Variert terreng. Solrikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Prosjektet bør ses i sammenheng med eksisterende reguleringer og prosjekt under 
utførelse. Det er lagt opp til en kommunal samlevei rundt «åsen» og det hadde vært 
en fordel om mye av trafikken fra Delås kunne benyttet avkjøring til 
Navestadveien på nytt tilknytningspunkt rett øst for biltilsynet. Økt befolkning på 
«Navestadåsen» og kommunal samlevei sløyfe rundt åsen kan også på sikt medføre 
at det kan bli mer aktuelt å opprette en kollektivrute. Prosjektet kan gjøre det mer 
aktuelt å få opparbeidet en ønsket ny vei for å få avlastet eks. Navestadveien. Vann- 
og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Ikke innen gangavstand til stamrute for buss eller butikk/øvrig servicetilbud. Svært viktig frilfutslivsområde og deler er registrert brukt av barn gjennom 
barnetråkk. Landskapsverdier.
Samtidig er det fjell og antakelig ikke noe marin leire, ikke registrerte kulutrminner og ikke spesielle naturverdier.
Ved behov for en vei som kobler Navestadveien i vest med Søndre Delås i øst kan deler av området vurderes brukt til dette formålet. Da kan også deler av 
området vurderes for framtidig bebyggelse, i omtrent det omfanget som ligger i dagens reguleringsplan.

Tas ikke til følge. Ved behov for en vei gjennom området kan deler  av området vurderes for framtidig bebyggelse, i omtrent det omfanget som ligger i 
reguleringsplanen fra 1979.
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                                                                                                        Nannestad 6.mai 2020 

 

Innspill revidert arealplan Sarpsborg kommune 

Viser til hyggelig telefonsamtale med Emilie Cosson-Eide  5.mai 2020 og ønsker i etterkant av denne 
komme med et innspill til revidert arealplan. 

Innspillet gjelder Gnr:3041, Bnr:27, Furuheim. Tomten eies i dag av undertegnede sammen med sine 
2 søsken og er en arv etter vår far, Kjell Oddvar Bergli, som døde i 1969. Tomten var opprinnelig en 
boligtomt, men ble til vår store overraskelse gjort om til LNF-område uten at vi fikk kjennskap til 
dette i år 2000. Vi oppdaget dette når vi undersøkte mulighetene for å bygge på tomten. 

Vårt ønske er at tomten igjen gjøres om til boligtomt slik den opprinnelig var med muligheter for å 
bygge en bolig slik vår fars ønske var. Håper på forståelse for dette. 

 

Med vennlig hilsen 

Svein Arne Bergli 

Eiksvegen 8, 2034 Holter 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B025 - Svein Arne Bergli: 
 

1. Innspillet gjelder gnr/bnr 3041/27, Furuheim. De ønsker at formålet endres fra LNF til bolig. 
Svein Arne Bergli arvet sammen med sine to søsken denne tomten etter sin far. Tomten var 
angivelig avsatt til formålet bolig, men ble endret til LNF i år 2000.  

Vurdering: Tas ikke til følge. Gjeldende formål er LNF og eiendommen ligger utenfor 
kollektivsonen i Sarpsborg og ikke i et av lokalsentrene. Å legge til rette for boligbygging her 
ville vært i strid med mål om nullvekst i personbiltrafikken og ønsket boligpolitikk i Sarpsborg 
kommune, som er prosentvis fordeling av nye boenheter 50-40-10. 50 % i sarpsborg sentrum 
– 40 % innenfor kollektivsonen – og 10 % i lokalsentrene Stasjonsbyen, Varteig, Ullerøy, 
Jelsnes. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B026- Knut Berg med flere (35 pers. til 
sammen): 
 

1. Kommunen må verne sin egen dyrka mark. Spesifikt gjelder det eiendommer gnr/bnr 
1044/42 og gnr/bnr 1046/4 dyrkbart areal, til sammen 32 dekar. Dette bør gjøres til tross for 
at området ligger under vedtatt detaljreguleringsplan. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Eiendommene er regulert gjennom reguleringsplan for 
Navestad-Berg søndre, planID 28016 vedtatt 2018, og ligger i tilknytning til eksisterende 
boligområde. Til tross for ambisiøse mål om fortetting er det behov for å legge til rette for 
utbygging av nye boligområder. Nye boligområder er valgt ut ifra nærhet til skole, buss og for 
å redusere konflikt med jordvern og rekreasjonsinteresser, samt at de skal bli steder hvor folk 
har lyst til å bo. Det er ikke mulig å verne all dyrket mark, alle viktige rekreasjonsområder i 
deres helhet og samtidig lokalisere boliger sentralt. 

2. Det bør også vurderes om gnr/bnr 1045/3 ca. 18 dekar skal tas ut av arealplanen, selv om det 
også her er vedtatt detaljreguleringsplan. Nevner at Fredrikstad kommune har tatt ut 
regulert område fra sin arealplan som følge av fokus på jordvern. 

Vurdering: Eiendommen er i gjeldende arealplan avsatt til formålet LNF, dette videreføres i 
revidert arealplan. Eiendommen er også regulert til formål jord- og skogbruk gjennom 
detaljreguleringsplan for Bede/Navestad, planID 28003, vedtatt 1979. Reguleringsplanen er 
en av flere eldre reguleringsplaner i Sarpsborg som det nå pågår et arbeid om å oppheve. Om 
oppheving av planen vedtas, vil det være arealplanen med tilhørende bestemmelser som er 
gjeldende for området. 
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Innspill nr. 001a, Landeparken
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - offentlig eller privat tjenesteyting (langhus)
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2063/1/392 / Ca. 800 m2 (selve langhuset er tenkt å ha et fotavtrykk på ca. 300 m2)
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Friområde / Naturpark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper I strid med prinsipp om at:
- ubebygde områder med høy verdi i 100-metersbeltet langs vann ikke skal bebygges

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Området ligger i tilknytning til hovedsykkelrute. Området ligger sentralt til i byområdet, 
og mange kan gå eller sykle dit.
Området ligger i gangavstand fra både stamnett og sekundær nett for buss.

Rekreasjon og friluftsliv Området er en del av Landeparken, som er registrert som svært viktig friluftslivsområde.

Barn og unge Langhuset skal brukes for formidling av historie til barn og unge, i tillegg til privat utleie.
Landeparken er registrert brukt av barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap / kulturmiljøer

Området er ikke registrert som et viktig kulturlandskap på temakartene i gjeldende 
kommuneplan eller fylkesplan. Tangerer et område som er registrert som viktig 
kulturmiljø i fylkesplanen (Tingvoll-Alvimdalen).
Ut ifra landksapshensyn bør eksisterende skogkant mot Tunevannet forbli uberørt.

Kulturminner Det er registrert et løsfunn med status ikke fredet innenfor området (mulig 
pilgrimsmerke).

Naturmangfold 
Det er registrert truede arter i nærheten: makrellterne, hettemåke og fiskemåke. Det er 
registret en art av særlig stor forvaltningsinteresse (gråtrost). Det er også registrert stær, 
som er en truet art, lenger ut på tangen.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består i sin helhet av barskog som har høy og særs høy bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Vannforvaltning og drikkevann
Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Området dekkes av forvaltningsplanen for Tunevannet. Flere tette flater kan bidra til 
hurtigere vannavrenning. Byggearbeid kan bidra til økt erosjon.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

Området er ikke utsatt for støy.
Området tangerer et område som kan være utsatt for dårlig luft (SO2, gul sone).
Det er ikke registrert fare for grunnforurensing. Det er ikke høyspent i nærheten.

Radon Det er moderat til lav risiko for radon i området.

Friområde i gjeldende kommuneplan. Området er vist på fylkesplanen som nåværende tettsted. 
Området er ikke regulert.
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Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området består av randmorene. Det er middels mulighet for marin leire. Hvor det er 
marin leire, er det mulighet for å finne kvikkleire. Ikke innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.
Området ligger på sitt nærmeste punkt ca. 50 m fra vannet.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet 
næring Nærhet til Tunevannet er positivt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei)

Vei: Det legges til grunn at langhuset bruker eksisterende parkeringsplasser. Det er ikke 
ønskelig med stor trafikk for varelevering, etc. på eks. G/S-vei eller gangstier.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om 
oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omkringliggende områder Langhuset vil være skjermet fra boligene ved Landeparken.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Landeparken er et hyppig brukt friluftslivsområde av svært høy verdi. Faren med langhuset er at det kan føre til en privatisering av en del av området, som vil 
gå på bekostning av friluftslivsverdien. Landeparkens verdi handler i vesentlig grad om at den er stor nok til å oppleves som et turområde med liten grad av 
opparbeidelse, og ikke en bypark. Å bygge på en del av den innebærer at naturområdet blir mindre.
Å bygge så nær Tunevannet innebærer også en risiko for dårligere vannkvalitet i Tunevannet. Tunevannet har allerede store utfordringer med 
algeoppblomstring i sommer. Avbøtende tiltak må vurderes i en reguleringsplan.
Samtidig skal langhuset være et tilbud for opplæring til barn og unge, og i stor grad være åpen for allmennheten. Samlokalisering med badestrand og park er 
positivt. Langhuset vil kunne bidra til å øke bruken av parken.
Lokalisering så sentralt i byområdet gjør at mange kan gå og sykle dit.

Tas til følge.
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Innspill nr. 001b, Landeparken
Dagens formål:

Foreslått formål: Park 

Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 2063/1/392 / Ca. 110 daa
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Friområde / Naturpark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Deler av området er under regulering (plan for sykkelveier ved Store Tune, planident 23054)
Mer om innspillet: Ønsker permanent amfi ved Lekkert og strømanlegg flere steder i parken. 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Ikke i strid med planprinsipper. Innspillet handler om å endre formål fra friområde til 
park, for å legge opp til amfi og strøm. I dag settes det opp midlertidig amfi og det tas i 
bruk dieselbaserte generatorer ifm. Olavsdagene. Innspillet handler om å tilrettelegge for 
mer permanente løsninger.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp Landeparken ligger sentralt til og er lett tilgjengelig for mange.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Landeparken er registrert som svært viktig friluftslivsområde.

Barn og unge Parken er registrert som viktig for barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer. 
Området i nord er brukt som akebakke.

Landskap / kulturmiljøer
Området er ikke registrert som et viktig kulturlandskap på temakartene i gjeldende 
kommuneplan eller fylkesplan. Tangerer et område som er registrert som viktig 
kulturmiljø i fylkesplanen (Tingvoll-Alvimdalen).

Kulturminner Det er registrert dyrkningsspor i sør, like ved parkeringsplassen (automatisk fredet) og et 
løsfunn med status ikke fredet innenfor området (mulig pilgrimsmerke).

Naturmangfold 
Det er registrert truede arter i nærheten: makrellterne, hettemåke og fiskemåke. Det er 
registret en art av særlig stor forvaltningsinteresse (gråtrost). Det er også registrert stær, 
som er en truet art, lenger ut på tangen.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består i hovedsak av barskog som har høy og særs høy bonitet.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Vannforvaltning og drikkevann
Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde.
Området dekkes av forvaltningsplanen for Tunevannet. Flere tette flater kan bidra til 
hurtigere vannavrenning. Byggearbeid kan bidra til økt erosjon.

Forurensing (grunnforurensing, støy, 
luftkvalitet, stråling)

Området er ikke utsatt for støy.
Området tangerer et område som kan være utsatt for dårlig luft (SO2, gul sone).
Det er ikke registrert fare for grunnforurensing. Det er ikke høyspent i nærheten.

Radon Ikke relevant.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området består av randmorene. Det er middels mulighet for marin leire. Hvor det er 
marin leire, er det mulighet for å finne kvikkleire.
Landeparken ligger ved Tunevannet. Det er ikke kjent flomfare rundt Tunevannet. Et lite 
felt i utkanten av området er registrert som utløsningsområde for snøskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.
Områdets fysiske kvaliteter Ikke relevant.

Friområde i gjeldende kommuneplan. Området er vist på fylkesplanen som nåværende tettsted. 
Området er ikke regulert.
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og 
sykkelvei) Videreføring av eksisterende bruk.

Arealbruk i omkringliggende områder Videreføring av eksisterende bruk.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Landeparken er et hyppig brukt friluftslivsområde med svært høy verdi. Landeparkens verdi handler i vesentlig grad om at den er stor nok til å oppleves som 
et turområde med liten grad av opparbeidelse, og ikke en bypark. Endringen bidrar til å endre områdets karakter noe. Det er viktig at framtidige tiltak i parken 
utformes i tråd med parkens karakter som naturpark.
Landeparken ligger ved Tunevannet og er omfattet av handlingsplanen for Tunevannet. Permanent amfi må utformes slik at det ikke bidrar til flere tette flater, 
for eksempel ved å anlegge det som terrasser dekket av gress. 
Lokalisering sentralt i byområdet gjør at mange kan gå og sykle dit, og dra nytte av parken.

Tas til følge.
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Innspill nr. 002, Gatedalen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - offentlig eller privat tjenesteyting
Gårds- og bruksnummer / Arealstørrelse: 1047/3 / Ca. 20 daa
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Ingen relevant planprinsipp for dette.
Det er gjort en vurdering av mulige alternativer som del av avfallsplanen til 
Sarpsborg kommune. Se sak behandlet av bystyret 27.02.2020. Gatedalen vurderes 
å være det beste stedet.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp Området ligger sentralt til i Sarpsborg.

Rekreasjon og friluftsliv Ikke registrert som friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ikke registrert som viktig for barn og unges lek gjennom barnetråkkregistreringer.

Landskap og kulturmiljø

Del av KULA-området Sarpsfossen, Hafslund og Borregaard (kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse).
Vist som viktig motorveilandskap i fylkesplanen. Utbygging vil redusere 
kvalitetene til landskapsrommet.

Kulturminner Ikke registrert kulturminner.

Naturmangfold Det er ikke registrert naturverdier innenfor området. Det er registrert flere 
forekomster av kjempebjørnekjeks i området (fremmed art).

Dyrket mark Området består av fulldyrket jord. Ca. 10 daa har svært god jordkvalitet, mens ca. 
10 daa har god jordkvalitet. Del av et sammenhengende jordbruksområde.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø Ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt til drikkevannskilde. Ingen bekk innenfor 
området.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er fare for forurenset grunn (pga Gatedalen).
Det er en høyspentlinje (regionalnett) som går gjennom området. 

Radon Ikke relevant.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning
Utenfor aktsomhetssoner for flom- og jordskred samt steinsprang og snøskred.
Området består av hav- og fjordavsetning, med svært stor mulighet for marin leire.
Ingen bekk innenfor området. Utenfor aktsomhetssoner for flom.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring
Utvidelse av eksisterende avfallsanlegg. Det er vurdert gjennom arbeidet med 
avfallsplanen at utvidelse av eksisterende anlegg, framfor å lokalisere en del av 
virksomheten er annet sted, er det beste alternativet.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vei: ingen merknad.
VA: Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

LNF i gjeldende kommuneplan. Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
I hovedsak uregulert, men en liten del av området er regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplan 
for søppelfyllingsplass i Gatedalen (1974), planident 28002.

760



Arealbruk i omkringliggende områder

Området er omringet av dyrket mark på østsiden, og av eksisterende avfalsanlegg 
på vestsiden. Det er ingen boligområde, skole/barnehage eller rekreasjonsområde 
like ved området. Nærmeste boligområde er Bede/Navestad, som ligger mer enn 
400 m fra området. Nord for området, på motsatt side av rv. 22, ligger et 
nærings/industriområde.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

En utvidelse av eksisterende avfallsanlegg ved Gatedalen tar ca. 20 daa dyrket mark, og berører et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
Det er vurdert alternative arealer gjennom arbeidet med avfallsplanen. Det ble konkludert med at dette er den beste løsningen.
Området ligger sentralt til i Sarpsborg, noe som gjør at det er lett tilgjengelig og begrenser bilkjøring. Samtidig ligger det i tilknytning til rv. 22, og det er ingen 
boligområde like ved, noe som reduserer ulempene som et slikt anlegg kan ha i et byområde.

Tas til følge.
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Innspill nr. 003, skytebane Bjørnland
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg
Arealstørrelse: Ca. 77 daa
Forslagsstiller: Kommunedirektøren v/Sarpsborg og Omegn Jeger- og Fiskerforening og Øst politidistrikt
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering
Annet:

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Ingen prinsipp som er relevant for dette. Endring av formål vil reflektere dagens 
bruk.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Kan føre til mer trafikk i området. Avkjørsel til fylkesvei.  Daglig bruk skulle ikke 
medføre noen endring av trafikkmengde av betydning.

Rekreasjon og friluftsliv
Innspillsområdet er registrert som friluftslivsområde. Stort turområde med 
tilrettelegging som strekker seg opp til Hovden. Vurderes å ikke stå i veien for 
allmennhetens bruk av området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Positivt for barn som ønsker å engasjere seg i skytesport.

Landskap og kulturmiljø Området er ikke registrert som viktig landskap eller kulturmiljø.

Kulturminner Ingen registrerte kulturminner.

Naturmangfold Utvikling av området er ikke i konflikt med kjente naturverdier, men økt aktivitet 
kan påvirke viltet i området. Dette er et område som er særlig viktig for vilt. 

Dyrket mark Berører ikke dyrket mark.

Dyrkbar jord Berører ikke dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av skogdekt areal. Arealer med skog av høy bonitet, men området 
er allerede oppdelt pga to andre skytebaner i området

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser.

Drikkevann og vannmiljø
Bekken som renner gjennom området drenerer det mot Vestvannet. Vestvannet er 
reservedrikkevannskilde for Fredrikstad. Her må det lages bestemmelser i 
reguleringsplan som hindrer avrennning fra skytebanen

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Støy i området er registrert med rød sone, og skytebanen vil føre til ytterligere støy. 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016) må følges. 
Ingen høyspent eller luftforurensing gjennom området.  Det er middels mulighet 
for marin leire i store deler av området, mens det foreligger svært stor mulighet i en 
mindre del. Hvor det er marin leire, er det mulighet for å finne kvikkleire. Området 
er registrert med hav- og fjordavsetning og strandavsetning av NGU løsmassekart.

Radon Ikke relevant.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning Ikke relevant.

Beredskap og ulykkesrisiko Ingen konflikt med storulykkevirksomheter.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Området er består av skog, og har et jevnt terreng. 

LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse.
Uregulert.

Ønsker å bygge skytebane på innspillsområdet
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Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Tiltaket medfører ikke endringer som har konsekvenser for teknisk infrastruktur, 
men ved arrangering av stevner kan dette medføre noe mer belastning ifbm 
avkjørsel.  Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. 
utbygging. Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av 
påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 
år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Arealbruk i omrkringliggende områder Området er allerede preget av skytevirksomhet både nord og sør for 
innspillsområdet. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er allerede godt tilrettelagt for skytevirksomhet. Tiltaket er ikke veldig inngripende og vurderes å ikke være i konflikt med landskapshensyn og 
naturmangfold. Området er registrert som friluftslivsområde, men vurderes å ikke stå i veien for allmennhetens bruk av området.
Det er positivt for befolkningen og for barn og unge at det legges til rette for gode forhold for skytesporten. 

Tas til følge. Formålet for området endres til idrettsanlegg, med tilhørende bestemmelser som kun åpner for skytebane.
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Planforslag nr. 005 Vistergropa
Dagens formål:

Foreslått formål: Gjenfylling av Vistergropa
Arealstørrelse: Ca. 284 daa
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Råstoffutvinning, Vistergropa
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted Området ligger i hovedsak innenfor kollektivsonen.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Området ligger i nærhet av kollektivtransport knyttet til Grålum, og gangfelt er i 
umiddelbar nærhet ved Gamle Kongevei. Bussholdeplasser ved Opstadveien og 
Briskeveien.

Arbeidsplassintensive virksomheters avstand til 
sentrum

Gjenfylling av Vistergropa vil bidra til utvikling av Grålum, og ligger tett opp mot 
det nyere byggefeltet mot E6. Ca. 1 km til Grålum, og rundt 5 km til Sarpsborg 
sentrum. 

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området berører ikke viktige rekreasjon og friluftslivsinteresser. Nord og øst på 
utsiden av området er registrert som viktig friluftslivsområdet, og Pilgrimsleden/ 
Borgleden går på utsiden..

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Grålum skole ligger rundt 1 km i gåavtand unna. Stort nybygd boligfelt nord for 
området med lekeplasser. Det er mye skog og grøntarealer rundt området.

Landskap
Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser, men ligger i 
tilknytning til et viktig kulturlandskapsområde på Vister. Tiltaket må dermed 
tilpasses landskapet rundt.

Kulturminner/kulturmiljøer

Det er kulturminner for det meste i øst, inntil Opstadfeltet. Men også området hvor 
det er tatt ut store mengder grus, skal ha vært rikt på fornminner. Ulike gamle 
kilder forteller om stolperekker av bautasteiner, og rester av hulveier i nærheten av 
massetaket. Vi forutsetter at fylkeskonservatoren kontaktes for mer informasjon 
om kulturminner.

Naturmangfold 

Det er kjent hekkende sandsvaler, humlearter og rødlistede biller i området (se 
Naturbase for utfyllende informasjon). Det er også sannsynlig at det er 
salamandere i dammen, samt øyenstikkere og insekter knyttet til vannforekomster. 
Det har tidligere vært kjempebjørnekjeks i massetaket, men disse ble sprøytet og 
ikke gjenfunnet senere år.  Noen andre fremmede arter er også påtruffet grunnet 
tilføring av masser, blant annet kjempespringfrø og lupin. 

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk En liten del av området består av skogdekt areal.

Mineralske ressurser Det foreligger ingen mineralske ressurser i grunnen av NGUs temakart, men det 
foreligger løsmasser.

Drikkevann
Økologisk tilstand i nærliggende bekker er moderate, dvs at vannkvaliteten i disse 
bør forbedres. Tiltak som iverksettes her må ikke bidra til økt forurensning i disse 
bekkene.

Råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan. Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for 
tettbebyggelse. 
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Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Gjenfylling av Vistergropa vil uten tvil påvirke grunnvannet i området – på hvilken 
måte er det vanskelig å si noe om når det ikke er kjent hvilken type masser som 
gropen skal fylles med eller hvordan de kvartærgeologiske forholdene er i området.  
Gjenfyllling av gropa vil påvirke transporten av vann nedover, og sammensetninga 
av løsmassene vil ha stor betydning for hastigheten på vanntransporten. Dersom 
løsmassene har dårlig infiltrasjonsevne, kan dette føre til problemer med 
overvann.Det viktig med god kontroll av masser som kjøres inn for å hindre 
forurensning til grunn og vann og å forhindre overvannsproblematikk. Spesielt 
viktig med tanke på mer nedbør i årene som kommer.  Veiene langs Gamle 
Kongevei og Opstadveien er innenfor rød sone av støy, og tiltaket vil generere støy 
i anleggsperioden.

Radon Det er registrert moderat til lav aktsomhetsgrad for radon i området.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området vil ikke bli berørt av flom, stormflo og havnivåstigning. Det er marin leire 
i området, og vi antar at det stedvis kan forekomme kvikkleire, blant annet under 
ravinene syd for veien (Vistergrenda). Dette må det tas prøver av for å bekrefte.Det 
er registrert løsmasser i områder, marin strandavsetning, sammenhengende dekke 
og randmorene/randmorenebelte.

Beredskap og ulykkesrisiko Området er ikke innenfor faresone i tilknytning til storulykkebedrift.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring
Området er preget av grus og noe skogdekt areal. Stort området med mulighet for 
fin utsikt over kulturlandskap med nær tilnkytning til Grålum og bebyggelse i 
nord.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Det ligger i dag tre adkomstveier inn til tomten via Gamle Kongevei, Opstadveien 
og Vistergrenda. Det er ikke kjent at uttak av masser har medført skader på det 
kommunale veienettet – antar derved at tilbakeføring av masser  ikke vil medføre 
skader på veikroppen.

Arealbruk i omrkringliggende områder
Området ligger til dels skjermet fra bebyggelsen i nord med en skogflekk. 
Landskapet rundt består ikke av bebyggelse, og omkringliggende områder vil i 
liten grad bli påvirket av gjenfyllingen.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Gjenfylling av Vistergropa vil bidra til utvikling av Grålum, og ligger tett opp mot det nyere byggefeltet mot E6. Det er ca. 1 km til Grålum, og rundt 5 km til 
Sarpsborg sentrum. Det er kulturminner for det meste i øst, inntil Opstadfeltet, og det forutsettes at fylkeskonservatoren kontaktes for mer informasjon om 
kulturminner. Det er kjent hekkende sandsvaler, humlearter og rødlistede biller i området, samt mulighet for annet naturmangfold. Området berører ikke 
viktige rekreasjon og friluftslivsinteresser. Det bør videre gjøøres utredning knyttet til grunnforhold, forurensing og avrenning før et eventuelt tiltak 
igangsettes. Gjenfylling av Vistergropa vil være en positiv utvikling av området.

Tas til følge.

765



Planforslag nr. 006, Innfartsparkering Hafslund
Dagens formål:

Foreslått formål: Innfartsparkering
Arealstørrelse: Ca. 38 daa
Forslagsstiller: Komunedirektøren
Dagens bruk: Snaumark/ jordbruk

Konflikt med igangsatt planarbeid: Igangsatt reguleringsplan 26020 for IC og fv. 118 Ny Sarpsbru på venstre side av Nordbyveien.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

Kort avstand til bydelssenter Borgen, med flere sentrale virksomheter og kollektivt 
knutepunkt inn mot Sentrum. Umiddelbar nærhet til riksvei 22, og rundt 3 km i 
luftlinje til E6 ved Årum. *Innfartsparkering her vil dekke flere innfartsårer, og 
ligger i tilknytning til et stort område med mange boliger.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

På strekningen går det flere hovedbusslinjer med god frekvens. Dette er linje 15 
Hasle (30 min i rush ellers 1 time), linje 14 Ise (30 min i rush ellers 1 time) og 
linje 12 Sandbakken (15 min i rush ellers 30 min). I tillegg trafikkeres strekningen 
av lokalbusslinjer. Det er sykkelveinett, gangfelt og fortau i umiddelbar nærhet. 
Kan bidra til å minske køsituasjonen over Sarpefossen og inn i sentrum.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Tiltaket vil ikke berøre områder med viktige rekreasjonsinteresser eller 
friluftslivsinteresser.

Landskap Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser.

Kulturminner/kulturmiljøer Det foreligger flere registrerte automatiske fredede kulturminner på området øst 
for Nordbyveien. Hovedsakelig nord og sør innenfor området.

Naturmangfold 

Det foreligger flere tilfeller av karplanter langs Nordbveien som er arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Det er tidligere lokalisert amfibier som en del av et 
større område i en del av området øst for Nordbyveien som er registrert som 
"viktig B". 

Dyrket mark

Deler av området øst for Nordbyveien er registrert som fulldyrka/ overflatedyrket 
jord. En liten del av området i øst har registrert bontet som innmarksbeite. 
Området vest for veien består av snaumark, også har egistrert bonitet som 
innmarksbeite.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består ikke av skog. 

Mineralske ressurser Det er ikke mineralske ressurser i grunnen.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke spesielt utsatt for støy, og det er ikke registrert forurenset grunn. 
Det går en høyspentsone gjennom området øst for veien. 

Radon Det er registrert som moderat til lav av NGU sitt temakart. 

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Løsmassene i området består av hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 
ofte med stor mektighet, og randmorene/randmorenebelte. Det er svært stor 
mulighet for marin leire i et større del av området. Store deler av området ligger 
innenfor flomsonen for nedbørsfeltet Glommavassdraget. Det er påvist kvikkleire 
på hele området, og faregraden er registrert som høy. Ikke innenfor 
aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.

Området vest for Nordbyveien er LNF, området mot vest er avsatt til fremtidig næringsområde i 
gjeldende kommuneplan, . Området er innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse. 
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Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke innenfor faresone i tilknytning til storulykkebedrift.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring Arealene er ikke bebygd og lett å opparbeide til parkering. Det er flate områder, 
men noe snaumark og jordbruk. Sentral beliggenhet.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Arealene er ikke bebyd, og vil være enkle å opparbeide til parkering. Ingen store 
endringer i infrastrukturen. 

Arealbruk i omrkringliggende områder

Hafslund skole ligger på andre siden av rundkjøringen, og det ligger et stort 
boligfelt mot øst. Køsituasjonen mot rundkjøringen ved Hafslund vil ikke bli 
bedre. Arealene rundt vil ikke preges merkbart av innfartsparkeringen, og dette vil 
bidra til flere parkeringsplasser som dekker flere innfartsårer. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området ligger sentralt til, og kan bidra til nærhet mellom parkering og kollektiv transport. Det er god frekvens, og mange busslinjer som passerer området. 
Det er flatt, godt tilrettelagt og ubebygd. Området ligger i dag innenfor forslag til planavgrening for kommunedelplan for Intercity og fv. 118 ny Sarpsbru. 
Store deler av området øst for Nordbyveien er fulldyrket jord. Det er mulighet for marin leire, og det er påvist kvikk leire i området. Ligger innenfor 
flomsonen. 

Tas til følge.
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Planforslag nr. 007 Innfartsparkering Sandbakken
Dagens formål:

Foreslått formål: Innfartsparkering
Arealstørrelse: Ca. 2,3 daa
Forslagsstiller: Komunedirektøren
Dagens bruk: Friområde/ jordbruk

Konflikt med igangsatt planarbeid: Ikke i konflikt med igangsatt regulering, arealene mot vei inngår i reguleringsplanen fra 2015

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Prinsipp om rett virksomhet på rett sted

 En innfartsparkering her vil dekke pendling fra Halden, både fra Rokkeveien og 
Skjebergveien. Den vil også dekke boligområdene rundt Skjeberg lokalsenter.

Reduksjon av bilbruken / reduksjon av 
klimagassutslipp

Sandbakken er endestasjon for hovedbusslinje 12, som har avgang hvert 15. 
minutt i rush og 30 minutt ellers. Lokalbusslinje 131 (Kvastebyen) og flere 
skolebussruter betjener også strekningen. Fv. 118 Skjebergveien har også nylig 
blitt oppgradert med ny gang- og sykkelvei og nye bussholdeplasser.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

En innfartsparkering vil ikke berøre viktige rekreasjon- og friluftslivsinteresser. 
Det går en turvei gjennom området, som følger Skjebergveien.  

Landskap Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser.

Kulturminner/kulturmiljøer
Området er en del av kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, Oldtidsveien- 
Skjebergsletta. Det ligger ingen registrerte kulturminner innenfor området, kun to 
SEFRAK- bygininger like ved siden av.

Naturmangfold Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse langs Skjebergveien som 
inngår i det avgrensede området, karplanter.

Dyrket mark
Området som ligger til venstre for Skjebergveien registrert som fulldyrka/ 
overflatedyrket jord, med bonitet innmarksbeite. Dette området er en del av et stort 
jordet.

Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Området består ikke av skog. 

Mineralske ressurser Det er ikke mineralske ressurser i grunnen.
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området er ikke utsatt for støy, og det er ikke registrert forurenset grunn. Det er 
ingen høyspentsone i området. 

Radon Det er registrert som moderat til lav av NGU sitt temakart. 

Området er avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan .Området er innenfor fylkesplanens 
langsiktige grense for tettbebyggelse, og deler er registrert innenfor LNF- område og tettbebyggelse.
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Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Løsmassene i området består av marin strandavsetning, sammenhengende dekke, 
og det er stor mulighet for marin leire i området.  Det er ikke registrert kvikkleire. 
Området ligger ikke innenfor en flomsone. Ikke innenfor aktsomhetssoner for 
snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.

Beredskap og ulykkesrisiko Området ligger ikke innenfor faresone i tilknytning til storulykkebedrift.

Områdets fysiske kvaliteter / Stedbundet næring
Arealet har små høydeforskjeller og virker enkelt å opparbeide. Arealet er benyttet 
som riggområde ved utbygging av gang- og sykkelveien. Stort boligområde nord-
øst.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Arealene er ikke bebyd, og vil være enkle å opparbeide til parkering. Ingen store 
endringer i infrastrukturen. 

Arealbruk i omrkringliggende områder Områdene rundt er preget av jordbruk og boligfelt. Sanbakken barne- og 
ungdomsskole ligger like i nærheten.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Område er enkelt å opparbeide, og det er 100m på gang- og sykkelvein til bussholdeplass med god frekvens.En innfartsparkering i dette området vil redusere 
biltrafikken inn mot sentrum via fv. 118. Det vil også dekke pendlere som kommer fra Halden, med god synlighet fra hovedveiene Rokkeveien og 
Skjebergveien. Kommunen eier arealet. Området vest for Skjebergveien er fulldyrket jord, og registrert som innmarksbeite. Det er også en del av det 
kulturhistoriske landskapet Oldtidsveien- Skjebergsletta. 

Tas til følge.
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  13/01194-264 
Saksbehandler Hilde Øisang 
 
 
 
 
Interpellasjon - Petersons utflytting fra Sarpsborg 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bystyret 2015 - 2019 12.04.2018 24/18 
 
 
Behandling i Bystyret 12.04.2018: 
Interpellantene Ståle Solberg (valgt inn for KRF-nå uavh.repr.) og Steinar Haakenstad (valgt 
inn for AP-nå uavh.repr.) fremmet interpellasjonen.  
Ordføreren besvarte interpellasjonen. Svaret var også sendt bystyrets representanter i 
forkant av møtet. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:  
Ståle Solberg (valgt inn for KRF-nå uavh.repr.), Steinar Haakenstad (valgt inn for AP-nå 
uavh.repr.), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP), Ståle Hansen (PP), Harald Rønneberg (H) 
 
Ordførerens svar: 
Som interpellantene selv skriver, så bygger denne interpellasjonen på en antakelse om at 
det er en direkte sammenheng mellom planer for nytt dobbeltsporet jernbane gjennom 
Sarpsborg og Petersons beslutning om å flytte bedriften fra sin nåværende lokasjon. Den 
antakelsen er feil. Jeg vil oppfordre alle medlemmer av bystyret til å være varsomme med å 
formidle slike antakelser, og forholde seg til fakta i denne type saker. 
 
Som Administrerende direktør Dan Johannessen i Peterson opplyste i SA 21.mars, har 
beslutningen om å flytte fabrikken vært basert på rent forretningsmessige kriterier. Peterson 
har behov for en ny og moderne fabrikk, med større kapasitet. Det har vært vurdert som et 
dårlig alternativ for Peterson å investere ytterligere i eksisterende fabrikkanlegg og 
produksjonslinje. Peterson ser også at det å øke omfanget av tungtransport i dette området 
vil være problematisk. Et annet valg av jernbanetrasé ville ikke endret på disse realitetene.  
 
Interpellantene spør om hva kommunen mener er den ideelle plasseringen av Peterson. 
Gjennom arealplanen legges det opp til at næringsetableringer følger abc-prinsippet, hvilket 
betyr riktig bedrift på riktig plass. Ut fra disse prinsippene ønskes lager og industri lagt til 
områder med god tilgjengelighet til sentral infrastruktur, og utenfor tett bebygde boområder. I 
tillegg må man selvsagt også ta utgangspunkt i bedriftens behov. Som ordfører ville jeg 
svært gjerne lagt til rette for at Peterson kunne investert i en ny fabrikk et annet sted i 
Sarpsborg. Men jeg ville også svært gjerne lagt til rette for at Peterson kunne videreført sin 
virksomhet der de er i dag. 
 
Jeg ser det selvsagt som uheldig at 200 arbeidsplasser flyttes ut av Sarpsborg kommune. 
Derfor har kommunen også hatt dialog med Peterson med sikte på at bedriften skal bli 
værende i Sarpsborg, men dessverre uten å lykkes. 
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Store samferdselsutbygginger kan skape usikkerhet for både innbyggere og bedrifter. Derfor 
informeres det bredt når planarbeidet for slike utbygginger pågår. Det gjelder både utbygging 
av dobbeltsporet jernbane, utbygging av fylkesvei 109 og andre samferdselsutbygginger. Det 
må imidlertid være opp til den enkelte bedrift og den enkelte innbygger å ta kontakt med 
Sarpsborg kommune dersom de er usikre på hvilke konsekvenser en planlagt utbygging vil få 
for dem. Kommunen ønsker selvsagt en god dialog med bedriftene, og vil legge til rette for at 
de kan videreføre sin virksomhet og videreutvikle seg. 
 
Bystyret er det høyeste politiske organet i Sarpsborg kommune. Mange viktige saker 
avgjøres av bystyret. Bystyret velger også et formannskap og en ordfører blant annet til å 
håndtere en del saker som er av litt mindre betydning, eller som er av en slik karakter at de 
vanskelig kan håndteres av et 43 medlemmer stort bystyre. 
 
Saker som omhandler det lokale næringslivet er vanligvis ikke egnet for behandling i 
bystyret. Det henger sammen med at næringsaktørene ofte har behov for, og etter 
forvaltningsloven også rett til, konfidensiell behandling av sakene. Selv om bystyremøter 
også kan lukkes og medlemmene pålegges taushetsplikt, vil bedrifter kunne oppleve det som 
for risikabelt at fortrolige opplysninger drøftes i et så stort organ. Derfor har Sarpsborg og 
andre kommuner en praksis på at formannskap og ordfører har stor myndighet i slike saker.  
 
Formannskapet ble orientert om at Peterson vurderte flytting av sin virksomhet i møtene 23. 
mars 2017 og 25. februar 2018. Det ble da også informert om hvordan kommunen jobbet 
med saken. 
 
Jeg kan ikke utelukke at det vil komme flere saker som omhandler lokale bedrifter der 
formannskapet blir orientert, uten at bystyret blir det. 
Det er som nevnt ikke slik, som Solberg og Haakenstad antar, at bystyrets vedtak om 
jernbane i desember 2016 og mars 2017 har hatt betydning for Petersons beslutning. 
Informasjon om de vurderinger Peterson hadde gjort på dette tidspunktet var følgelig ikke 
relevant for behandlingen av plansaken om jernbane. Det er dermed heller ikke slik at 
vesentlig relevant informasjon om jernbanesaken er holdt tilbake for bystyret. 
 
 
Representanten Ståle Hansen fremmet følgende forslag på vegne av Pensjonistpartiet:  
Kommunen utreder muligheten til å utvikle fremtidige næringsarealer, ikke handel, langs E6 
fra kommunedelen mot Råde og til Halden. Dyrket mark skal vernes. 
 
Ordføreren foreslo at vedtaket oversendes administrasjonen for vurdering ifbm. 
behandlingen av kommuneplanens arealdel. 
 
Votering 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyrets vedtak  
Følgende oversendes administrasjonen for vurdering ifbm. behandlingen av 
kommuneplanens arealdel: 
Kommunen utreder muligheten til å utvikle fremtidige næringsarealer, ikke handel, langs E6 
fra kommunedelen mot Råde og til Halden. Dyrket mark skal vernes. 
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Interpellasjon - Petersons utflytting fra Sarpsborg 

 
 
Interpellasjonen: 
Det vises til vedlagte interpellasjon. 
 
 
 
Vedlegg:  
Interpellasjon fra Ståle Solberg (valgt inn for KRF-nå uavhengig repr.) og Steinar Haakenstad 
(valgt inn for AP-nå uavhengig repr.) av 24.03.2018. 
 
 
 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen legges fram i Bystyret 12.04.2018. 
 
 
 
 
Rett utskrift 
Dato: 16.04.2018 
 
Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill D001 – Behandling i Bystyret 12.04.2018-
Interpellasjon, Petersons utflytting fra Sarpsborg.: 
 

1. Kommunen utreder muligheten til å utvikle fremtidige næringsarealer, ikke handel, langs E6 
fra kommunedelen mot Råde og til Halden. Dyrket mark skal vernes. 

Vurdering: Muligheten til å utvikle fremtidige næringsarealer langs E6 er utredet. Man har 
kommet frem til at et område i Kalnesskogen som en forlengelse av næringsarealer på 
Bjørnstad, kan settes av til formålet næring (angitt som N-10 i revidert arealplan). 
Forbeholdes plasskrevende virksomhet. Området som sette av til næring er en del av et stort, 
sammenhengende, dyrkbart område som har en betydelig verdi som reserve for fremtidig 
matproduksjon. 
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Høringssvar til  

 

"Kommuneplanens arealdel  

Kommunedelplan for kystsonen  

2019-2031  

Planprogram  

Sarpsborg kommune." 
 

Dokumentet ser stort sett bra ut, men vi har noen få bemerkninger til følgende formuleringer: 

 

Side 2, "Formål med planarbeidet": 

Begrep som "å sikre forutsigbarhet" og "sikre områder for vekst" kan tolkes som å sikre framtidas 

generasjoner fruktbar jord, eller å sikre områder for biologisk produksjon av f.eks. mat. Erfaring 

kan tilsi at det menes noe annet, så det er fint om det klargjøres hva som menes med forutsigbarhet 

og vekst.  

Ordet "vekst" gjentas lenger ned i avsnittet, i en sammenheng der det står om at vi ikke har arealer 

nok til "å møte den framtidige og ønskede veksten fram til 2050". Handler det om FN sine mål om å 

øke matproduksjonen i verden med tanke på utsiktene til fortsatt befolkningsvekst?  

Det er viktig at positivt ladde begrep som "forutsigbarhet" og "vekst" ikke misbrukes i spørsmål der 

det utvilsomt kan diskuteres hvilken type forutsigbarhet og vekst som er viktigst.  

 

 

Side 4: "Riksantikvarens bystrategi 2017-2020" bør være med på lista under "Andre nasjonale 

planer og føringer". 

 

Side 5, under kapitlet "Temaer som skal vurderes i planarbeidet" 

Etter siste setning i det lange andre avsnittet, bør det settes inn: "Behovet for arealer til  

næringsutvikling må imidlertid i minst mulig grad gå utover storsamfunnets og verdenssamfunnets 

behov for langsiktig avsatt areal til matproduksjon." 

 

Side 6: Under avsnittet "Næring i kystsonen" gjentas påstanden om Sarpsborg, Fredrikstad og 

Hvaler som integrert bo- og arbeidsmarked. I denne sammenheng vil vel kysten i Sarpsborg ha like 

stor tilknytning til kysten i Halden kommune, som til Fredrikstad og Hvaler. så det vil være naturlig 

å nevne Halden i tillegg til Fredrikstad og Hvaler.  

 

Hilsen Sarpsborg Senterparti 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill D002: 
 

Innspillet dreier seg om planprogrammet som ble fastsatt i 2018 og vil derfor ikke behandles nå. 
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  15/02485-407 
Saksbehandler Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
 

Underveismelding: Kommuneplanens arealdel 2021-2032 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019 - 2023 10.12.2019 111/19 
 
 
Behandling i Formannskapet 10.12.2019: 
Areal- og transportplanlegger Emilie Cosson-Eide orienterte om saken og svarte på 
spørsmål. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Ståle Solberg (SaFoSa), Sindre Martinsen-Evje (AP), Marit Kildedal (DRP), Annar Hasle 
(KRF), rådgiver Thomas Engh. 
 
Ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP) fremmet følgende forslag: 
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Representanten Ståle Solberg (SaFoSa) fremmet følgende forslag: 
Punkt 1, 2 og 3 fremmes på vegne av Sammen for Sarpsborg, Fremskrittspartiet, Høyre,  
Det Rette Parti og Kristelig Folkeparti.  
Punkt 4 og 5 fremmes på vegne av Sammen for Sarpsborg og Kristelig Folkeparti. 

1.  Det bør legges til rette for flere næringsarealer i kommunen, for eksempel ved 
Sarpsborg pukkverk, rundt Gamle Kongevei og mot E6.  

2.  I skogsområde mellom bebyggelsen fra Klavestadhaugen og Hevingen østover 
mot Isesjø kan det vurderes utvidede boligarerealer. Størrelsen på friluftsområde bør 
kunne vurderes. Det må sikres god avstand til Isesjø og også velges bort arealer som 
drenerer til Isesjø. 

3.  Det bør kunne vurderes lokale tiltak i forhold til næringsvirksomhet langs kysten.   

4.  Store deler av Opstad jordet bør tilbakeføres til LNF 

5.  Behovet for nye boligområder er noe uavklart grunnet usikkerhet i forhold mulige 
utbygginger og rivning av boliger samt usikkerhet i forhold til arealer som bør ut av 
planen av jordvernhensyn. Det bør vurderes mulige arealer til bolig vest for 
Sandbakken skole. Jordene ved Moensletta retning jernbanen bør veksles ut av 
planen. Rødjordene sør på Haflundsøy bør veksles ut av planen.   

Representanten Marit Kildedal fremmet på vegne av Det Rette Parti forslag om at 
følgende legges inn i planen: 
Attraktive boligområder langs sjø og vann. 
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Votering 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslagene som ble fremmet av Sammen for Sarpsborg, Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette 
Parti og Kristelig Folkeparti ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen for vurdering. 
 
Formannskapets vedtak  
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Følgende oversendes administrasjonen for vurdering: 

1.  Det bør legges til rette for flere næringsarealer i kommunen, for eksempel ved    
    Sarpsborg pukkverk, rundt Gamle Kongevei og mot E6.  

2.  I skogsområde mellom bebyggelsen fra Klavestadhaugen og Hevingen østover  
    mot Isesjø kan det vurderes utvidede boligarerealer. Størrelsen på friluftsområde  
    bør kunne vurderes.   Det må sikres god avstand til Isesjø og også velges bort  
    arealer som drenerer til Isesjø. 

3.  Det bør kunne vurderes lokale tiltak i forhold til næringsvirksomhet langs kysten.   

4.  Store deler av Opstad jordet bør tilbakeføres til LNF 

5.  Behovet for nye boligområder er noe uavklart grunnet usikkerhet i forhold mulige  
    utbygginger og rivning av boliger samt usikkerhet i forhold til arealer som bør ut av  
    planen av jordvernhensyn.  Det bør vurderes mulige arealer til bolig vest for  
    Sandbakken skole.  Jordene ved Moensletta retning jernbanen bør veksles ut av  
    planen. Rødjordene sør på Haflundsøy bør veksles ut av planen.   
 
6. Attraktive boligområder langs sjø og vann. 
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Underveismelding: Kommuneplanens arealdel 2021-2032 
 
 
Saksordførersak.  
Saksordfører: Linda Engsmyr (Ap) 
Medsaksbehandlere: Ole Ringsby Førland, Shepol Barzan Awrahman, Kjersti Aune, Eirik 
Milde, Arild Oskar Karlsen, Øystein Ulfeng Paulsen, Trond H. Klausen, Jon Birger Eriksen 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  
 

1. Liste med innspill 
2. Temakart Soner til kommuneplanens arealdel 2015-2026 (viser mål om 50/40/10-

fordeling av befolkningsveksten) 
3. Boligreserve, kart og tabell (november 2019) 
4. Beregninger boligbehov 
5. Næringsreserve, kart og tabell (november 2019) 
6. Kart fortettingsprosjekter 2015-2018 
7. Oversikt over føringer til fortettingsstrategiarbeidet og arealplanen  
8. Kart jordbruksarealer og dyrkbar jord innenfor byområdet 
9. Kart friluftsområder, kulturminner og kvikkleireområder innenfor byområdet 

 
 
Sammendrag: 
Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen 
(arealplan og kystsoneplan) startet i slutten av 2017. Denne underveismeldingen presenterer 
en del fakta og vurderinger som er grunnlag for arbeidet, og skisserer det videre arbeidet.  
 
Flere av utbyggingsområdene i dagens arealplan består delvis av dyrket/dyrkbar jord. 
Kommunedirektøren skal beregne omfanget og vurdere konsekvensene ved eventuelt å ta 
dem ut av planen.  
 
Dagens plan har tilstrekkelig med framtidige boligarealer for å dekke boligbehovet i en 12- 
årsperiode. Kommunedirektøren foreslår derfor ikke å legge ut flere framtidige boligområder 
for 2021-2032. For perioden 2032-2050, vil det være behov for nye boligområder. For å sikre 
forutsigbarhet, mener kommunedirektøren at nye arealer bør vurderes avsatt til bolig, med 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at disse ikke tas i bruk før 2032. 
 
Gjennom planarbeidet skal det utarbeides en fortettingsstrategi. Den skal avklare hvor det 
åpnes for fortetting, i hvilken grad, med hvilke funksjoner, og hvordan det skal sikres kvalitet i 
prosjektene. Strategien skal være et verktøy for å sikre forutsigbarhet og kvalitet. 
 
Kommunedirektøren foreslår at fortettingsstrategien utformes med følgende hensyn: 

 Veksten i transportbehovet til privatpersoner skal tas med kollektiv, sykkel og gange 
 Rett virksomhet på rett sted 
 Vern av arealer for matproduksjon  
 Vern av viktige natur- og rekreasjonsområder 
 Vern av viktige kulturminner, -miljøer og landskap 
 Variasjon i boligtilbudet (ulike boligstørrelser) 
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 Helsefremmende bomiljøer 
 Arkitektonisk kvalitet 
 Klimatilpasning 
 Utvikling utenfor sentrum skal ikke vanskeliggjøre utvikling i Sarpsborg sentrum 

 
Det legges opp til at formannskapet behandler høringsutkast til revidert plan før sommeren 
2020. 
 
Utredning: 
 
Saken omhandler revidering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
kystsonen (arealplan og kystsoneplan). Det legges opp til at formannskapet behandler 
høringsutkast til revidert plan før sommeren 2020. 
 
Arbeid fram til nå 
 
30.11.2017 Oppstartsnotat, utkast til planprogram 
15.12.2017 – 05.02.2018 Høring av planprogrammet og innspillsfase 
22.03.2018 Fastsettelse av planprogrammet 
 
Det kom omtrent 130 innspill i innspillsfasen. Se liste i vedlegg 1. Planprogrammet slår fast 
at innspill om nye boligområder utenfor kollektivsonen1 og lokalsentrene ikke skal vurderes 
nærmere. Dette fordi en spredt utbygging ikke er i tråd med overordnede føringer for 
arealplanlegging. Innspill til nye boligområder innenfor kollektivsonen eller lokalsentrene skal 
konsekvensutredes. 
 
Noen innspill er kommet etter fristen.  De av disse innspillene som imøtekommer et spesielt 
behov vil likevel bli vurdert videre.  
 
Arbeidet med konsekvensutredning og befaringer på innspillsområdene pågår. Alle innspill 
og kommunedirektørens vurdering skal følge utkast til plan når den sendes til 
Formannskapet. 
 
 
Behov for næringsarealer 

 
Dagens situasjon – næringsreserve 
 
 Næringsarealer (antall daa) som ikke er 

utbygd 
Planlagt 539 
Under planlegging 128 
Må planlegges 359 
Totalt 1026 
 
Næringsreserven er i praksis delt på mange næringsområder. På Kampenes finnes det 
store, sammenhengende arealer, mens andre områder er delt i små eller middels store felt. 
Kampenes er per i dag ikke attraktivt nok for mange virksomheter på grunn av kø på 
Iseveien. Det framtidige behovet vil også bli påvirket av at en del næringsarealer blir berørt 

                                                
1 Kollektivsonen er området med maks. 2 km til skole og høyverdig kollektivtrasé. Lokalsentrene er  
Stasjonsbyen, Ullerøy, Varteig og Jelsnes. Se kart i vedlegg 2. 

779



 

  side 5 av 12 

av samferdselsprosjekter, samt at sentrale næringsarealer blir transformert til boligformål. 
Kommunedirektøren mener at Sarpsborg per i dag ikke har tilfredsstillende store, attraktive 
næringsarealer som imøtekommer framtidige behov.  

 
Videre planarbeid 
Planprogrammet viser til behovet for å sikre nok arealer for plasskrevende næringer. 
Arealplanen har et mål om rett virksomhet på rett sted. Noen virksomheter i Sarpsborg ligger 
sentralt til på arealer som på lengre sikt kan bli transformert til andre formål. For å få til 
transformasjon på disse arealene, må det finnes ledige og egnede arealer som bedriftene 
kan flytte til. 
 
Sarpsborg kommune begynte tidlig i 2018 en prosess med områderegulering av et framtidig 
næringsområde i Kalnesskogen, sør for E6. Østfold fylkeskommune, som er grunneier i 
uttrykte seg negativt til at Sarpsborg kommune områderegulerer eiendommen.  Om en 
utvikling skulle være aktuell ønsker fylkeskommunen selv å stå for dette. Konklusjonen ble at 
framtidig status for området skulle avklares gjennom revidering av arealplanen.  
 
Behov for nye boligområder 
 
Kommuneplanens arealdel 2015-2026 la til grunn et stort, framtidig boligområde på 510 daa 
på Skredderbeget. Siden dette området ikke ble godkjent av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, har ikke dagens arealplan det handlingsrommet som 
Sarpsborg bystyre la til grunn ved behandling og vedtak av planen. Planstrategien 2016-
2019 slår fast at det er behov for å se på en annen arealstrategi. 
 
Dagens situasjon – boligreserve i arealplanområdet2 
For å beregne hvor mange flere boenheter det er behov for i den nye planen, må man først 
beregne boligreserven i gjeldende plan. Innenfor kollektivsonen/bysonen utenom 
sentrumsplanområdet er det omtrent 3600 boenheter i dagens plan som ikke er bygd. I 
lokalsentrene3 er det omtrent 200 boenheter. I omlandet, det vil si utenfor kollektivsonen og 
lokalsentrene, er det omtrent 200 boenheter. Se kart over boligreserven og detaljert oversikt i 
vedlegg 3.  

 
Det må også tas høyde for at en del boliger må innløses på grunn av samferdselsprosjekter. 
Til sammen kan utbygging av dobbeltsporet jernbane mellom Rolvsøy og Klavestad, ny 
Sarpsbru, ny fv. 109 (fase 1) og ny rv. 22 mellom Hafslund og Dondern, kreve mellom 180 og 
240 boenheter. Det er per i dag ikke sikkert om og når utbygging av dobbeltsporet jernbane 
vil skje. 
 
Bane NOR og Statens vegvesen dekker det økonomiske tapet for bygninger som må 
innløses. Kommunen har et ansvar for å sikre at det finnes tilstrekkelig med boliger for de 
berørte. Det må også vurderes i arealplanarbeidet om Sarpsborg kommune skal reservere 
boligtomter som erstatning for boliger som må innløses i samferdselsprosjektene, og i tilfelle 
hvor. 
 
Behov for boliger i planperioden 2021-2032 

                                                
2 Boligreserve = Ubebygde områder som har status som framtidige boligområder i dagens arealplan, 
eller eksisterende, bebygde områder som er under regulering. 
3 Lokalsentrene: Stasjonsbyen, Ullerøy, Varteig og Jelsnes. 
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Samfunnsplanen har en ambisjon om en årlig befolkningsvekst på 1,2%. Dette gir et behov 
for 4200 nye boenheter i Sarpsborg kommune i perioden 2021-2032. Arealplanen må legge 
til rette for at vekstmålet kan nås.  
 
En del av befolkningsveksten vil skje i sentrumsplanområdet. Ved en fordeling av veksten i 
tråd med målet om 50/40/104, har dagens plan: 

 Ca. 1000 flere boenheter enn det som er behovet for 2021-2032 i 
kollektivsonen/bysonen utenom sentrumsplanområdet. 

 Ca. 240 færre boenheter enn det som er behovet for 2021-2032 i lokalsentrene, 
dersom det skal legges til rette for 10% av befolkningsveksten der.  

 
Behov for boliger i perioden 2033-2050 
Det må også avklares hva som er behovet fram mot 2050. Dette for å sikre en forutsigbar 
arealutvikling, og fordi det er viktig å få avklart om det er behov for å justere den framtidige 
tettstedsgrensa i fylkesplanen. 
 
Med en årlig vekst på 1,2% er det beregnet et behov for 7000 nye boenheter for 2033-2050 i 
Sarpsborg kommune. Hvis ca. 60% av disse 7000 boenhetene kommer i arealplanområdet, 
er det et behov for ca. 4200 nye boenheter.  

 
Videre planarbeid 
Flere av områdene som ligger i dagens boligreserve består delvis av dyrket mark. Dette 
gjelder både områder som er regulert, og områder som ikke er regulert. Kommunedirektøren 
skal beregne omfanget og se på konsekvensene ved eventuelt å ta ut dyrket og dyrkbar 
mark av arealreservene. 
 
Kommunen kan fritt tilbakeføre et område som ikke er påbegynt detaljregulert til landbruk-, 
natur- og friluftsformål (LNF). Det kan ikke kreves erstatning for uregulerte områder som 
tilbakeføres til LNF. Dersom detaljregulering er påbegynt, kan tiltakshaver sende et krav om 
erstatning. Et eventuelt erstatningskrav må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
Tiltakshaver kan ikke kreve erstatning for tapt fortjeneste, men for eventuelle kostnader 
knyttet til utvikling av området (konsulenthonorarer, gebyr til kommunen).  
 
Ifølge planprogrammet skal det også vurderes om de framtidige boligområdene i arealplanen 
er attraktive nok. Noen områder har hatt status som regulert lenge, uten at utbygging har 
skjedd. Kommunedirektøren skal gjennom det videre arbeidet vurdere områdenes 
attraktivitet og realisme i realisering. 
 
Kommunedirektøren foreslår ikke å legge ut flere områder for planperioden 2021-2032 enn 
dem som ligger i dagens plan. Skal områder med dyrket/dyrkbar mark eller områder som 
vurderes ikke å være attraktive nok tas ut, vil kommunedirektøren vurdere å legge inn nye 
arealer i tilsvarende omfang som arealene som tas ut. Å tilbakeføre til LNF vil også kreve en 
dialog med tiltakshaver og grunneier for hvert område. 
 
I perioden etter 2032 vil det være behov for nye områder i både kollektivsonen og 
lokalsentrene. For å sikre forutsigbarhet, mener kommunedirektøren arealer bør vurderes 
avsatt til bolig, med rekkefølgebestemmelser som sikrer at disse ikke tas i bruk før 2032.  
 
  

                                                
4 Minst 50% innenfor bysonen (maks. 2 km fra torget), minst 40% innenfor kollektivsonen, mak. 10% i 
lokalsentrene. 
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Fortettingsstrategi 
 
Dagens fortettingspraksis: «+5-bestemmelsen», eller «fortettingsbestemmelsen» 
Arealplanen vedtatt i juni 2015 la til grunn at prosjekter med opptil tre nye boenheter kunne 
gjennomføres uten å utarbeide en reguleringsplan. Dette ble endret til fem nye boenheter 
gjennom en mindre endring av planen, vedtatt desember 2015. Arealplanen angir ikke hva 
slags bebyggelse eller hvor høy bebyggelsen kan være i ulike deler av kommunen. Da 
gjelder plan- og bygningslovens § 29-4 som begrenser bygningenes høyde til 8 meters 
gesims og 9 meters møne. Dette tilsvarer tre etasjer. I uregulerte områder avklares dette 
gjennom byggesaken.  
 
Arealplanen har en estetikkbestemmelse og bestemmelser om uteoppholdsarealer. 
Kommunen kan avslå en byggesak med grunnlag i for små eller dårlig egnede utearealer 
eller dårlig estetikk. Kommunen har også mulighet til å kreve en regulering for prosjekter med 
mindre enn fem nye boenheter dersom konsekvensene bør vurderes i en større 
sammenheng. Utøvelse av skjønn i byggesaker er utfordrende, og byggesaksbehandlere 
uttrykker et ønske om mer detaljerte bestemmelser i arealplanen, for å sikre kvalitet i 
prosjektene.  
 
I en reguleringsprosess er det krav om flere utredninger enn i en byggesak. Kommunen 
styrer i større grad plassering og type bebyggelse. I en byggesak må kommunen godkjenne 
et prosjekt så lenge det ikke strider med bestemte krav i regelverket. Gjennom en 
reguleringsprosess er det omfattende dialog mellom forslagsstiller og kommunen, for å 
komme fram til de beste løsningene. Det er også en bredere involvering av lokalsamfunnet, 
og det er politisk behandling minst to ganger – ved offentlig ettersyn og ved vedtak. En 
reguleringsplanprosess er tid- og kostnadskrevende. Det settes i hovedsak i gang kun når 
det er større områder og flere boenheter enn fem. Med større områder er det ofte enklere å 
sikre gode utearealer og hensiktsmessig plassering av bebyggelse. 
 
En direkte konsekvens av «+5-bestemmelsen» er at en del små prosjekter med fire eller fem 
nye boenheter har blitt særlig økonomisk lønnsomme, siden det ikke er krav om regulering. 

 
I perioden 2015-2018 har omtrent 150 nye boenheter blitt godkjent gjennom disse sakene5.   
 
Positive sider ved fortettingsprosjektene i Sarpsborg 
Prosjektene har hatt flere positive sider: 

 Fortettingsbestemmelsen har vært et viktig virkemiddel for å få fart på en nødvendig 
boligbygging i en fase hvor Sarpsborg har hatt mangel på boligtilbud. Prosjektene har 
bidratt positivt til mål om befolkningsvekst i samfunnsplanen. 

 Mange prosjekter har vært i områder som oppleves som attraktive, som for eksempel 
Lande og Bakkeli, blant annet fordi de ligger sentrumsnært, men samtidig i nærheten 
av store rekreasjonsområder, skole, butikk osv. Flere kan dra nytte av disse 
fordelene. 

 Fortettingsprosjekter på riktig sted bidrar til at flere kan bevege seg til fots, på sykkel 
eller buss i hverdagen. Dette er bra for miljøet, for klimaet og for helsa.  

 Fortetting av bebygde områder bidrar til å redusere presset på dyrket/dyrkbar mark 
og viktige natur- og rekreasjonsområder. 

 Noen av sakene introduserer nye boligtyper i homogene eneboligområder. Dette 
bidrar til at personer som er tilknyttet nabolaget får et alternativt boligtilbud når de 

                                                
5 Se kart over fortettingssakene i vedlegg 6. 
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ikke lenger ønsker å bo i enebolig. Dette er i tråd med målet i boligpolitisk plattform 
om variasjon i boligtilbudet.  

 
Utfordringer med dagens fortettingspraksis 
Fortettingssaker kan være konfliktfylte. Hovedutfordringene har etter kommunedirektørens 
oppfatning vært: 

 Tap av sol og mer innsyn for naboene 

 Økt biltrafikk og parkering i gatene, manglende tilrettelegging for gående og syklende, 
frykt for dårlig trafikksikkerhet 

 Endring av områdekarakteren med ny type bebyggelse (bebyggelsesstruktur, 
plassering av bygg, volum, stil) 

 Varierende kvalitet på uteoppholdsarealene i prosjektene 

 Nedbygging av lekeområder/uteområder 
 

I tillegg bidrar summen av fortettingsprosjektene til flere tette overflater, som fører mer 
overvann til det kommunale nettet. Dette vil gi stadig større utfordringer i årene som kommer 
pga. flere ekstreme nedbørepisoder. 

 
Hvorfor en fortettingstrategi – fortettingsstrategien som verktøy 
Fortettingsstrategien som verktøy skal bidra til: 

 Forutsigbarhet (for innbyggere, eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, 
byggesaksbehandlere, reguleringsplanleggere, folkevalgte) 

 Sikre kvalitet i fortettingsprosjekt 
 Avklare hvor mye av boligbehovet framover som skal løses gjennom fortetting 

 
Fortettingsstrategien skal svare på følgende hovedspørsmål: 
Hvor skal det åpnes for fortetting? I hvilken grad? Med hvilke funksjoner? Og hvordan 
sikrer vi kvalitet i prosjektene? 
 
Fortettingsstrategien skal være overordnet. Det vil fortsatt være behov for skjønnsmessige 
vurderinger i regulering- og byggesaker. 

 
Føringer for arealplanlegging – kompakt utbyggingsmønster 
Kommunal arealplanlegging må forholde seg til mange nasjonale, regionale og lokale 
føringer. Hvis ikke, risikerer kommunen at regionale og nasjonale myndigheter, eller 
nabokommuner, fremmer innsigelse.  
 
Nasjonale, regionale og lokale føringer peker mot et utbyggingsmønster som fremmer 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer, 
legge til rette for næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Potensialet for 
fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk6.  
 
Arealplanlegging skal fremme sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling. 
Sikring av arealer for matproduksjon, naturmangfold og rekreasjon er et viktig ledd i 
bærekraftig utvikling sett i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.  
 

                                                
6 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
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Fortetting og utvikling av en mer kompakt by må også ses opp mot nedbygging av jordbruks- 
eller skogsområder. Vedlegg 8 og 9 viser hvor det er jordbruksarealer og dyrkbar jord på det 
ene kartet, og registrerte friluftsområder, kulturminner og kvikkleireområder på det andre 
kartet. Det finnes ikke mange ubebygde områder i Sarpsborgs byområde der utbygging ikke 
innebærer arealkonflikter.  
  
Kommunedirektøren foreslår at fortettingsstrategien utformes med følgende hensyn: 

 Veksten i transportbehovet til privatpersoner skal tas av kollektiv, sykkel og 
gange 

 Rett virksomhet på rett sted 
 Vern av arealer for matproduksjon 
 Vern av viktige natur- og rekreasjonsområder 
 Vern av viktige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
 Variasjon i boligtilbudet (ulike boligstørrelser) 
 Helsefremmende bomiljøer7 
 Arkitektonisk kvalitet 
 Klimatilpasning 
 Ikke vanskeliggjøre sentrumsutvikling 

 
Oppsett for arbeidet med fortettingstrategi 
Kommunedirektøren foreslår å dele arbeidet i to faser – en fase om strategi, og en fase om 
gjennomføring. Sluttproduktet skal være et eget dokument med blant annet et kart som viser 
områder for bevaring og for fortetting. Videre skal bestemmelser/retningslinjer tas inn i 
kommuneplanens arealdel. 
 

 Fase 1 – Strategi 
 
Framgangsmåte for arbeidet: 

                                                
7 I begrepet «helsefremmende bomiljøer» ligger det at bomiljøet skal fremme befolkningens helse og 
trivsel, bidra til å forebygge sykdom og redusere sosial ulikhet i helse. Mer konkret handler det for 
eksempel om varierte uteoppholdsarealer for folk i ulike livsfaser, møteplasser, lett tilgjengelige 
rekreasjonsområder og idrettsanlegg, grønne områder, at det er trygt å bevege seg til fots og med 
sykkel, at det ikke er støy og luftforurensning, at butikker og tjenester er lett tilgjengelige, osv. 
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 Fase 2 – Gjennomføring 
 
Framgangsmåte for arbeidet: 
 

 
Viktige kulturmiljøer 
Kulturminneplanen er under revidering. Planen skal kartlegge viktige kulturminner, 
kulturlandskap og kulturmiljøer. Det er en del av arbeidet å beskrive verdiene for de ulike 
områdene, og foreslå bestemmelser/retningslinjer til arealplanen. Et sentralt spørsmål er 
hvorvidt de ulike områdene tåler fortetting, i hvilken grad og under hvilke forutsetninger. 
Disse vurderingene skal videre legges til grunn i utformingen av fortettingsstrategien. 
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Parallelt skal kommunedirektøren utforme en veileder som skal vise hvilke tiltak som kan 
tillates på Opsund. Opsund er på Riksantikvarens NB!-register8 og er markert med 
hensynssone for bevaring av kulturmiljøet i gjeldende arealplan. Det er behov for å 
spesifisere hva hensynssonen innebærer. Dette gjennomføres som et separat prosjekt som 
vil pågå parallelt med kulturminneplan- og arealplanarbeidet.  
 
Revidert framdriftsplan, kommunikasjon og medvirkning 
 
Kommunedirektøren legger opp til følgende framdriftsplan: 

 Underveismelding med drøfting av alternative, overordnede konsepter til 
fortettingsstrategi (orientering til Planutvalget, behandling av Formannskapet) – 
februar 2020 

 Høringsutkast arealplan inkludert fortettingsstrategi og kystsoneplan – mai/juni 2020 
 Hørings-/medvirkningsperiode – august-september 2020 

 
Kommunikasjon og medvirkning er viktig gjennom arbeidet. Den brede medvirkningen skal 
skje i høringsperioden fra august til september 2020. Alle vil ha mulighet til å uttale seg om 
forslaget, og kommunedirektøren vurderer alle uttalelser.  Kommunedirektøren vil i tillegg ha 
dialog med enkelte organisasjoner om fortettingsstrategien. Aktuelle organisasjoner er 
Sarpsborg næringsforening, historielagene, fortidsminneforeningen, 
naturvernorganisasjoner, Bondelaget og småbrukerlaget.  
Kommunedirektøren skal også ha en dialog med Ungdommens bystyre for å sikre at barn og 
unges stemme blir hørt. 
 
Dialog med offentlige myndigheter, inkl. parter i samarbeidsavtale om areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma, skal også sikres. 
 
Kommunedirektøren ønsker å ta i bruk digitale medvirkningsløsninger som gjør planforslaget 
mer tilgjengelig og senker terskelen for å uttale seg. Visualiseringer med bruk av 3D-modell 
er aktuelt å bruke. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Kommunedirektøren har bedt om ekstern bistand for en del av kartleggingen av 
arealverdier/-konflikter (landskapsarkitektur). 
Det er satt opp en prosjektorganisasjon med flere faggrupper som trekker ressurser fra flere 
kommuneområder.   
Konsekvensene av fortettingsstrategien på kommunens økonomi synliggjøres når forslaget 
foreligger. 
 
Miljø: 
Konsekvensene av fortettingsstrategien på miljø synliggjøres når forslaget foreligger. 
Kommunedirektøren foreslår at arbeidet med utforming av fortettingsstrategien skal ha fokus 
på bevaring av viktige natur- og rekreasjonsområder, at veksten i transportbehov for 
privatpersoner tas gjennom kollektiv, sykkel og gang, og at prinsippet om rett virksomhet på 
rett sted skal legges til grunn. 
 
 
 

                                                
8 Riksantikvarens database med kulturmiljøer av nasjonal interesse. 
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Folkehelse: 
Konsekvensene av fortettingsstrategien på folkehelse synliggjøres når forslaget foreligger. 
Kommunedirektøren foreslår at utvikling av helsefremmende bomiljøer legges til grunn i 
arbeidet med utforming av fortettingsstrategien. 
 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 

 
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet.  
 
 
 
Dato: 11. desember 2019 

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill D003 – Behandling i formannskapet 
10.12.2019: 
 

1. Det bør legges til rette for flere næringsarealer i kommunen, for eksempel ved Sarpsborg 
pukkverk, rundt Gamle Kongevei og mot E6. 

Vurdering: Tas delvis til følge. Deler av Kalnesskogen settes av til næring i forlengelse av 
eksisterende næringsarealer på Bjørnstad.  

2. I skogsområde mellom bebyggelsen fra Klavestadhaugen og Hevingen østover mot Isesjø kan 
det vurderes utvidede boligarealer. Størrelsen på friluftsområde bør kunne vurderes. Det må 
sikres god avstand til Isesjø og også velges bort arealer som drenerer til Isesjø. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde. I et 
folkehelseperspektiv er det viktig at vi tar vare på friluftslivsområder som er hyppig brukt og 
har god tilgjengelighet.  

3. Det bør kunne vurderes lokale tiltak i forhold til næringsvirksomhet langs kysten. 

Vurdering: Tas til følge 
Det er lagt inn formål bruk og vern av sjø og vassdrag som åpner for akvakulturvirksomhet. 
Videre er det lagt inn formål på Olseng Marina som gir mulighet til å utvikle området til 
større turistvirksomhet. 
det kom svært få innspill fra tiltakshavere og grunneiere som ønsket næringsutvikling ved 
kystsonen – det kom i stedet mange innspill på utbygging av fritidsboliger. 

4. Store deler av Opstadjordet bør tilbakeføres til LNF. 

Vurdering: Tas ikke til følge. Områder som tilbakeføres til LNF for denne perioden er områder 
på: Globen, Greåkerdalen, Borgen, Hestmoenjordet (Hasle). Opstadfjellet er avsatt for å 
kunne tilby bolig til de som berøres av fv 109 utbyggingen. 

5. Behovet for nye boligområder er noe uavklart grunnet usikkerhet i forhold til mulige 
utbygginger og rivning av boliger samt usikkerhet i forhold til arealer som bør ut av planen av 
jordvernhensyn. Det bør vurderes mulige arealer til bolig vest for Sandbakken skole. Jordene 
ved Moensletta retning jernbanen bør veksles ut av planen. Rødjordene sør på Hafslundsøy 
bør veksles ut av planen. 

Vurdering: Areal til bolig vest for Sandbakken tas ikke til følge i denne perioden frem mot 
2033, da området ligger inne som LNF i arealplanen og er registrert som viktig 
friluftslivsområde. Men for å møte forventet befolkningsvekst frem mot 2050 vil deler av 
Sandbakken legges innenfor langsiktig tettstedsgrense. Området anbefales lagt inn som 
utbyggingsområde i planperioden 2033-2050. Dette på bakgrunn av vurderinger gjort i 
forhold til blant annet nærhet til skole.  
Jordene ved Moensletta ligger inne i fylkesplanen men er ikke vurdert i forbindelse med 
dette planarbeidet. Rødsjordene på Hafslundsøy tas ut av fylkesplanens tettstedsområde. 

6. Attraktive boligområder langs sjø og vann. 
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Vurdering: Er ivaretatt i gjeldende plan, områdene er ikke realisert 
Attraktive boligområder ved sjø: Strandvollen i Høysand (ferdig regulert) og Lysås i Ullerøy 
(underregulering) 
Attraktive boligområder ved vann: Bodalsstranda ved Isesjø (ferdig regulert), fortetting langs 
Sandesund-Greåker (krever kartlegging av grunnforholdene først) 
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  15/02485-438 
Saksbehandler Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
 

Underveismelding: Kommuneplanens arealdel 2021-2032 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019 - 2023 13.02.2020 8/20 

 
 
Behandling i Formannskapet 13.02.2020: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Annar Hasle (KRF), Marit Kildedal (DRP), Ståle Solberg (SaFoSa) 
 
Ordføreren fremmet følgende innstilling på vegne av saksordfører: 
Underveismeldingen legges til grunn i det videre arbeidet med fortettingsstrategi. 
 
Representanten Annar Hasle (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av 
Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette Parti, Kristelig Folkeparti, Sammen for Sarpsborg:  

-          Strategi 1. Mål om nullvekst i personbiltrafikken er en balansert strategi og 
behøver ikke være i konflikt med jordvern. 
-          Varig vernet matjords områder, inkludert høybonitets skog, bør veksles inn i en 
nøktern utvidelse av «bygge-grensen» 
-          Arealer utenfor sentrum/bydelssentra og i tiknytning til etablerte skolekretser og 
lokalsamfunn, bør ha større muligheter til utvikling av attraktive tomte og 
boligområder. 
-          Kommunedirektøren bør gis føringer på å utfordre «bygge-grense» for 
Sarpsborg. 

 
Representanten Ståle Solberg fremmet følgende forslag på vegne av Sammen for 
Sarpsborg: 
Arealplanen må problematisere effekten av naturlige, eksisterende og eventuelt nye barrièrer 
sin påvirkning på verdi av arealer i forretningssammenheng. 
 
Ordføreren foreslo at forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette Parti, Kristelig 
Folkeparti, Sammen for Sarpsborg samt forslaget fra Sammen for Sarpsborg blir oversendt til 
administrasjonen. 

Votering 
Saksordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette Parti, Kristelig Folkeparti, Sammen for 
Sarpsborg samt forslaget fra Sammen for Sarpsborg ble enstemmig vedtatt oversendt 
administrasjonen for vurdering. 
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Formannskapets vedtak  
Underveismeldingen legges til grunn i det videre arbeidet med fortettingsstrategi. 
 
Følgende oversendes administrasjonen: 

-          Strategi 1. Mål om nullvekst i personbiltrafikken er en balansert strategi og 
behøver ikke være i konflikt med jordvern. 
-          Varig vernet matjords områder, inkludert høybonitets skog, bør veksles inn i en 
nøktern utvidelse av «bygge-grensen» 
-          Arealer utenfor sentrum/bydelssentra og i tiknytning til etablerte skolekretser og 
lokalsamfunn, bør ha større muligheter til utvikling av attraktive tomte og 
boligområder. 
-          Kommunedirektøren bør gis føringer på å utfordre «bygge-grense» for 
Sarpsborg. 

 
          Arealplanen må problematisere effekten av naturlige, eksisterende og eventuelt nye  
          barrièrer sin påvirkning på verdi av arealer i forretningssammenheng. 
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Underveismelding: Kommuneplanens arealdel 2021-2032 

 
Saksordførersak.  
Saksordfører: Henriette Gausdal Pedersen  
Medsaksbehandlere: Ole Ringsby Førland, Shepol Barzan Awrahman, Kjersti Aune, Eirik 
Milde, Arild Oskar Karlsen, Øystein Ulfeng Paulsen, Trond Henning Klausen, Jon Birger 
Eriksen 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet. 
 
 
Vedlegg:  

1. Overordnede konsepter til fortettingsstrategi, datert 31.01.2020 
 
 
Sammendrag: 
Kommuneplanens arealdel (arealplanen) og kommunedelplan for kystsonen 
(kystsoneplanen) er under revidering. Som del av arbeidet skal det utarbeides en 
fortettingsstrategi. Den skal avklare hvor det kan åpnes for fortetting i allerede bebygde 
områder, i hvilken grad, med hvilke funksjoner, og hvordan det skal sikres kvalitet i 
prosjektene.  
 
Før kommunedirektøren jobber detaljert med avgrensning av fortettingsområder, bør 
formannskapet drøfte hvilken hovedretning fortettingsstrategien bør ta. Kommunedirektøren 
har skissert fire ulike konsepter som illustrerer mulige motsetninger mellom ulike føringer. 
Konseptene er valgt med hovedfokus på: 
1. Mål om nullvekst i personbiltrafikken 
2. Jordvern og friluftsområder 
3. Bevare kulturmiljøer og småhusbebyggelse 
4. Fortetting i sentrum 
 
Kommunedirektøren mener det er konsept 1 (mål om nullvekst i personbiltrafikken) som er 
mest hensiktsmessig å jobbe videre med. Konseptet legger opp til mye fortetting, som er 
positivt for klima, jordvern og bevaring av friluftslivsområder. Samtidig kan store deler av 
Sarpsborg bevare småhuspreget.  
 
Konseptene er laget for å synliggjøre motsetninger. Dersom formannskapet slutter seg til 
kommunedirektørens anbefaling, vil kommunedirektøren gjøre en nærmere vurdering av 
områdene der det valgte konseptet tilsier vesentlig fortetting. Vurderingen skal avdekke hvor 
det er hensyn å ta (for eksempel kulturmiljøer eller grønnstruktur) og hvor det er realistisk å 
få til fortetting basert på for eksempel eiendomsstruktur og/eller infrastrukturutfordringer. 
Kommunedirektøren vil med grunnlag i dette gjøre en mer detaljert avgrensning av disse 
fortettingsområdene. 
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Utredning: 
 
Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen er under revidering. Som del 
av arbeidet skal det utarbeides en fortettingsstrategi. Den skal avklare hvor det kan åpnes for 
fortetting, i hvilken grad, med hvilke funksjoner, og hvordan det skal sikres kvalitet i 
prosjektene. Strategien skal være et verktøy for å sikre enda mer forutsigbarhet og kvalitet. 
Fortettingsstrategien skal omfatte bebygde områder utenom sentrumsplanområdet. I sentrum 
har sentrumsplanen allerede avklart hvor det åpnes for fortetting og ikke, og i hvilken grad. 
 
Planarbeidet legger til grunn prinsippet i vedtatt arealplan om at minimum 90 % av 
boligbyggingen skal skje innenfor byområdet, med maksimum 2 km til skole og stamveinett 
for kollektivtransport (50% innenfor bysonen og 40% innenfor kollektivsonen). Maksimum 
10% kan skje i lokalsentrene med maksimum 2 km fra skole (Stasjonsbyen, Ullerøy, Varteig, 
Jelsnes).  
 
Fortettingsstrategien har et perspektiv mot 2050. Behovet for boliger mot 2050 er tidligere 
beregnet til omtrent 4200 boenheter, utover det som er godkjent i dagens arealplan. Dette 
omfatter ikke boenhetene som vil komme i sentrumsområdet. Det er sterke nasjonale 
føringer om fortetting. Det tilsier at en del av disse 4200 boenhetene bør bygges gjennom 
fortettingsprosjekter. Samtidig er ikke fortetting hensiktsmessig eller ønskelig i like stor grad 
overalt. Noen steder bør andre hensyn veie tyngre. Gjennom fortettingsstrategiarbeidet skal 
kommunedirektøren beregne hvor mange boenheter som potensielt kan bygges gjennom 
fortettingsprosjekter. 
 
Kommunedirektøren legger opp til to faser: 

 Fase 1: overordnet strategi. Hvilke områder egner seg til vesentlig fortetting? 
 Fase 2: kvalitet, infrastruktur, gjennomføringsverktøy. Definere rammer for fortetting i 

ulike områder.  
 

Fortettingsstrategien må forholde seg til en del føringer. I underveismeldingen som ble 
behandlet i formannskapet 28.11.2019 trakk kommunedirektøren fram en del hovedføringer, 
som kommunedirektøren har konkretisert: 
 
Føringer Hva betyr det: 
Nullvekst i personbiltrafikken Fortettingsstrategien skal bidra til at veksten i 

persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 

Rett virksomhet på rett sted 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til at virksomheter 
lokaliseres på riktig sted ut ifra transporthensyn og 
arealbehov: 
 Virksomheter med mange ansatte og/eller besøkende 

per m2 lokaliseres i sentrum eller ved 
transportknutepunkter 

 Virksomheter med få ansatte og/eller besøkende per 
m2 lokaliseres i mindre sentrale områder, i tilknytning til 
overordnet veinett 

Klimagassutslipp 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til å begrense 
klimagassutslipp, gjennom for eksempel: 
 Bevaring av myr og skog 
 Bruk av byggematerialer, energikilder 

Jordvern 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til å bevare områder som 
består av dyrket mark og dyrkbar jord. 
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Natur og friluftsliv 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til å bevare områder som er 
viktige for naturen og rekreasjon. 

Kulturminner og  
kulturmiljøer 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til å bevare kulturminner og 
viktige kulturmiljøer og landskap.  
 
Fortettingsstrategien skal bidra til å bevare Sarpsborgs 
særpreg, og videreføre de egenskapene som er viktige for 
Sarpsborgs identitet. 

Helsefremmende bomiljøer Fortettingsstrategien skal bidra til at alle bomiljøer i 
Sarpsborg er helsefremmende. Den skal legge til rette for: 
 Aktive transportformer 
 Tilhørighet, bl. a. ved å sikre tilgang til formelle og 

uformelle møteplasser 
 Nærhet til butikk/servicefunksjoner 
 Enkel tilgang til arenaer for lavterskel fysisk aktivitet 
 Lys og blågrønne kvaliteter 
 Variasjon i boligtilbudet områdevis 

Klimatilpasning Fortettingsstrategien skal bidra til at Sarpsborg tilpasser 
seg klimaendringer. 

Arkitektonisk kvalitet 
 

Fortettingsstrategien skal bidra til å sikre at bygninger og 
det bygde miljøet utformes med kvalitet (estetisk, teknisk 
og brukskvalitet). 

Sentrumsutvikling Fortettingsstrategien skal bidra til å nå målene for 
sentrumsutviklingen. 

 
Videre har kommunedirektøren utformet fire konsepter. Disse er valgt for å vise at 
fortettingsstrategien kan ta ulike retninger, avhengig av hvilke føringer som tillegges mest 
vekt. Konseptene illustrerer at det er motsetninger mellom de ulike målene. Før 
kommunedirektøren velger ut områder som egner seg for vesentlig fortetting, er det 
nødvendig å se på overordnet nivå hvordan ulike fortettingsstrategier virker opp mot de ulike 
føringene og drøfte konsekvensene av dette. 
 
Kommunedirektøren har valgt følgende konsepter: 
1. Mål om nullvekst i personbiltrafikken 
2. Jordvern og friluftslivsområder 
3. Bevare kulturminner og kulturmiljøer 
4. Satse på sentrum 
 
Kommunedirektøren har videre tegnet noen konseptskisser som illustrerer hvor det bør 
åpnes for vesentlig fortetting eller moderat fortetting, innenfor hvert konsept.  
 
Eksempelvis viser konseptskissen for konsept 1 «Mål om nullvekst i personbiltrafikken» 
hvilke områder som bør få vesentlig fortetting og lav til moderat fortetting, hvis fokuset er kun 
å oppnå nullvekstmålet. Kommunedirektøren har da konsekvent utelatt å vurdere andre 
føringer. Så har kommunedirektøren vurdert hvilke konsekvenser det enkelte konseptet har 
opp mot alle andre føringer. Her gjengis noen hovedtrekk for alle fire konsepter – se mer 
utfyllende i vedlegg 1. 
 

794



 

  side 6 av 11 

Konseptene tar for seg bebygde områder innenfor byområdet1. I lokalsentrene2 og bebygde 
områder utenom byområdet er ikke vesentlig fortetting aktuelt. Derfor er det ikke behov for å 
ta de områdene med når ulike konsepter drøftes. Moderat fortetting i disse områdene 
vurderes i det videre planarbeidet. 
 
Konsept 1: Mål om nullvekst i personbiltrafikken 
Kommunedirektøren vurderer at følgende overordnet strategi best ivaretar nullvekstmålet: 

 Vesentlig fortetting i bysonen, rundt transportknutepunkter, 
arbeidsplasskonsentrasjoner, eller i reell gangavstand fra bussholdeplasser langs 
ruter med høyest frekvens langs stamnettet.  

 Lav til moderat fortetting i de andre bebygde områdene. 
 

 
 
Dette konseptet er positivt for nullvekstmålet. Sett opp mot jordvern, vern av 
friluftslivsområder og binding av CO2 i skog, er det ikke entydig negativt eller positivt. Hvis 
det legges opp til nok fortetting, kan det bidra til å redusere presset på bynære 
jordbruksarealer og skog. Samtidig kan jordbruksarealer som ligger innenfor eller tett opptil 
knutepunktene bli utsatt for press. Konseptet er ikke entydig for klimatilpasning heller. 
Fortetting bidrar ofte til at grønne flekker blir til tette flater. Samtidig gir vesentlig fortetting 
mindre tette flater per boenhet enn moderat fortetting eller nyutbygging med lav tetthet. 
Konseptet bygger opp under sentrumsutvikling ved at flere bor i nærheten av sentrum. 
Samtidig er det avhengig av hvilke funksjoner som kan utvikles i for eksempel knutepunktene 
utenom sentrum (Grålum, Borgen). Når det gjelder bevaring av kulturmiljøer og 
småhusbebyggelse, begrenser konseptet omfanget av områder som kan få en vesentlig 
fortetting. Konseptet gjør det mulig å bevare småhuspreg i mange områder gjennom lav til 
moderat fortetting.  
 

                                                
1 Byområdet streker seg fra Greåker og Kalnes i vest til Hevingen og Sandbakken i øst. 
2 Stasjonsbyen, Ullerøy, Varteig, Jelsnes 
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Konsept 2: Jordvern og friluftslivsområder 
Kommunedirektøren vurderer at følgende overordnet strategi best ivaretar vern av områder 
for matproduksjon og friluftslivsområder: 
• Vesentlig fortetting av alle bebygde områder. 
 

 

 
 
Dette konseptet er positivt for jordvern og vern av natur- og friluftslivsområder. Vesentlig 
fortetting av allerede bebygde områder gjør at behovet for å bygge ned jordbruksarealer eller 
naturområder for å dekke behovet for bolig- eller næringsarealer kan bli mindre. Konseptet vil 
kunne bygge oppunder sentrumsutvikling ved at flere bor i nærheten av sentrum. Samtidig er 
det avhengig av hvilke funksjoner som kan utvikles i for eksempel knutepunktene utenom 
sentrum (Grålum, Borgen). Konseptet er negativt når det gjelder bevaring av kulturmiljøer og 
småhusbebyggelse. Det vil utfordre viktige kulturmiljøer og landskap. Konseptet legger ikke 
opp til noe bevaring av småhuspreget som er karakteristisk for det meste av Sarpsborgs 
byområde. Sett opp mot nullvekst i personbiltrafikken, er ikke konseptet entydig positivt eller 
negativt. Flere kan ta buss, gå eller sykle til jobben. Samtidig bor også flere i områder med 
dårlig kollektivtilbud, langt fra arbeidsplasskonsentrasjoner. 
 
Konsept 3: Bevare kulturmiljøer og småhusbebyggelse 
Kommunedirektøren vurderer at følgende strategi best ivaretar kulturmiljøer, kulturminner, 
landskap og Sarpsborgs karakter som småhusby. 

 Ingen fortetting i viktige kulturmiljøer. 
 Lav til moderat fortetting i områder som ikke består av viktige kulturmiljøer3. 

 

                                                
3 For å illustrere konsept 3 (bevaring av kulturmiljøer og småhusbebyggelse) i denne omgangen ble 
kulturmiljøer definert som områdene som omfattes av verneverdivurderingen for Sarpsborgs 
byområder utenom sentrum, vedtatt i 2008. Gjennom revidering av kulturminneplanen skal disse 
oppdateres. 
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Dette konseptet virker positivt for bevaring av kulturmiljøer og småhusbebyggelse. Det 
fortettes ikke i viktige kulturmiljøer og en lav til moderat fortetting kan ivareta småhuspreget i 
hele Sarpsborg utenom sentrum. Samtidig legger konseptet opp til lite fortetting. Det blir 
press på bynære jordbruksarealer eller friluftsområder for å dekke behovet for bolig- og 
næringsarealer, og virker derfor negativt opp mot jordvern og vern av friluftslivsområder. 
 
Konsept 4: Fortetting i sentrum 
Kommunedirektøren vurderer at følgende strategi best bidrar til sentrumsutvikling: 

 Vesentlig fortetting i bysonen. 
 Ingen fortetting i de andre bebygde områdene. 

 

797



 

  side 9 av 11 

 
 
Dette konseptet er positivt for sentrumsutvikling da flere får sentrum som et naturlig sted å 
oppsøke for kultur, handel og sosiale aktiviteter. Det er også positivt for å nå nullvekstmålet, 
da flere kan gå, sykle eller ta buss til jobben. Samtidig er ikke konseptet entydig positivt eller 
negativt når det gjelder jordvern og friluftsområder. Det er usikkert om konseptet legger opp 
til nok fortetting til å redusere presset på bynære jordbruksarealer og friluftsområder.  
 
Kommunedirektørens vurdering av konseptene og anbefaling 
Fram mot 2050 er det behov for ca. 4200 nye boenheter utover det som er godkjent i dagens 
plan. Dette for å legge til rette for en årlig befolkningsvekst på 1,2 %. Det er viktig at 
fortettingsstrategien bidrar til at vekstmålet kan nås. 
 
Kommunedirektøren mener konsept 1 (mål om nullvekst i personbiltrafikken) er mest 
hensiktsmessig å jobbe videre med. Det legger opp til mye fortetting, som er positivt for 
klima, jordvern og bevaring av friluftslivsområder. Konseptet utnytter potensialet for fortetting 
i Sarpsborg, samtidig som store deler av Sarpsborg kan bevare småhusbebyggelse. 
Kommunedirektøren mener at dette konseptet svarer best hovedføringene. 
 
Kommunedirektøren vurderer at konsept 3 (bevaring av kulturmiljøer og småhusbebyggelse) 
legger opp til for lite fortetting. Det bidrar heller ikke nok til å nå målet om nullvekst i 
personbiltrafikken eller til å begrense presset på bynære jordbruksarealer eller 
friluftslivsområder.  
 
Kommunedirektøren mener konsept 2 (jordvern og friluftslivsområder) som legger opp til 
sterk fortetting i alle bebygde områder, legger opp til for store endringer av hele byområdet. 
Konseptet vil medføre forringing av viktige kulturmiljøer og bidrar ikke til å bevare noe av 
småhuspreget som er karakteristisk for Sarpsborg. Konseptet er heller ikke entydig positivt 
for målet om nullvekst i personbiltrafikken, da flere bor i områder med dårlig kollektivtilbud, 
langt fra arbeidsplasskonsentrasjoner. 
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Konsept 4 (fortetting i sentrum) er positivt sett opp mot målet om nullvekst i 
personbiltrafikken. Det bygger opp under målene for sentrumsutvikling. Samtidig mener 
kommunedirektøren at en slik fortettingsstrategi ikke utnytter potensialet i Sarpsborg for 
knutepunktutvikling, som også er faglig sett hensiktsmessig areal- og transportpolitikk. 
Innenfor bysonen er det få områder som ikke er viktige kulturmiljøer4 eller avsatt til handel 
med plasskrevende varer5. Fortettingspotensialet i praksis vurderes å være begrenset.  
 
Videre arbeid 
Dersom formannskapet slutter seg til kommunedirektørens anbefaling, vil 
kommunedirektøren gjøre en nærmere vurdering av områdene som er utpekt for vesentlig 
fortetting. Vurderingen skal avdekke hvor det er viktige hensyn å ta (for eksempel kulturmiljø, 
dyrket mark, grønnstruktur) og hvor det er realistisk å få til fortetting basert på for eksempel 
eiendomsstruktur og/eller infrastrukturutfordringer. Videre vil kommunedirektøren definere 
føringer for utvikling innenfor områdene for vesentlig fortetting og områdene for lav til 
moderat fortetting.   
 
Kommunedirektøren skal beregne fortettingspotensialet (anslag). Kommunedirektøren skal 
også vurdere hvor forslaget til fortettingsstrategi ikke kan gjennomføres før det gjøres tiltak 
på vei- og VA-infrastruktur. Videre må det vurderes om tiltakene er realistiske å gjennomføre, 
eller om fortettingsstrategien bør endres. 
 
Kommunedirektøren skal videre vurdere hvilke bestemmelser som bør tas inn i arealplanen 
for å sikre kvalitet i fortettingsprosjekter, samt hvilke gjennomføringsverktøy som bør brukes 
(krav om felles planlegging osv.). Strategien skal være gjennomførbar.  
 
Fortettingsstrategien skal legges fram til politisk behandling som del av utkast til arealplan og 
kystsoneplan 4. juni 2020. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: Konsekvensene av fortettingsstrategien på kommunens økonomi synliggjøres når 
forslaget foreligger. 
 
Miljø: Konsekvensene av fortettingsstrategien på miljø synliggjøres når forslaget foreligger. 
 
Folkehelse: Konsekvensene av fortettingsstrategien på folkehelsa synliggjøres når forslaget 
foreligger. 
 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Underveismeldingen legges til grunn i det videre arbeidet med fortettingsstrategi. 
 
  

                                                
4 For eksempel Opsund. 
5 Tunejordet og Alvim øst. 
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Rett utskrift. 
Dato: 14. februar 2020 

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill D004 – Behandling i Formannskapet 
13.02.2020: 

1. Strategi 1. Mål om nullvekst i personbiltrafikken er en balansert strategi og behøver ikke
være i konflikt med jordvern.

Vurdering: Strategi 1 er lagt til grunn for arbeidet med arealplanen. Konseptet legger opp til 
mye fortetting, som er positivt for klima, jordvern og bevaring av friluftslivsområder. 
Konseptet utnytter potensialet for fortetting i Sarpsborg, samtidig som store deler av 
Sarpsborg kan bevare småhusbebyggelse. 

2. Varig vernet matjordsområder, inkludert skog med høy bonitet, bør veksles inn i en nøktern
utvidelse av «bygge-grensen»

Vurdering: Tas delvis til følge. Flere områder med dyrket mark er tilbakeført til LNF. Dette er 
Globen på Greåker, områder i Greåkerdalen, Hestmoenjordene på Hasle og områder på 
Borgen og i Borgenveien samt Åslien i Skjeberg. Det er også tatt inn og videreført 
utbyggingsområder med dyrket mark for å finne løsninger til adkomster, sikre forutsigbarhet 
der utvikling har startet og bygge oppunder knutepunktutvikling.  

3. Arealer utenfor sentrum/bydelssentra og i tilknytning til etablerte skolekretser og
lokalsamfunn, bør ha større muligheter til utvikling av attraktive tomte- og boligområder.

Vurdering: Tas ikke til følge. Fylkesplanen har definert handlingsrommet for utbygging i 
lokalsentrene og arealplanen har innarbeidet føringen om inntil 10% utbygging i tilknytning 
til skole i lokalsentrene. 

4. Kommunedirektøren bør gis føringer på å utfordre «bygge-grense» for Sarpsborg.

Vurdering: Tas til følge. Kommunedirektøren har pekt på at byggegrensen ved Kalnesbrekka, 
Lekevollkrysset og jernbanelinjen på Hafslund må vurderes da det er behov for 
utbyggingsarealer på lengre sikt som må krysse disse grensene. 

5. Arealplanen må problematisere effekten av naturlige, eksisterende og eventuelt nye
barrierer sin påvirkning på verdi av arealer i forretningssammenheng.

Vurdering: Tas ikke til følge. Dette er et omfattende analysearbeid som må drøftes i et 
planprogram i forkant av arealplanarbeidet. Det er ikke rom for å starte dette i innspurten av 
arealplanarbeidet. 
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Innspill nr. 008, Tinnlageret
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - gangbru
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Skog/ fjell
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

 Her blir det et spørsmål om tilkomsten til brua. Denne vil da måtte gå over en 
privat eiendom, og terrenget er i dag kupert. Hvis det skal legges til rette for 
opparbeidet GS vei (en transportetappe og/eller kobling for gående/syklende) så 
må det regulering til.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

På Hafslundsiden foreligger det en hensynssone for bevaring av naturmiljø. 
Strandsonen på begge sider er registrert som viktig friluftslivsområde, hvor det 
omfatter strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, Nipa. 

Landskap (eksponering og
nærhet til sjø) Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser. 

Kulturminner/kulturmiljøer Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner/kulturmiljøer.
Naturmangfold (på land og i sjø) Området er ikke i konflikt med naturmangfoldsinteresser.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord. 

Skogbruk Området består av skogdekt areal, men hovedsakelig bart fjell nederst mot vannet. 

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.
Forurensing Det foreligger liten risiko for forurensing ved opparbeidelse av gangbru.

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området er registerte med hav- og fjordavsetning og strandavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen i NGU temakart av 
løsmasser. I slike områder kan det være svært stor sannsynlighet for marin leire, 
men usammenhengende/tynt. Området er en del av flomsonen ved nedbørsfeltet 
Glommavassdraget, og er da avhengig av at dette tas hensyn til da brua vil være 
flomutsatt. Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og 
flomskred.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

En gangbru i dette området vil bidra til å gjøre dette til et mer attraktivt friluftslivsområde, og vil skape en tilknytning mellom stiene i området. Det foreligger 
en hensynsone for bevaring av naturmiljø i området, og det må ses nærmere på eventuell tilkomst til gangbrua grunnet privat eiendom og kupert terreng. 
Området ligger innenfor aktsomhetssonen for flom, og det vil da være nødvendig å sikre og tilrettelegge for dette.

Tas til følge.

LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i gjeldende kommuneplan. Den 
sørlige delen av innspillet er innenfor fylkesplanens LNF-områder, mens den nordlige delen er 
innenfor fremtidig tettbebyggelse.
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Innspill nr. C009 Kaninholmen
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - gangbru
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)  Her blir det et spørsmål om tilkomsten til brua, og om det skal legges til rette for 
opparbeidet GS vei (en transportetappe og/eller kobling for gående/syklende) 

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Området berører ikke viktige friluftslivsområder, men i bakkant på Hafslundsiden 
er det registrert et svært viktig friluftslivsområde, Hafslundskogen. 

Landskap (eksponering og
nærhet til sjø) Tiltaket berører ikke områder med viktige landskapsinteresser.

Kulturminner/kulturmiljøer Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. 

Naturmangfold (på land og i sjø) Området er ikke i konflikt med naturmangfoldsinteresser.

Dyrket mark Et område i bakkant av innspillsområdet på Hafslundsiden er registrert som 
fulldyrket/ overflatedyrket jord. 

Dyrkbar jord Det er ikke registrert noe dyrkbar jord nederst mot vannet. Området på 
Hafslundsiden har i bakkant et større felt med potensielt dyrkbar jord.

Skogbruk Området består av skogdekt areal.

Mineralske ressurser Det er ikke registrert mineralske ressurser i grunnen.

Forurensing Det er liten risiko for forurensing. 

Flom, skred, stormflo og havnivåstigning

Området på Hafslundsiden er registerte med hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen i NGU 
temakart av løsmasser. I slike områder kan det være svært stor sannsynlighet for 
marin leire, men usammenhengende/tynt. På Hafslundsøysiden er det registrert 
fyllmasse (antropogent materiale). Området er en del av flomsonen ved 
nedbørsfeltet Glommavassdraget, og er da avhengig av at dette tas hensyn til da 
brua vil være flomutsatt. Maksimal vannstandstigning er registert som ca. 2,5m. 
Ikke innenfor aktsomhetssoner for snøskred/steinsprang eller jord- og flomskred.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge

En gangbru i dette området vil bidra til å gjøre dette til et mer attraktivt friluftslivsområde. Ved å legge gangbruen til denne siden vil tilknytningen være mer 
attraktiv i forbindelse med nærhet til barneskolen og bebyggelsen i området. Området ligger innenfor aktsomhetssonen for flom, og det vil da være nødvendig 
å sikre og tilrettelegge for dette. Likevel vil det være mer gunstig å legge gangbrua her, da brua vil treffe bedre i nedslagsfeltet til bebyggelsen. Tilkomsten til 
brua må vurderes, og her vil Sarpsborg kommune og Hafslund Holding være grunneiere. 

Tas til følge.

LNF på Hafslundsiden og friområde på Hafslundsøysiden i gjeldende kommuneplan. Området er 
innenfor fylkesplanens langsiktige grense for tettbebyggelse og LNF-område.
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Stor konflikt. Tas ikke til følge
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Kommunedirektørens vurdering – innspill D006 – Bystyrets vedtak: 

1. Vurdere muligheter for Økolandsby i Sarpsborg.

Vurdering: Tas ikke til følge. Det å sette av økolandsby som eget formål i arealplanen er 

krevende da slike landsbyer fort kan ende opp som vanlige boligområder. Dette kan 
resultere i nye satellitter langt fra byområde. Det anbefales at etablering av slike 

prosjekter vurderes gjennom midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i arealplan. Da har 

kommunen større kontroll på bruken av området dersom økolandsbyen skulle opphøre. 
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From: Iver Røskaft <iver@ilsregnskap.no> 
Sent: søndag 4. februar 2018 13.49 
To: Ole Ringsby Førland; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: Innspill kystsoneplan 
Attachments: Innspill til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i 

Sarpsborg kommune.html; Målebrev.pdf; Underretning om 
matrikkelforretning.pdf 

 
Hei, 
 
Sender dere innspill på kystsoneplanen som skal revideres. Gjelder 1131/10 og 1131/5. 
Jeg har sendt innspillet som forklart i selve linken, men usikker på om det er kommet frem. Denne 
mailen for sikkerhets skyld. 
 
Vårt ønske og behov er å fradele tomt 1131/10 og sette opp en fritidsbolig. På 1131/5 ønsker vi å 
sette opp en fritidsbolig. Vann- og kloakkledning går tvers over disse tomtene slik at tilkobling er 
enkelt. Adkomst til tomtene hver for seg er fint mulig. 
 
Aller sist til tross for denne fortetting er det fortsatt mer luftig mellom boliger her enn i tilstøtende 
områder. 
 
I vedlegget til kommuneplanens arealdel, er selve kartet blitt borte, men linjene skal være tilnærmet 
yttergrensene av tomtene 1131/10 og 1131/5. 
 
Vi imøteser en positiv behandling og står til disposisjon om det trengs flere opplysninger. 
 
Vennlig hilsen 
 
Iver O Røskaft | Interimleder og Autorisert Regnskapsfører | ILS Konsult AS | + 47 959 78 022 | 
www.ilsregnskap.no 
 
This e-mail is intended only for the person to whom it is addressed (the “addressee”) and may contain confidential and/or privileged 
material. Any review, retransmission, dissemination or other use that a person other than the addressee makes of this communication is 
prohibited and any reliance or decisions made based on it, is the responsibility of such person. We accept no responsibility for any loss or 
damages suffered by any person other than the addressee as a result of decisions made or actions taken based on this communication or 
otherwise. If you received this in error, please contact the sender and destroy all copies of this e-mail 
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Innspill nr. 43, Grimsøyveien 39
Dagens formål:
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fremtidig fritidsbebyggelse
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 1131/5/63, 1131/10 / 3,2 daa
Forslagsstiller: Iver Røskaft
Dagens bruk: Hyttebebyggelse og Fjell i dagen/skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sonen. Område ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Grimsøy er registrert som svært vitkig friluftslivsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ingen konflikt med barn og unges interesser.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er registrert nordlig knoppsmåarve på hele Grimsøya. 
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består for det meste av skogsmark med lav av bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Småkupert terreng med fjell i dagen. Vestvendt og solrikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Innspillsområdet som ønsker to nye hytter på eiendommen ligger i et eksisterende hyttefelt med nærhet til vannet. Området er registrert som svært viktig 
friluftsområde, og består av småkupert terreng med fjell. Det ligger vestvendt, og er svært solrikt med fin utsikt. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med 
bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge

Bebyggelse og anlegg i kommunedelplan for kystsonen  

820



 
Fra: Andreas Sporild Olsen [mailto:aso@gplan.no]  

Sendt: 4. februar 2018 11:56 
Til:  emco@sarpsborg.com; Arealplan 

Emne: Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 

 
Hei, vedlagt følger innspill til rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Med vennlig hilsen 

Andreas Sporild Olsen 
 
Daglig leder 
Mob: 90016516 
aso@gplan.no 

________________________________________ 
  
G|PLAN AS 
Svinesundsveien 336 
1788 Halden 
www.gplan.no 
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G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Til 
Sarpsborg kommune 
Pb 237 
1702 Sarpsborg 
          Dato: 01.02.2018 

 

 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 
 

Innsender 
G|Plan AS 
E-post: aso@gplan.no  
 
På vegne av  
Livian Vibeke Lundsør Nore og 
Stein Grunde Lundsør 
 

 
Eksisterende forhold, størrelse og avgrensing. 
Innspillet omfatter deler av eiendommen gnr. 1154, bnr. 6 og utgjør et areal på ca 17 daa til ny 
fritidsbebyggelse og ca 4 daa til utvidelse av Revebukta camping. Området fremgår av kart på side 
4. Det aktuelle arealet er anvist som LNF uten tilleggsformål i gjeldende kommuneplan og består 
hovedsakelig av variert skogsvegetasjon og noe innmark.  
 
Eiendommen er et tidligere småbruk med 5 arronderingsmessig ikke drivverdige jorder. 
Eiendommen holdes i hevd ved å leie ut de dyrkbare arealene til nabogrunneier. Innspillet foreslår 
ca 5,4 daa dyrkbar mark til byggeområde for fritidsboliger og ca 4,1 daa til turistformål – utvidelse 
av Revebukta camping. Hytteområdene på begges sider av foreslått område har en høy utnyttelse. 
Arealet vurderes å utgjøre en naturlig fortetting av hytteområdet.  
 
 
Dagens trafikkforhold 
Adkomstveien er under regulering gjennom ny regulerongsplan for Revebukta. Planarbeidet 
forestås av Rambøll AS. 
 
Risiko- og sårbarhet i området 
Naturmangfold. Det er ikke registrert forekomster av viktige arter eller naturtyper innenfor 
området. 
Kulturminner. Det ikke registrert kulturminne innenfor området.  
Friluftsliv. Området nærmest sjøen foreslås videreført som grøntområde. Kyststien følger 
eksisterende vei mot sjøen og krysser mot Revebukta som nærmeste nabo i øst. Strandområdene 
er grunne og har bløtbunn som ikke egner seg for bading. Badestrand er etablert i Revebukta. Det 
aktuelle utbyggingsområdet vurderes ikke å ha spesiell verdi som friluftsområde.  
Støy. Området er ikke berørt av beregnete støysoner. 
Ras/skred/Flom/Grunnforhold. Området vurderes ikke å være spesielt utsatt for flom ras eller 
skred. Det antas små dybder til fjell. 
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Beskrivelse av utbyggingsforslag 
 
Arealet tenkes utnyttet til ca 20 fritidsboliger for salg samt et areal for fremtidig utvidelse av 
Revbukta camping. Eiendommen er syd-/vestvendt og har svært gode lysforhold. Området 
vurderes å egne seg godt til formålet. Ny bebyggelse vil bli liggende tilbaketrukket og bak 
vegetasjonssoner og små høyder i terrenget. Bildet under er tatt fra adkomstvei i nord mot sjøen i 
syd og viser at innsyn fra sjøen er skjermet selv i vinterhalvåret.  
 

 
 
Området vil således ha marginal eksponering mot Thorsøkilen og omgivelsene for øvrig. Nye 
fritidsboliger forutsettes hovedsakelig plassert langs eksisterende adkomstvei som vist i 
illustrasjonsplanen på side 4. Dyrkamark på bildet over forutsettes beholdt til uendret bruk. 
Adkomst til området tenkes løst via eksisterende adkomstvei og uten at terrenginngrep er 
nødvendige. Det foreslås etablert en grønn skjerm mot sydvest som avgrenses av 100-meterslinjen 
slik det fremgår av illustrasjonsplanen. Dette for å skjerme ny bebyggelse sett fra sjøen i en 
mindre punktering i vegetasjonen i dette området. Den markerte høyden nord på eiendommen 
foreslås beholdt ubebygd for å gi ryggdekning for ny bebyggelse sett fra syd.  
  
Det foreslås lagt til rette for en utvidelse av Revebukta camping på deler av eiendommen. Arealet 
fremkommer av illustrasjon på side 4. Det aktuelle arealet vurderes å være en naturlig utvidelse av 
campingplassen og har ingen fysiske hindre som vanskeliggjør dette. Arealet har behov for 
opprusting dreneringssystem, men kan for øvrig tas i bruk som campingområde. Det aktuelle 
området fremgår av foto på neste side.  
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SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 

 
 
 
Vann-/avløp 
Det er etablert nytt kommunelat VA-anlegg frem til området. 
 
 
 
Egen vurdering i forhold til mulig konfliktnivå 
Tiltaket vurderes å ha et lavt konfliktnivå i et planfaglig perspektiv. Spesielle utredningstema i en 
etterfølgende reguleringsplanprosess vurderes å være; 
 
Eksponering; det vil i en påfølgende planprosess være nødvendig å fastsette krav om etablering av 
stedegen vegetasjon i en punktering mot sydvest. Området er hovedsakelig svært godt skjermet 
mot innsyn til alle årstider.  
 
Dyrkbar mark; Arronderingsmessig vanskelig drevet jordbruksareal foreslås omdisponert. 
Eiendommen er ikke lengre aktivt drevet av eier og tidligere gårdstun er fradelt langt tilbake i tid. 
Omdisponeringen vurderes ikke å være kontroversiell i et landbruksfaglig perspektiv. Arealene 
vurderes ikke drivverdige i fremtiden med moderne landbruksdrift.  
 
Friluftsliv; hensynet til friluftsliv og nærheten til rekreasjonsområder må redegjøres for.  
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Vi ber om å bli kontaktet dersom noe er uklart eller mangelfullt.  

 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Innspill nr. 45, Ørebekk, Revebukta
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse og campingplass
Gnr og bnr / arealstørrelse: 1154/6 / 30 daa
Forslagsstiller: Livian Vibeke Lundsør Nore og Stein Grunde Lundsør
Dagens bruk: Fjell i dagen, skog og dyrket mark
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Området ligger utenfor 100m sonen. 
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Kyststien går like utenfor. Registrert som svært viktig friluftslivsområde i 
fylkesplanen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Området er ikke brukt av barn og unge. 

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området. Det er registrert 
sjøørret i bekken.

Dyrket mark Området består av 11 daa med fulldyrket jord.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord. 
Skogbruk Impedimentene (kollen) består av uproduktiv skog. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Høy fare på en begrenset del av området.

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

Området er delvis innenfor område registert i NGUs løsmassekart med marin 
strandavsetning og "stor mulighet for marin leire". Området er ikke innenfor 
NVE's aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Utenfor aktsomhetsområde for snø 
og steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Sørvestvendt. Mye sol. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

 Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Innspillet for campingplassen og flere av hyttene ligger på dyrket mark. Kyststien går utenfor området, men det er registrert som svært viktig friluftslivsområde 
i fylkesplanen. Kollen har færre arealkonflikter, men en hytteutbygging her vil bidra til nedbygging av strandsonen. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger 
med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge

LNF i gjeldende kommunedelplan for kystsonen
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From: Kai Johan Storeheier <kaisto@ostfoldfk.no> 
Sent: fredag 2. februar 2018 19.18 
To: Postmottak 
Cc: Helge Rognerud 
Subject: 180131-Høringsuttalelse -innsendt 
Attachments: 180131-Høringsuttalelse -innsendt.docx 
 
Hei 
 
Legger ved Sarpsborg seilforenings innspill til kystsoneplanen. 
 
Mvh 
Kai J Storeheier 
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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
kystsonen i Sarpsborg kommune. 
 

Sammendrag 

Sarpsborg seilforening har I ekstraordinært årsmøte vedtatt å detaljregulere foreningens 
område i Løkkevika for å bygge nytt og tidsriktig klubbhus samt fornye bryggeanlegget sør i 
området. Nåværende foreningshytte vil omreguleres til fritidseiendom og være en viktig 
faktor i finansieringen av tiltakene.  

Formålet med innspillet er å ha rom for å etablere klubbhuset på tomten og endre fasongen 
på det foreslåtte området for brygger i syd, men ikke gjøre det større enn foreslåtte arealet i 
nåværende kystsoneplan. 

Litt om seilforeningen 

Sarpsborg seilforening ble etablert i 1939 og er fortsatt en aktiv forening med ca 200 
medlemmer. Omtrent 50 av medlemsmassen er under 16 år. Hovedaktiviteten til foreningen 
er å gi tilbud til alle om å lære sjøliv, om seiling og gleden ved å oppleve havet. Samtidig er 
foreningen veldig opptatt av sikkerhet og sjøvett. Foreningen er åpen for alle og speiler 
sammensetningen ellers i samfunnet. Det er mange former for medlemskap, og 
medlemskapet er ikke knyttet opp mot å eie en båt.  

 

Aktivitet for barn og unge 

Foreningen har egen jollegruppe som fokuserer på aktivitet for barn og unge. Det gis 
grunnopplæring i seiling og sikkerhet på sjøen både i teori og praksis. De barna som ønsker 
det, kan leie seiljoller av foreningen som det trenes i og seiler tirsdags- og torsdags-regattaer 
med. De får også låne andre typer to manns joller. 

Det er etablert seilskole i sommerferien over mange år. Den vil fra 2018 bli utvidet. Seilskolen 
får økonomisk støtte fra Sarpsborg kommune. 

 

Aktivitet for eldre ungdom og voksne 

Foreningen arrangerer onsdagsregatta for kjølbåter. For tiden er de mest aktive og 
mestvinnende båtene under 8meters lengde og fra 1980 tallet.  Det seiles i Singlefjorden på 
forskjellige baner. Foreningen arrangerer også større regattaer, som har deltagere fra flere 
foreninger, også svenske. 

Foreningens bryggeanlegg er også et samlingspunkt for turseilere.  

I vinterhalvåret arrangeres det åpne klubbkvelder med seiling, sjø og sikkerhet som tema. Det 
avholdes kurs for alle knyttet mot sikkerhet og regattavirksomhet, f.eks Båtførerprøven. 
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Tilbud til allmennheten 

Som nevnt ovenfor er foreningen åpen hvor alle er velkomne med eller uten seilbåt. Vi kan 
nevne at mannskapsmedlemskap kun koster kr 150 pr år. Foreningen tilbyr bryggeplass – til 
både motor og seilbåt. 

Sarpsborg seilforening har åpent tilbud til alle om å være med som besetningsmedlem på 
onsdags regattaer i større båter. Det er en fin måte å teste ut sjølivet og ikke minst lære mye 
om seiling og sjømannskap. En annen måte å lære på, er å låne en større seiljolle som er 
egnet for familier og voksne. 

Alle kurs og møter i seilforeningens regi er åpne for alle. 

Tiltakets art 

Sarpsborg seilforening har på ekstraordinært årsmøte besluttet å starte 
detaljreguleringsarbeid for å kunne bygge nytt klubbhus ved bryggene i syd, utvide 
bryggeanlegget i syd i forhold til dagens størrelse på anlegget og endre dagens hytte til 
fritidseiendom. Tiltakene har en kostnadsramme på ca 12 mill. kroner. 

Nytt klubbhus 

Samtidig ligger dagens hytte for langt unna aktivitetene og blir i liten grad benyttet til 
foreningens hovedformål. Den ønskes solgt som fritidseiendom og vil være en viktig 
finansieringskilde for å etablere et nytt klubbhus i umiddelbar nærhet til bryggene i syd. 

Foreningens behov 

Alle støtte-funksjoner ønskes flyttet til området ved B & C bryggen (bryggene i sør). Formålet 
med dette er: 

• Samle foreningens sportslige aktivitet på ett sted. Det gjør den daglige driften mer 
effektiv og kvalitativt bedre. 

• Som idrettsforening skal vi ha fokus på idrett - særlig rettet mot barn og unge. 
Dagens seilerhytte konkurrerer ikke med moderne idrettshaller og andre arenaer. 

• Vi kan forme et bygg som er tilpasset foreningens behov. Dagens hytte ligger på 
feil sted og med for mange funksjoner som passer for best for utleievirksomhet. 

• Seilerne får kort vei til undervisningsarealer og regattakontor. Barn og unge kan 
komme raskt inn for å varme seg, spise, delta i teoriundervisning, for toalettbesøk 
eller rett og slett for å sosialisere seg. 

• Ved å samle all aktivitet gir det mer effektiv drift og bedre miljø. Det er mulig å 
benytte undervisningsarealene i mellom seilingsøktene og alle samles på samme 
sted, som gir et godt miljø. Også ved kjølbåt-seiling er det behov for et godt 
samlingssted. 

• Det kan tilbys toaletter og garderober til aktive seilere, leietagere av båtplasser og 
allmennheten får tilgang til toalett. 

• Trimrom for både sommer og vintertrening 
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• Sosial arena og samlingssted for foreldre. Foreldre sitter nå ute i all slags vær. Det 
er veldig lite heldig for rekruttering og miljø. 

• Finansiering 
• Nåværende hytte selges 
• Det brukes uforholdsmessig mye av klubbens driftsmidler til å holde dagens 

hytte i drift. Et nytt og mindre klubbhus gir mer penger til sportslige 
aktiviteter. 

• Vi mener tiltaket vil gi: 
• En ny giv for foreningen 
• Bedrer rekrutteringen 

 

Allmennhetens tilgang 

Det legges opp til at besøkende til anlegget, om det er til fots eller i båter ved gjesteplassene, 
kan benytte toalettanlegget. Besøkende med båt vil også kunne få tilgang til vaskerom. 
Uteanlegget med krakker og bord vil være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Samarbeid med Sarpsborg kommune 

Dersom kommunen ønsker, kan det tilbys fast bryggeplass til Visund. Besøkende til Visund 
trekker folk til seilforeningen og vice versa. Dersom vi får til en dialog tidlig, kan det bygges 
spesielle fasiliteter for Visund, men også kunne avtales bruk av møterom, dusjanlegg, kjøkken 
og fasiliteter for informasjon om Visund og hva kommunen måtte ønske. Seilforeningen 
mener at dette bør kunne være en vinn-vinn situasjon. 

Ønsket endring i planverket 

Området ligger nå med blandet formål. Vi ønsker at det understrekes at det er mulig å 
etablere et nytt klubbhus i området og at formålsgrensene justeres noe slik at det er enklere å 
legge klubbhuset i godt i terrenget. Vist i fig 2. 

 

Nye brygger 

Dagens brygger i syd er mer eller mindre utslitt, spesielt gjelder dette bryggen som i alt 
vesentlig rommer jolleaktiviteten. Denne lever på overtid. Kystsoneplanen legger opp til en 
økning av arealet som kan benyttes til brygger. Sarpsborg seilforening ønsker ikke å øke 
størrelsen på området avsatt i kystsoneplanen, men endre fasong på området ved at det 
legges ut to lengre brygger enn tre noe kortere. Nedenfor er fordelene ved denne løsningen 
beskrevet slik vi ser det. Trebryggers-alternativet vil ha en lengde på ca 75 m og en bredde på 
ca 120m. Tobryggers-alternativ vil ha en lengde på ca 120m og en bredde på ca 65m. 
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Foreningens behov 

1. Den ene bryggen kan dedikeres til idrettsformål og øke statusen å være en drahjelp 
for seilingsaktivitetene og statusen på regattavirksomheten. Det vil være positivt for 
jolleseilingen og rekruttering av ungdom samt å holde virksomheten oppe på 
kjølbåtsiden. 

2. Anlegget vil ha avsatt ca 180m til gjesteplasser når det ikke arrangerer regatta. 120m 
vil ligge i sør-nord retning og være gode plasser i forhold til vind og vær. Det er ca 18 
30 fots båter. Plassene er også viktige i regattasammenheng. 

3. Det vil være særs god skjerming for vind og bølger mot sør og sørvest. 
4. Det er enklere å få en god tilgang til hele bryggeanlegget slik at vilkårene for universell 

utforming ivaretas. Dette er en fordel både for jolleaktiviteten og HC. 

5. Ved å legge ut to brygger får vi minst utfordringer med naboen i vest. Her er risikoen 
stor for at vi mister et viktig område på land dersom han ikke er med på planene. Vi 
får også mindre utfordringer med nabo i øst i og med at han ikke har noen direkte 
berøring og bryggene ikke dekker så stor del av hans område. 

6. Vi har hatt møte med naboene og ønsker en så «smertefri» prosess som mulig. 
7. 3-bryggers-alternativet, som er presentert i «Rambøll-rapporten», krever et landfeste i 

brygge nr. 3, som kan være fordyrende og legge beslag på større landområder knyttet 
til anlegget. Den vil også kunne komme i konflikt med naboens interesser. 

8. 2-brygger-alternativet gir noe mer spillerom for plass mellom bryggene, som er 
positivt når det seiles ut med båter uten motor. 

9. Bedre landgang for B-brygga hvis vi ikke må dra den lengre vestover. Tilgangen blir 
rettlinjet. 

10. Bredden på bryggene blir omtrent som i dag. 
11. Det er lettere å få opparbeidet en ryddig kaifront. 

Allmennhetens tilgang  

Bryggene vil være åpne for alle til fots og kan nås med rullestol. Det vil være rikelig med plass 
til fisking, bading, annen vannaktivitet eller rett og slett sitte i sola i en campingstol. 

Området ved bryggene vil framstå som innbydende og ikke privatisert. Vi har en tradisjon i 
Norge med at fellesbrygger er tilgjengelig for alle. Det gjelder i høyeste grad for dette 
anlegget. 

Det vil være mulig å kjøre helt ned med bil for de som er bevegelseshemmet. Den etablerte 
snuplassen gjør det enkelt å få snudd litt større biler. 

Mindre strandareal må benyttes til 2 bryggers alternativet enn 3 bryggers alternativet. 

De vil være tilgjengelig mange gode gjesteplasser som kan være en mangelvare i hektiske 
sommeruker. Ved å etablere mange gjesteplasser vil det igjen gjøre det lettere å tilby gode 
fasiliteter på land for alle. 
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Samarbeid med Sarpsborg kommune 

Gode muligheter for å tilby fast plass til Visund og alt det vil kunne medføre av positive 
gevinster. 

Flere gjesteplasser øker behovet for gode og trygge renovasjonsløsninger.  

 

Ønsket endring i planverket 

Vi ønsker at området for bryggene har samme størrelse, men at formen endres slik at to-
bryggers alternativet kan godkjennes. Vist i fig 2. 

 

 

 

Kai J Storeheier 

Prosjektleder og hyttesjef 

 

Helge Rognerud 

Formann 
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Fig. 1 Arealet avsatt til brygger i sør som framstilt i rapporten fra Rambøll. Arealet er ca 
8300m2. 
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Fig. 2.  Alternativene med 2 og 3 brygger er vist ved å legge dem på hverandre. Grønt 
området ved bryggene i syd er ønsket  regulert område for å kunne bygge nytt klubbhus. 
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Figur 3. 3 bryggers alternativet i utstrekning og areal. 

 

 

 

 

Figur 4. 2 bryggers alternativet i utstrekning og areal. 
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Kort oppsummering av Sarpsborg Seilforenings behov. 

Vi viser til tidligere innsendte høringsuttalelse og møter mellom seilforeningen og Sarpsborg 

kommune for ytterligere bakgrunn. Denne er kun ment som et dokument som peker på noen av 

hovedpunktene: 

1. Klubbhus 

2. Brygger 

3. Kaifront 

 

Klubbhus 

Vi ønsker at det settes av tilstrekkelig areal på land for å kunne bygge nytt klubbhus i tilknytning til 

bryggeanlegget. Beliggenhet er vist på vedlagte skisse.   For å kunne utvikle oss til en attraktiv og 

moderne idrettsforening, er det avgjørende at vi kan tilby gode lokaler for utøvere og trenere. Det 

kan vi ikke med dagens løsning. Vi mangler helt primære fasiliteter i nærheten av idrettsarenaen 

(sjøen). Toaletter, garderober, kjøkken, klasserom, kontor. 

Det er avgjørende med kort avstand mellom klubbhus og bryggeanlegg for å få full utnyttelse av 

fasilitetene – både brygger, klubbhus og regattabane. Dette gjelder spesielt aktivitet for barn og 

unge. 

Vi tillater oss å minne om at regional Kystsoneplan, utarbeidet av Østfold fylkeskommune, åpner for 

å anlegge arenaer for seiling både på land og vann og oppfordrer kommunene til å vise disse i 

Kystsoneplanen. 

Eksisterende klubbhus selges. Dette er avgjørende for å kunne finansiere et nytt klubbhus. 

Nåværende klubbhus ønskes omregulert til fritidsformål. Fritidsformål vil gi den høyeste salgsprisen 

for eiendommen. Noe som i sin tur letter utbyggingsplanene. 

Brygger 

Grunnlaget for nåværende kystsoneplan åpner for en utvidelse av anlegget.  

Seilforeningen ønsker at ny kystsoneplan legger til rette for en utvidelse av bryggene innenfor vist 

område i dagens kystsoneplan, som viser en løsning med 3 brygger. Foreningens tidligere forslag med 

2 brygger frafalles.  

Nye brygger blir bedre tilpasset foreningens sportslige behov.  Nye brygger er også nødvendig for å 

gjøre oss mer attraktive i utleiemarkedet. Bryggene er «økonomisk motor» og attraktive 

bryggeplasser øker muligheten for en god og sikker økonomi. 

 

Rette kaifronten 

Kaifronten framstår i dag som uryddig og lite innbydende.  

Ved å rette kaifronten blir området forskjønnet i tillegg til at sårt tiltrengt område for snuplass med 

båthenger kan forbedres. Det vil også legge til rette for enklere oppstillingsplass for seiljoller på land. 
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Illustrasjon 2 
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Innspill nr. 49a - Seilerbakken 11_ nytt klubbhus
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - Offentlig eller privat tjenesteyting
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 1112/1/93 / 1,3 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg seilforening 
Dagens bruk: Fjell i dagen, kaianlegg 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Regulering igangsatt

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Ifølge statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen bør utbygging av strandsonen unngås.

100m sone Innspillet ligger innenfor 100 m sonen. 
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftslivsområde. Deler av området er regulert til 
friluftsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Området blir brukt av barn og unge i forbindelse med seiling.

Landskap
Tiltaket forutsetter spreningn av svaberg. Tiltaket berøer ikke områder med viktige 
landskapsinteresser avmerket i kommunens temakart kulturlandskap, 
riksantikvarens KULA-områder eller fylkesplanens temakart kulturlandskap. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner.

Naturmangfold Det er ikke registret artsforekomster innenfor innspillsområdet. Bløtbunnsområder 
langs kyststripen.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Registrert som skog, impediment. Ikke konflikt med skogbruksverdier 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området har ingen kjente støykilder eller er innenfor områder registrert med 
forurenset grunn. Det er ingen høyspentlinjer innenfor eller i nærheten av området.   

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området er ikke innenfor NGI's aktsomhetsormåder for kvikkleireskred. Området 
består både av hav- og fjordavsetning og strandavsetning samt bart fjell. Svært stor 
mulighet for å treffe på marin leire. En stor del av området er berørt av 1000-års 
stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Ligger like ved kai- og bryggeanlegget 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Fylkesvei 1184 gjennom Melleby gård er sterk trafikert. Parkeringsbehov 
forutsettes løst ved Seilerhytta. Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i 
forkant av en evt. utbygging. Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør 
undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA 
er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Innspillet ligger innenfor 100 meters sonen, utbygging vil bidra til privatisering av dette området.  Samtidig er det viktig å tilrettelegge for at barn og unge kan 
bruke sjøen. Flytting av klubbhuset vil gi bedre forhold for Sarpsborg seilforening. Det må tas hensyn til stormflo/havnivåstigning. 

Tas til følge

Bebyggelse og anlegg og LNF i gjeldende kommunedelplan for kystsonen. Området er regulert 
gjennom Løkkevika - østre plan-ID 36001. Regulert til Annet kombinert formål og friluftsområde.
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Innspill nr. 49b - Seilerhytta
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse 
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 1112/1/15 / 2,1 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg seilforening 
Dagens bruk: Klubbhus, selskapslokale, asfaltert parkering 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Regulering er igangsatt.

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Innspillet ligger innenfor 100 m sonen. 
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftslivsområde. Sti med tilhørende trapp ned til 
sjøen brukes av mange.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Utvilkingen av området er ikke i konflikt med barn og unges interesser. Forusettes 
at det bygges nytt klubbhus for seilforeningen med tilhørende garderobe ved 
Seilerbakken.

Landskap
Tiltaket berøer ikke områder med viktige landskapsinteresser avmerket i 
kommunens temakart kulturlandskap, riksantikvarens KULA-områder eller 
fylkesplanens temakart kulturlandskap. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner. Usikkert om bygningen har 
verneverdi.

Naturmangfold Det er ikke registret artsforekomster innenfor innspillsområdet. 
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Ikke konflikt med skogbruksverdier. 
Mineralske ressurser og vannmiljø Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Området har ingen kjente støykilder eller er innenfor områder registrert med 
forurenset grunn. Det er ingen høyspentlinjer innenfor eller i nærheten av området.   

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området er ikke innenfor NGI's aktsomhetsormåder for kvikkleireskred. Området 
består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet 
for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Tomta har gode solforhold. Fin utsikt. Like ved sjøen. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Fylkesvei 1184 gjennom Melleby gård er sterk trafikert. Vann- og avløpssystemet 
må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette forutsetter at Sarpsborg 
kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende ressursbehov. Det kan ikke 
forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. 
planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde, og det ligger en sti med tilhørende trapp ned til sjøen brukes av mange. Tomten har en fin utsikt, 
med beliggenhet like ved sjøen med gode solforhold. Området er preget av mye trafikk av fylkesvei 1184. Bebyggelse vil føre til ytterligere privatisering av 
strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.

Bebyggelse og anlegg i gjeldende kommunedelplan for kystsonen.  Området er regulert gjennom 
Løkkevika plan-ID 36001. Regulert til Almennyttig formål - forsamlingslokale
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Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge
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Innspill nr. 58, Revebukta, småbåthavn
Dagens formål:

Foreslått formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - småbåthavn
Arealstørrelse: Ca 3,4 daa
Forslagsstiller: Sarpsborg seilforening
Dagens bruk: 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Det legges ikke opp til utvidelse av småbåthavn i denne planperioden  med 
bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen. Innspillet er ikke i tråd med småbåthavnrapporten. 

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
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From: Karoline Bergdal <karoline@bas-ark.no> 
Sent: mandag 5. februar 2018 10.44 
To: Postmottak; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Cc: Olsengfrukt Hans Solberg 
Subject: Innspill rullering av kystsoneplanen 
Attachments: Innspill kystsoneplanen Søndre Ullerøy.pdf 
 
Hei,  
 
Vedlagt er innspill til rullering av kystsoneplanen for område søndre Ullerøy. 
Pga dokumentets størrelse oversendes en scannet utgave som PDF. Om originaldokumentet 
ønskes, for bedre oppløsning, kan det oversendes via dropbox, Wetransfer eller jeg kan 
komme innom med det. 
Om det ønskes en befaring, flere bilder eller detaljering av områdene i form av 
tomtedelingsplaner eller mulighetsstudie bes det om at dere tar kontakt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Karoline Bergdal 
Arkitekt MNAL  
+47 970 11 495 
www.bas-ark.no 
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Innspill nr. 53a, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1134/4 / ca 6,6 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Området nord for 
Arendalveien er regulert til friluftsområde. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Består av skog med lav bonitet. Store deler av området er hugget.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området ligger sørvendt og har gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til LNF og bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til  
friluftsområde og fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen. Innspillet gjelder fortetting av eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har 
gode solforhold. Bebyggelsen vil bidra til ytterligere nedbyggingen av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53 b, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr/fnr / arealstørrelse: 1134/4/133, 1134/4/124, 1134/4 / Ca. 6 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Området er regulert 
til friluftsområde.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Består av skog med lav bonitet. Store deler av området hugget.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann. Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området fremstår som kupert. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan, området er regulert til friluftsområde i 
reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003).

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen. Innspillet gjelder fortetting av eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har 
gode solforhold. Bebyggelsen vil bidra til ytterligere nedbyggingen av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas til ikke til følge
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Innspill nr. 53c, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 22 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Alle områdene ligger bakenfor 100m sonen.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Mesteparten av 
områdene er regulert til friluftsområde. En sti/traktorvei går gjennom det sørligste 
området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er registrert et automatisk fredet kulturminne sør i  det ene innspillsområdet.

Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Består av skog med lav bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. Høyspenten som 
vises i reguleringsplanen for Søndre Ullerøy er gravd ned.

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

I NGUs løsmassekart er deler av det sørlige området definert å ha svært stor 
"mulighet for marin leire", men usammenhengende tynt. Utenfor 
aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning 
/stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Store deler av innspillsområdet ligger i en mindre dal. De andre områdene 
fremstrår som veldig kupert.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Områdene er avsatt til LNF og bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Områdene er regulert 
til  friluftssområde og fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen. Det går en ski/traktorvei gjennom området. Det foreligger et automatisk fredet 
kulturminne sør for det ene innspillsområdet. Innspillet gjelder fortetting av eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har gode solforhold. 
Bebyggelsen vil bidra til ytterligere nedbyggingen av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53 d, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 8 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Består av skog med lav bonitet. Store deler av området er hugget.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det øst i området stort sett fraværende mulighet for 
marin leire. Vest i området er det stor mulighet for marin leire. Utenfor 
aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning 
/stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området ligger i en sørvestvendt skråning. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til  
fritidsbebyggelse, felles avkjørsel og høyspenningsanlegg  i reguleringsplan for Søndre Ullerøy 

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Innspillet omfatter fortetting av eksisterende hyttefelt. Området har en flott utsikt, i en 
sørvestvendt skråning. Vest i området er det stor mulighet for marin leire. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53e, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 3 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Består av skog med lav til middels lav bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad, borsett fra noen områder i vest som har moderat til lav.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Vestvendt. Utsikt. Hellende terreng.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til  
fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Innspillet gjelder fortetting av eksisterende hyttefelt, og ligger bak 100m-sonen. 
Området ligger vestvendt, har fin utsikt og et hellende terreng. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53e, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 3 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Utenfor 2 km sirkelen i omlandet.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet
Nærhet til service- og dagligvaretilbud
Byvekstavtale
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)
Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Landskap
Kulturminner/kulturmiljøer
Naturmangfold 
Dyrket mark
Dyrkbar jord
Skogbruk
Mineralske ressurser
Vannmiljiø
Drikkevann
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)
Radon

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

Beredskapp og ulykkesrisiko
Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 
behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til  
fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53f, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 1.1 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Det går en sti sørøst 
for området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Registrert med middels bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad, borsett fra noen områder i vest som har moderat til lav.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området heller mot sør. Består for det meste av fjell i dagen.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til 
fritidsbebyggelse og høyspenningsanlegg i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Høyspenttrtraseen som er regulert inn gjennom området er lagt under bakken. Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og det 
går en sti sørøst for området. Innspillsområdet omhandler fortetting av et allerede eksisterende hyttefelt, hvor tomten ligger vendt mot sør. Utbygging vil bidra 
til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53g, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134/4 / ca 3,2 daa til sammen
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Innspillsområdet i øst 
er svært bratt og ikke mye brukt til friluftsliv. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Innspillsområde i vest består av skog av middels bonitet. 
Mineralske ressurser og vannmiljø Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. Det er regulert 
inn en høyspent. Denne er lagt i bakken.

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo. 

Områdets fysiske kvaliteter Innspilleområdet i vest ligger i relativt flatt i terrenget omkranset av koller. 
Innspillsområdet i øst ligger oppå en kolle i et svært kupert terreng.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til 
fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, men den østlige delen er svært bratt og ikke mye brukt til friluftsliv. Området inngår 
som fortetting av eksisterende hyttefelt, hvor tomten ligger sørvendt. Innspillet bidrar til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere 
fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.. Innspillsområdet i øst ligger i et svært kupert 
terreng, med noe skog i vest som består av middels bonitet.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 53h, Søndre Ullerøy 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bruk og vern av  sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - båtslipp
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1134 /4 / ca 6,3 daa.
Forslagsstiller: Hans Solberg
Dagens bruk: Skog 
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Ikke noe prinsipp er relevant for dette.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Forsalgstiller unngår å kjøre traktor til slippen ved Skjebergkilen marina for å ta 
opp og sette ut båter.

100m sone Hele området ligger innenfor 100m sonen.

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Mesteparten av 
området er regulert til offentlig friområde med feltbetegnelse badestrender. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Det er en badeplass sør for innspillsområdet som brukes av barn og unge

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.

Naturmangfold 
Ifølge naturbase er mesteparten av innspillesområdet i sjøen registrert med Marin 
naturtype: Bløtbunnsområder i stransonen. Øst og utenfor for innspillsområdet er 
det i naturbase registrert Marin naturtype: Ålegrassamfunn.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Berører ikke skog.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 

Vannmiljiø og drikkevann. Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann.  Økt båttrafikk 
kan påvirke naturmangfoldet i sjøen.

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

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

I NGUs løsmassekart er området definert å ha stor "mulighet for marin leire", 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred. Hele 
innspillsområdet er berørt av 1000-års stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Terrenget er egna for båtslipp.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. Området er regulert til 
Trafikkområde i sjø og vassdrag og offentlig friområde  i reguleringsplan for Søndre Ullerøy (37003). 

Området er både registrert og regulert til  friluftslivsområde. To marine naturtyper er registrert på og like ved innspillsområdet. Økt båttrafikk kan påvirke 
naturmangfoldet i sjøen. Generelet byggeforbud i 100m sonen. Det foreligger stor mulighet for marin leire innenfor området.

Tas ikke til følge.
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From: Andreas Sporild Olsen <aso@gplan.no> 
Sent: mandag 5. februar 2018 16.44 
To: Arealplan; Emilie Agnes Marie Cosson-Eide 
Subject: Innspill Hornnes gård 
Attachments: Kommuneplaninnspill Hornnes gård 040218.pdf 
 
Hei, vedlagt følger innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Med vennlig hilsen 

Andreas Sporild Olsen 
 
Daglig leder 
Mob: 90016516 
aso@gplan.no 

________________________________________ 
  
G|PLAN AS 
Svinesundsveien 336 
1788 Halden 
www.gplan.no 
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mailto:aso@gplan.no
http://www.gplan.no/


 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Til 
Sarpsborg kommune 
Pb 237 
1702 Sarpsborg 
          Dato: 04.02.2018 

 

 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 
 

Innsender 
G|Plan AS 
E-post: aso@gplan.no  
 
På vegne av Bjørn Kristianslund, Peter Kristianslund og GG Prosjekt AS 
E-post: peter@kt-as.no 
1747 Skjeberg 
 
Eksisterende forhold, størrelse og avgrensing. 
Innspillet omfatter eiendommen gnr. 1001, bnr. 1 og utgjør et areal på til sammen ca 88 daa. 
Området fremgår av kart under. Deler av arealet ligger innenfor 100-metesrbeltet og er derav ikke 
tenkt som utbyggingsområde. 
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G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
 
Arealene ønskes utnyttet til bolig/fritidsboligbebyggelse. Arealene er ubebygde og utgjøres av skog 
med varierende bonitet. De tilstøtende arealene består av regulerte bolig- og fritidsboligområder i 
tillegg til jordbruksområder. Del av det sydligste arealet er anvist som fritidsboligareal i gjeldende 
kommuneplan og er under regulering. 
 

 
 
Dagens trafikkforhold 
Begge områdene vil ha sin hovedadkomst via Kvastebyveien. Det sydlige arealet vil videre ha 
adkomst via Bryggenveien.  
 
Dagens VA-anlegg 
De to områdene ligger relativt tett opp til hovedledningene gjennom Kvastebyen – henholdsvis 100 
og 150 meter unna. Eksisterende nett er ut fra tilgjengelig informasjon vurdert å ha god kapasitet.  
 
Risiko- og sårbarhet i området 
Naturmangfold. Det er ikke registrert forekomster av viktige arter eller naturtyper innenfor 
området. 
Kulturminner. Det er registrert et kulturminne i det søndre området. Dette hensyntas i pågående 
reguleringsplanarbeid.  
Friluftsliv. Områdene ved Feriehjemmet nærmest sjøen og kyststien vurderes å ha stor verdi som 
friluftsområde. De foreslåtte utbyggingsområdene vurderes imidlertid ikke å ha spesiell verdi som 
friluftsformål.  
Støy. Området er ikke berørt av beregnete støysoner. 
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Ras/skred/Flom/Grunnforhold. Området vurderes ikke å være spesielt utsatt for flom ras eller 
skred. Det antas hovedsakelig morenemasser. 
 
Gjeldende kommuneplan 
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SVINESUNDSVEIEN 336 
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TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
 

 
 
Egen vurdering i forhold til mulig konfliktnivå 
Tiltaket vurderes å ha et lavt konfliktnivå i et planfaglig perspektiv. Spesielle utredningstema i en 
etterfølgende reguleringsplanprosess vurderes å være; 
 
Eksponering; det vil i en påfølgende planprosess være nødvendig å fastsette byggegrenser mot 
Skjebergkilen for å minimere eksponering mot sjøen.  
 
Kulturminner; det vil i reguleringsplanen måtte avklares hensynet til registrert kulturminne og 
nødvendig sikringssone. 
 
Friluftsliv; hensynet til friluftsliv og nærheten til rekreasjonsområder må redegjøres for. 
 
Avstand til lokalsenteret og utbyggingsomfang for boliger må vurderes.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Innspill nr. 56a, Kvastebyen_Hauglund_bolig

Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål

Gnr/bnr /arealstørrelse: Del av 1001/1 / ca. 33 da

Forslagsstiller: Andreas Sporlid Olsen på vegne av Bjørn Kristianslund, Peter Kristianslund og GG Prosjekt AS

Dagens bruk: Skog (skogen er hugget ned)

Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper

Området er utenfor bysonen, kollektivsonen og utenfor ytre avgrensning for 

vurdering av utbygging i lokalsentrene. Utbygging av området er å regne som spredt 

boligbygging og strider i mot planprinsippen

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 

klimagassutslipp/nullvekstmålet

Nærhet til service- og dagligvaretilbud

Boligenes avstand til sentrum

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 

nærturområder)

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)

Landskap

Kulturminner/kulturmiljøer

Naturmangfold 

Dyrket mark

Dyrkbar jord

Skogbruk

Mineralske ressurser

Vannmiljiø

Drikkevann

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 

stråling)

Radon

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Beredskapp og ulykkesrisiko

Områdets fysiske kvaliteter

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)  

Sosial infrastruktur og tjenestebehov (skolestruktur, 

behov for ny skole, barnehage, idrettsanlegg m.m.)

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon

Ingen konflikt. Tas til følge

Liten konflikt. Tas delvis til følge

Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan, regulert delvis til frittliggende fritidsbebyggelse i 

reguleringsplanen for Mølsbakken hytteområde (vedtatt 2019), plan-ID 35026. 
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Innspill nr. 56b, Kvastebyen_Hauglund_fritidsbebyggelse
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr /arealstørrelse: Del av 1001/1 / ca. 33 da
Forslagsstiller: Andreas Sporlid Olsen på vegne av Bjørn Kristianslund, Peter Kristianslund og GG Prosjekt AS
Dagens bruk: Skog (skogen er hugget ned)
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ikke konflikt med igangsatt planarbeid. 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Kyststien går utenfor 
området 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Før skogen ble hugget vinteren 2018 ble området brukt til lek.

Landskap/kulturmiljø Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ikke registrert kulturminner innenfor innspillsavgrensingen. Det er derimot 
funnet kulturminner både rett sør og vest for området.

Naturmangfold Ingen konflikt med naturmangfold 
Dyrket mark Ingen konflikt med dykret mark.
Dyrkbar jord Området består av 5,1 daa dyrkbar jord.
Skogbruk Mesteparten av området har høy skogbonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Høy fare på en begrenset del av området i nord. 

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

Ifølge NGUs løsmassekart er området definert å ha stor "mulighet for marin leire". 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Terrenget faller mot sørøst, med utsikt utover Skjebergkilen.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

 Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og kyststien går utenfor området . Innspillsområdet omhandler foretting av 
eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har gode solforhold med fin utsikt over Skjebergkilen. Området omfattes av Riksantikvarens KULA-
områder og av Fylkesplanens temakart kulturmiljø. Inspillet bidrar til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.  Det foreligger ca. 5,1 dekar med dyrkbar jord og skog med høy bonitet i 
området.

Tas ikke til følge.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan, regulert delvis til frittliggende fritidsbebyggelse i 
reguleringsplanen for Mølsbakken hytteområde (vedtatt 2019), plan-ID 35026. 
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Innspill nr. 56c, Kvastebyen_Delebekk_fritidsbebyggelse 
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1001/1 / ca. 46 daa
Forslagsstiller: Andreas Sporlid Olsen på vegne av Bjørn Kristianslund, Peter Kristianslund og GG Prosjekt AS
Dagens bruk: Skog. 5 fritidsboliger ligger innenfor innspillsområdet
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Det går et par stier 
gjennom området. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Det er ikke registrert at området brukes til lek av barn og unge. 

Landskap/kulturmiljø Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø.

Kulturminner/kulturmiljøer Ingen registrerte kulturminner.
Naturmangfold Ingen konflikt med naturmangfold.
Dyrket mark Ikke i konflikt med dyrket mark.
Dyrkbar jord Det er ikke registrert dyrkbar jord.
Skogbruk Kvaliteten på skogen varierer mellom lav, middels og høy bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Ingen store konflikter. Gul støysone ved Kvastebyveien er registrert helt øst i 
innspillsområdet.

Radon Høy fare på store deler av området.. 

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire.  
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området faller svakt mot sørvest. Tett vegetasjon med mye store grantrær.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

LNF i gjeldende kommuneplan. Deler av innspillsområdet er satt av til LNF i kommundelplan for 
kystsonen. Uregulert. 

Tomten er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og det går et par stier gjennom området. Gjelder utvidelse av eksisterende hyttefelt. 
Området faller svakt mot sørvest, og består av tett vegetasjon av grantrær med varierende kvalitet. Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av 
Fylkesplanens temakart kulturmiljø. Innspillsområdet ligger bak strandsonen, men omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.

Tas ikke til følge
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Innspill nr. 56d, Kvastebyen_Delebekk_bolig
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligformål
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1001/1 / ca. 46 daa
Forslagsstiller: Andreas Sporlid Olsen på vegne av Bjørn Kristianslund, Peter Kristianslund og GG Prosjekt AS
Dagens bruk: Skog. 5 fritidsboliger ligger innenfor innspillet.
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Halve området er en del av lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger innenfor 2 km i 
luftlinje fra Hornnes skole).

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til hovedsykkelveinettet, men en rute er 
planlagt fra Varbergveien, over Skjebergbergbekken og til Høysand. 
Området ligger i tilknytning til lokal bussrute.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 3 km fra nærmest dagligvarebutikk i Stasjonsbyen (Rema 
1000).

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 11 km fra Torget i Sarpsborg sentrum.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Det går et par stier 
gjennom området. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur)
Det er ikke registrert at området brukes til lek av barn og unge. Nærmste lekeplass 
ligger ved Varbergveien. Ca 200 meter øst for innspillsområdet. Ca 3 km til 
Hornnes skole.

Landskap/kulturmiljø Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø.

Kulturminner/kulturmiljøer Ingen registrerte kulturminner.
Naturmangfold Ingen konflikt med naturmangfold.
Dyrket mark Ikke i konflikt med dyrket mark.
Dyrkbar jord Det er ikke registrert dyrkbar jord.
Skogbruk Kvaliteten på skogen varierer mellom lav, middels og høy bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Ingen store konflikter. Gul støysone ved Kvastebyveien er registrert helt øst i 
innspillsområdet.

Radon Høy fare på store deler av området.. 

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire.  
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området faller svakt mot sørvest. Tett vegetasjon med mye store grantrær.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

VA:Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. 
Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon

LNF i gjeldende kommuneplan. Deler av innspillsområdet er satt av til LNF i kommundelplan for 
kystsonen. Uregulert. 
Stasjonsbyen er vist som lokalsenter på fylkesplankartet (lokalsenteret er ikke avgrenset).

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, hvor det går et par stier gjennom området. Halve området er en del av lokalsenteret 
Stasjonsbyen, men er bilbasert med tilknytning til lokal bussrute. Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens temakart 
kulturmiljø. Gul støysone ved Kvastebyveien er registrert helt øst i innspillsområdet, og området består av tett vegetasjon med grantrær av ulik kvalitet.

Tas ikke til følge
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Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge
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From: Hakon Helseth <hakon.helseth@gmail.com> 
Sent: mandag 5. februar 2018 15.57 
To: Arealplan 
Subject: Innspill til arealplan 
Attachments: Høringsuttalelse Komperød - Skisser vedlegg E-1 - E-6.pdf; 

Høringsuttalelse Komperød.pdf 
 
Hei, 
 
På vegne av tiltakshaver Maren Jeanette Komperød sender jeg  
Høringsuttalelse til rullering av kommuneplanen 2015-2026 for Sarpsborg kommune for Gnr 
1140 Bnr 4. 
 
Vedlagte dokumenter: 
- Høringsuttalelsen Komperød 
- Høringsuttalelsen Komperød - Skisser Vedlegg E-1 - E-6 
 
 
Hvis mulig ønsker jeg en bekreftelse på at innspillet er mottatt. 
 
Jeg vil være behjelpelig med å sende inn ytterliggere informasjon hvis det er ønskelig.   
 
--  
med vennlig hilsen 

  

Hakon Helseth  
Helseth arkitektur og sånn 
tlf. 901 27 815 

876



Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 Sarpsborg                                                                                                           Dato 05.02.2018

HØRINGSUTTALELSE TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2015-2026 
FOR SARPSBORG KOMMUNE

Eiendom:        Gnr. 1140 bnr 4, Komperød, Sarpsborg kommune.
Tiltakshaver: Maren Jeanette Komperød 

På vegne av eierne av overnevnte eiendom vil vi med dette be om at ubebygde og egnete tomter, 
innenfor arealer avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, åpnes for bygging av fritidsboliger. 
Forespørselen gjelder for tomter vist i vedlegg E-3. 

Kort innføring
Dagens eier har overtatt Komperød som arv. Småbruket har vært i familien i ni generasjoner og 
består i dag av 50 festetomter i tillegg til småbruk. På de 50 festetomtene er det hovedsaklig 
fritidsboliger, men også et mindretall helårsboliger. Store deler av eiendommen er dyrket mark. 
Området det foreslås omdisponert er mellom de eksisterende fritidseiendommene og er pr i dag ikke
i bruk, da det er skog. En eventuell utbygging vil ikke hindre almenhetens tilgjengelighet og ferdsel i 
området eller tilgang til sjøen. 

Beskrivelse av områdene
Områdene på tomten (se vedlegg E-3) som det bes om endring av består i dag av fjell og skog med 
lav bonitet. Tiltaket vil ikke ha noen innvirkning på dyrket mark eller skogdrift. Fritidseiendommene er
inndelt i felt A, B og C og lagt på østsiden av de tre små åsene på eiendommen. Tomtene er lagt 
lavere enn åskammen og vil derfor ikke endre silhuetten på åsen. De nye fritidsboligene er tenkt 
plassert i terreng så de ikke vil eksponeres mot sjøen. Vegetasjonen er dominert av store furutrær. 
Fritidseiendommene har potensial til å få svært gode solforhold på morgen- og dagtid. 

Felt A  vil få sjøutsikt mot øst. Felt B og C vil få god sjøutsikt mot øst, sør og nord. Alle 
fritidseiendommene vil få god nær-utsikt til det kuperte landskapet med furuskog. Felt A vil også få 
god utsikt til den dyrkete marken.  

Fritidseiendommene ligger utenfor 100m-grensen jfr. Plan- og bygningsloven §1-8.

Det er blandet bebyggelse inntil fritidseiendommene – både helårsboliger og fritidsboliger, 
hovedsaklig fritidsbebyggelse. 

Pr i dag skjer adkomsten til eksisterende eiendommer via Komperødlandet. Noen eiendommer har 
parkering på tomten eller i umiddelbar nærhet, mens noen har parkering lenger unna og må gå den 
siste biten på sti. 
 
De nye tomtene vil benytte seg av eksisterende adkomst fra Komperødlandet. Felt A vil få to tomter 
med direkte adkomst fra vei og tre tomter med parkering på vei og adkomst via eksisterende sti. Felt
B vil få parkering på vei og adkomst via ny sti. Felt C vil kunne benytte seg av en eksisterende 
parkeringsplass og adkomst via ny sti (se vedlegg E-5 og E-6). Tiltakshaver vil legge til rette for 
parkering på Komperødlandet. 

Alternativ adkomst kan skje fra eksisterende veier til fots. Fra tomtene er det kort vei til 
bussforbindelse fra Skjebergkilen marina til Sarpsborg, så kollektivadkomsten er god.

De nye fritidseiendommene vil kunne koble seg på eksisterende VA.

Helseth arkitektur og sånn   Markveien 11   0554 Oslo   T: 90 12 78 15   E: hakon.helseth@gmail.com   Org.nr. 913 794 966 
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Formålet med endringen
Eier ønsker å utvikle 10 fritidseiendommer. Eier ønsker å utvikle eiendommen slik at de kan selge 
fritidsboliger til folk som ønsker seg en fritidseiendom med nærhet til kysten. Tomtene ligger 
attraktivt med sjøutsikt, nærhet til Skjebergkilen Marina og gode bademuligheter på fin opparbeidet 
strand. De nye tomtene legger seg mellom de eksisterende fritidseiendommene. De ligger i et 
allerede etablert fritidsboligområde og med kort vei til fjorden og veien. Det er høydeforskjell ned til 
Skjebergkilen, så det vil ikke oppfattes som om fritidseiendommene ligger i strandsonen. 
Fritidseiendommene vil ikke plasseres til hinder for eksisterende stier. Den forsiktige fortettingen 
føyer seg inn i en eksisterende bygningsstruktur. Fortettingen er med på å tydeliggjøre skillet mellom
fritidseiendombebyggelsen og områder åpne for almenheten. Tiltaket vil ikke være til hinder for 
almenheten.

Skisser for bebyggelse 
Vedlagt ligger skisser som illustrerer mulig bebyggelse på eiendommen (E-3, E-4).
Skissene er gjort med kommunekart.com/klient/Sarpsborg/kart som underlag (E1, E2)
Vi tenker at utnyttelsesgraden og tomtestørrelsene bør tilsvare den omkringliggende bebyggelsen.  
Størrelsen på de skisserte volumene er basert på kommuneplanen (bestemmelse § 5.1.2) og 
overskrider ikke 90m². Mulig adkomst er også skissert (E-5, E-6). Disse skissene er laget først og 
fremst for å illustrere at tomtene kan bebygges. Planene vil kreve bearbeiding dersom det blir aktuelt
å gå videre med prosessen. I det eventuelle videre reguleringsarbeidet må det sørges for at det 
settes krav til utforming mtp. Kvalitet, fasader, møneretning, takform, glassmengde, plassering etc.   

Med vennlig hilsen 

_______________

Hakon Helseth
Helseth arkitektur og sånn

Vedlegg :

E-1 situasjonsplan eksisterende (kystsoneplan)
E-2 situasjonsplan eksisterende 

E-3 situasjonsplan med tiltak (kystsoneplan)
E-4 situasjonsplan med tiltak 

E-5 situasjonsplan med skissert adkomst (kystsoneplan)
E-6 situasjonsplan med skissert adkomst 

Helseth arkitektur og sånn   Markveien 11   0554 Oslo   T: 90 12 78 15   E: hakon.helseth@gmail.com   Org.nr. 913 794 966 
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Innspill nr. 68a, Komperød_Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1140/4 / ca. 4,7 daa
Forslagsstiller: Helseth arkitektur og sånn på vegne av Maren Jeanette Komperød
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljøer Den nordlige delen av innspillsområdet omfattes av Riksantikvarens KULA-
områder og Fylkesplanens temakart kulturmiljø.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området. 
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Barskog, lav bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 
Høyspentledninger går på utsiden av området.

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Kupert terreng. Sørvendt. Utsikt. Gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Områder er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunedelplan for kystsonen.

Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde i fylkesplanen. Den nordlige delen av innspillsområdet er en del at et kulturmiljø. Omhandler 
fortetting av et allerede eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har gode solforhold med fin utsikt. Innspillet bidrar til nedbygging av strandsonen, 
og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 68b, Komperød_Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1140/4 / ca. 3,5 daa
Forslagsstiller: Helseth arkitektur og sånn på vegne av Maren Jeanette Komperød
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Barskog, lav bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Østvendt. Svært bratt enkelte steder. Krever større terrenginngrep.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Områder er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunedelplan for kystsonen.

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Innspillet omhandler foretting av et allerede eksisteremde hyttefelt. Det vil kreve et 
større terrenginngrep, da området er svært bratt enkelte steder. Området ligger mot øst. Innspillet vil bidra til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke 
opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen..

Tas ikke til følge.
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Innspill nr. 68c, Komperø_Ullerøy
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1140/4 / ca. 2,3 daa
Forslagsstiller: Helseth arkitektur og sånn på vegne av Maren Jeanette Komperød
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. En tursti krysser 
innspillsområdet i øst.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Barskog, lav bonitet. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Østvendt. Hellende terreng.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Områder er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommunedelplan for kystsonen.

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og en tursti krysser innspillsområdet i øst. Innspillet gjelder foretting av et allerede 
eksisterende hyttefelt. Tomten ligger østvendt i et hellende terreng med nærhet til sjøen. Inspillet vil bidra til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke 
opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Tas ikke til følge.
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From: Inger Grimsøen <inger.grimsoen@gmail.com> 
Sent: fredag 26. januar 2018 12.54 
To: Ole Ringsby Førland 
Subject: Re: Vedr. kystplan.Vi, Peder Grimsøen ; var i kontakt med Hege 

Hornnæs i dag vedr. kystplanen. Det er slik at i den gamle 
soneplanen i Skjeberg , har vi et rsgulert godkjent område, hvor det 
gjenstår 2 ikke utskilte hyttetomter. Det er lagt vann og kloakk 

 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Gnr.1131,bnr.1 er greit,men å få sendt over kartutsnitt byr på problemer, så det får vi heller 
komme innom med! Jeg er ikke god på data,skjønner du! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Inger Grimsøen 
 
26. januar 2018 kl. 07:54 skrev Ole Ringsby Førland <ole-ringsby.foerland@sarpsborg.com>: 

Hei 

  

Kan du sende meg et kartutsnitt samt gårds- og bruksnummer? 

  

Med vennlig hilsen 

  

Ole Ringsby Førland 

Rådgiver/arealplanlegger 

Enhet plan og samfunnsutvikling 

Sarpsborg kommune 

Tlf. 95798494 
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Fra: Inger Grimsøen [mailto:inger.grimsoen@gmail.com]  

Sendt: 25. januar 2018 14:40 

Til: Ole Ringsby Førland 
Emne: Vedr. kystplan.Vi, Peder Grimsøen ; var i kontakt med Hege Hornnæs i dag vedr. kystplanen. 

Det er slik at i den gamle soneplanen i Skjeberg , har vi et rsgulert godkjent område, hvor det 
gjenstår 2 ikke utskilte hyttetomter. Det er lagt vann og kloakk ... 

  

 
 

Med vennlig hilsen 

Inger Grimsøen 
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Innspill fra Inger og Peder Grimsøen om å tilbakeføre bebyggelse- anleggsformål innenfor fremtidig 

hyttetomt innerst i Grønsund gnr/bnr 1131/1. 

Hyttetomten som ønskes fradelt er avmerket med et kyss i sør-øst, se vedlagt kart for soneplan 1: 

Grimsøy/Holmen/Tangen/Ingerø fra 1981 H20. Denne fremtidige hyttetomten hadde i forrige 

kystsoneplan formålet bebyggelse og anlegg. I gjelde kystsoneplan er ovennevnte formål erstattet 

med LNF. Dermed er fradeling ikke tillatt, og det søkes derfor å tilbakeføre bebyggelse og anlegg for 

denne delen av H20. 
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Innspill nr. 071, Grimsøya _Grønnsund
Dagens formål:     LNF i gjeldende kommunedelplan for kystensonen  
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1131/1  og 1131/1/75 ca. 2,5 daa til sammen
Forslagsstiller: Peder Grimsøen 
Dagens bruk: Fjell i dagen/skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sonen. Området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplane. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ingen konflikt med barn og unges interesser.

Landskap/kulturmiljø

Områdene er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder. En liten del av det ene området som 
ønskes bebygd ligger innenfor Hansemakerkilen som er klassefisert som verdifulle 
kulturlandskap i Fylkesplanens temakart. 

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor områdene.

Naturmangfold Ifølge Naturbase er det registrert nordlig knoppsmåarve innenfor 
innspillsområdene.

Dyrket mark Områdene består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Områdene består ikke av dyrkbar jord.

Skogbruk Områdene består for det meste av uproduktiv skogsmark. Lav bonitet.

Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Innspillsområdene består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett 
fraværende mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og 
steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Småkupert terreng med fjell i dagen. Solrikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Vann og avløp er allerede bygd fram til innspillsområdene.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Områdene ble tatt ut som hyttetomter under rulleringen av kystsoneplanen i 2015. De to innspillsområdene ønskes tilbakeført med mulighet for å bygge 1 ny 
hytte pr. tomt. Innspillet vil bidra til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Området omhandler fortetting av et allerede eksisterende hyttefelt. Flott område som er solrikt med fin 
utsikt, med et småkupert terreng med fjell i dagen.   En liten del av det ene området som ønskes bebygd ligger innenfor Hansemakerkilen som er klassefisert 
som verdifulle kulturlandskap i Fylkesplanens temakart. 

Tas ikke til følge.
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Bryggenveien - Hornnesbråten

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligtomter for ene- og tomannsboliger, samt atkomstvei og traseer for øvrig
infrastruktur.

Nåværende bruk: Skog

Innspill fra: Anne H. Lileng v/Advokat Pål K. Grønnerød
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Fra: Lars Petter Herdum Westli

Til: Ole Ringsby Førland

Kopi: anne

Emne: Trekking av innspill fra 2018, Gnr. 1001 - Bnr.157

Dato: torsdag 12. mars 2020 17:42:40

Vedlegg: image2020-03-12-172920.pdf

Hei.

Ønsker med dette og trekke innspill fra 2018.
Ønsket innspill pr. 13/3 2020 er følgende:

At Solheimsbakken 5, Gnr.1001 - Bnr. 157, flyttes lenger opp i terrenget og dermed samler bebyggelsen i større
grad. ( se vedlagt skisse)
Dette vil åpne opp mer mot kysten for allmenheten og friluftsliv i fremkant.
Nåværende Solheimsbakken 5 blir da i samme grad og mål blir da LNF.
Ring gjerne for en dialog rundt denne saken om jeg ikke har uttrykt endringen/flyttingen av denne sonen klart
nok.

Imøteser et positivt svar på dette nye innspillet.

Mvh

Lars Petter Herdum Westli/ Anne Helene Lileng

415 23 617                      977 17 897
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Innspill nr. 73b, Bryggenveien_Hornnesbråten_ flytteing av Solheimsbakken 5 
Dagens formål:

Foreslått formål:

Gnr/bnr / arealstørrelse: 1001/2, 1001/157 / 437 m2
Forslagsstiller: Anne H. Lileng 
Dagens bruk: Skog (skogen er hugget)
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper
Området er utenfor lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger utenforfor 2 km i luftlinje fra 
Hornnes skole). Innspillet legger ikke opp til flere boenheter. Bygningen som står 
på dagens tomt forutsettes sanert og området tilbakeføres til LNF.

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til hovedsykkelveinettet, men en rute er 
planlagt fra Varbergveien, over Skjebergbergbekken og til Høysand. 
Området ligger i tilknytning til lokalbussrute.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca. 3 km fra nærmest dagligvarebutikk i Stasjonsbyen (Rema 
1000).

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 11 km fra Torget i Sarpsborg sentrum.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Positivt for 
friluftslivet at man samler husene.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Det er ikke registrert at området brukes til lek av barn og unge. Nærmste lekeplass 
ligger ved Varbergveien. Ca 3 km til Hornnes skole.

Landskap Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø. Innspillet vil ikke føre til endring.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark
Dyrkbar jord Området består av 430 m2 dyrkbar jord. 
Skogbruk Lav bonitet. Området er hugget.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Moderat til lav
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Registrert med moderat til lav.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stor mulighet for marin leire. Utenfor 
aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning 
/stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Sørøstvendt. Innspillsområdet har en mer rasjonell form enn Solheimsbakken 5.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Ikke relevant. Innspillet medfører ikke regulering. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Innspillet er en flytting av Solheimsbakken 5. Det tas inn krav om at eksisterende bolig rives før det nye området kan bebygges. Området som ønskes bebygd 
består av 430 m2 dyrkbar jord. Dårlig arrondering hindrer innspillsområdet å bli en del av jordet lenger øst. Innspillsområdet har en mer rasjonell form enn 
Solheimsbakken 5. Området omfattes av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens temakart kulturmiljø. Innspillet vil ikke føre til endring.

Tas til følge.

Området er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan. 

Flytte byggeformålet for Somheimsbakken 5 lenger vest. Bygningen som står på dagens tomt 
forutsettes sanert og tilbakeført til LNF.
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Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Fritidsbolig, Lillengåsen sør

Ønsket bruk: Utbygging fritidsboliger

Ønsket ny bruk: Tomter for fritidsboliger, bak strandsona, med kort avstand til Revebukta.

Nåværende bruk: LNFR - Skog

Innspill fra: Ivar Edvard Lileng
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Innspill nr. 117, Lillengåsen sør
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse 
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1151/1 ca. 30 mål
Forslagsstiller: Ivar Edvard Lileng
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Lav og middels bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende mulighet for marin leire, 
bortsett fra et område helt i syd med usammengende tynn forekomst. Utenfor 
aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning 
/stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Sørvendt. Kupert terreng. Svært bratt mot øst. Gode solforhold.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

 Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.  

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Innspillsområdet omhandler utvidelse av eksisterende hyttefelt. Det foreligger 
usammenhengende tynn forekomst med marin leire i området. Innspillet bidrar til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger 
med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.. Området ligger sørvendt med gode solforhold, og er preget 
av et kupert terreng hvor det er svært bratt mot øst.

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for kystsonen
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Fritidsbolig, Lilengåsen vest

Ønsket bruk: Utbygging fritidsboliger

Ønsket ny bruk:

Nåværende bruk: Skog, middels bonitet

Innspill fra: Jan Ole Lileng

902



Innspill nr. 120,  Lillengåsen vest
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsboliger
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1152/1 / ca 26 daa
Forslagsstiller: Jan Ole Lileng
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Den sørvestlige delen av området ligger innenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder) Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplane.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark. 
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Lav bonitet i øst. Over 10 dekar med høy bonitet i vest.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består både av marin strandavsetning og delvis bart fjell i følge NGU's 
løsmassekart, bortsett fra områdene i vest med usammengende tynn forekomst. 
Den delen som har marin strandavsetning har stor sannsynlighet for funn av marin 
leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Vestvendt med utsikt over Tosekilen. 

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Den sørvestlige delen av området ligger innenfor 100m sonen. Innspillet omhandler utvidelse av eksisterende hyttefelt. Området ligger vestvendt med utsikt 
over Tosekilen.  Innspillet bidrar til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det foreligger rundt 10 dekar med høy skogbonitet vest i området. I området er det stor sansynlighet for 
marin leire. Gjeldende kystsoneplan legger opp til at kyststien skal gå gjennom området i sør.

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommunedelplan for kysten. 
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: Torgauten - Høysand

Ønsket bruk: Utbygging bolig

Ønsket ny bruk: Boligtomter, samt noe fortetting, jf tidligere innspill, se vedlegg.

Nåværende bruk: Skog og noe spredt eksisterende bolig/fritidsboligbebyggelse

Innspill fra: John Einar Molteberg og Jon Aksel Berger v/adv. Pål K. Grønnerød
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Innspill nr. 123, Torgauten_Høysand
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 
Gnr/bnr / arealstørrelse: Del av 1107/2 og 1108/1 / ca. 70 daa
Forslagsstiller: John Einar Molteberg og Jon Aksel Berger v/adv. Pål K. Grønnerød
Dagens bruk: Skog, fritidsboliger
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Over halve området er en del av lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger innenfor 2 km i 
luftlinje fra Hornnes skole).

Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til hovedsykkelveinettet, men det er 
planlagt gang- og sykkelveinett ved Høysandveien. Sekundærrute for buss går i 
Høysandveien. 500 meter gangavstand.

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Området ligger ca 2 km fra service- og dagligvaretilbudet i Stasjonsbyen.

Boligenes avstand til sentrum Området ligger ca. 11 km fra Torget i Sarpsborg sentrum.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Det går et par turstier 
innenfor området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Flere av områdene er registrert som brukt gjennom barentråkk registreringen. 2 km 
avstand til Hornnes skole.

Landskap
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner/kulturmiljøer Det er funnet rester av en steinalderbosetting i nordenden av Høysandberget.

Naturmangfold Området ser ut til å være i bruk av hjortevilt.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Det er ca 9 daa med dyrkbar jord innenfor området.

Skogbruk Området har i hovedsak høy bonitet. Store deler av området er hugget, men ny 
vegitasjon er på vei opp.

Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 

Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Gul støysone Merkbart høyt støynivå fra E6. Dette kan muligens reduseres med 
støyskjermer, men dette vil igjen ha store konsekvenser for estetikk og 
fremkommelighet for dyr og mennesker.

Radon Flere steder er det høye forekomster av radon i grunnen.

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

 I NGUs løsmassekart er deler av området definert å ha svært stor "mulighet for 
marin leire", men usammenhengende tynt. Utenfor aktsomhetsområde for snø og 
steinskred, jord- og flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Området er  nordøstvendt. Området er relativt flatt, og utsikten vil forsvinne i en 
eventuell støyskjerm.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Over halve området er en del av lokalsenteret Stasjonsbyen (ligger innenfor 2 km i luftlinje fra Hornnes skole). Gul støysone på store deler av området gjør det 
ikke egnet for bolig. Området er også registret med dyrkbar mark, høy skogbonitet, hjortevilt, barnetråkk. Det er funnet rester av en steinalderbosetting i 
nordenden av Høysandberget. Deler av området er definert med å ha svært stor mulighet for marin leire, men usammenhengende tynt. 

LNF i gjeldende kommuneplan. LNF og bebyggelse og anlegg i gjeldende kystsoneplan. I sør er 
området regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplanen for Høysand sør  (vedtatt 1987)  plan-ID 
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Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Tas ikke til følge.
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tittel: utbygging fritidsboliger

Ønsket bruk: Utbygging fritidsboliger

Ønsket ny bruk: vann og kloakk på camping plassen inntil

Nåværende bruk: nedhugd skog inntil camping plass

Innspill fra: kai egil olseng
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Innspill nr. 124, Delebekk_ feriehjem
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse 
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1004/1 / ca. 22 dekar
Forslagsstiller: Kai Egil Olseng
Dagens bruk: Skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sone Hele området ligger bakenfor 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Kyststien går utenom 
området. 

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Tiltaket berøer ikke områder som er brukt at barn og unge.

Landskap/kulturmiljø Området omfattet av Riksantikvarens KULA-områder og av Fylkesplanens 
temakart kulturmiljø.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.
Naturmangfold Det er ingen kjente naturmangfoldsinteresser innenfor området.
Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består av 22 dekar med dyrkbar jord.
Skogbruk 22 dekar med høy skogbonitet. Skogen er hugget ned. 
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Drikkevann og vannmiljø Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann.
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ikke registrert fare for luft- eller grunnforurensning.

Radon Deler av området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består  av marin strandavsetning i følge NGU's løsmassekart. Den delen 
som har marin strandavsetning har stor sannsynlighet for funn av marin leire. 
Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og flomskred og 
havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Flatt terrreng. Sørvendt med gode solforhold. Utsikt.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Området er registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen, og kyststien går utenom området. . Innspillsområdet omhandler utvidelse av 
eksisterende hyttefelt. Området ligger sørvendt og har gode solforhold med fin utsikt mot sjøen og feriehjemmet. Området omfattets av Riksantikvarens KULA-
områder og av Fylkesplanens temakart kulturmiljø. Innspillet vil bidra til nedbygging av strandsonen, og det legges ikke opp til flere fritidsboliger med 
bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. På området foreligger det 22 dekar med dyrkbar jord.

Tas ikke til følge.

LNF i gjeldende kommunedelplan for kystsonen.
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Fra: Simonett

Til: Ole Ringsby Førland

Kopi: Hege Hornnæs; clauspr@gmail.com

Emne: Olseng marina fremtidig utvikling skisser

Dato: fredag 3. april 2020 13:11:06

Vedlegg: Revidert mulighetsstudie REDUSERT.pdf

Hei,
Takk for møtet, og for tilbakemelding om at innspillet/ reviderte ideskisser nå er i tråd med
intensjonene om næringsutvikling i kystsonen. 
Vedlagt ligger reviderte skisser der tiltakshavers ide om utvikling nå er justert, for å
imøtekomme innspillene fra administrasjonen.
Prosjektet viser nå en sterk næringsprofil, og tilrettelegger for en offentlig vannkant og
passerende kyststi.
Tiltakshavers ide er og utvikle et område som blir en attraksjon i seg selv. Her skal det være liv
og aktivitet omkring småbåthavnen. Det skal være næringsarealer i form av for eksempel kiosk,
servicebygg, servering, fiskeutsalg  og også gjerne mindre forretning med søndagsåpent. Det kan
planlegges for selskapslokale her, og offentlig tilgjengelige brygger og stier som knytter seg til
kystststien og gjestebrygger. Tiltakshaver ønsker å etablere offentlig, utendørs treningsapparater
og møteplasser som kan benyttes av marinaens gjester og offentligheten. I tillegg er det ønske
om og etablere enheter som driftes som næringsseksjoner, der enheter leies ut gjennom et
selskap, eller seksjoneres ut som næringsseksjoner for utleie.  En fremtidig utvikling må også
tilrettelegge for utvidelse av marinaen med de 80 plassene som allerede er innregulert i gjeldende
regulering, og godkjent av kommunen i f.t. båtplasser ved denne marinaen.
Selskaper som har etablert lignende ordninger med næringsseksjoner til utleie/salg er blandt
annet Skjærhalden sjøbuer og Garnberget på Hvaler.
Tiltakshaver ønsker å utvikle prosjektet som et energieffektivt prosjekt, med solceller slik at
området kan profilere seg på slike kvaliteter. Uttrykket på ideskissene viser også ønske om en
tradisjonell utforming, med moderne uttrykk. Der saltak og bruk av tre kan være gode
virkemidler for å tilpasse en ny bebyggelse med en høyere arealutnyttelse enn omkringliggende
strukturer.
 Du stilte i din e post spørsmål om ant enheter og parkering.  I tillegg til rene næringslokaler på
1. etasje viser ideskissene 18-23 enheter for utleie/næringsseksjoner. Parkering kan løses i deler
av 1. etasje mot veg, og som flateparkeringer for bebyggelsen i nord. I tillegg er det en større p-
plass nord for planområdet som kan benyttes. Omfang og endelig løsning vil måtte avklares
endelig i en detaljregulering.
 
Vi håper som sagt at formålene og rammer for arealutnyttelsen i ny kystsoneplan vil kunne
hensynta den skisserte utviklingen tiltakshaver her ser for seg, slik at det kan komme igang en
detaljregulering av området  når kystsoneplanen er vedtatt.
 
Bare ta kontakt om det er spørsmål,
 
Flott med en bekreftelse på at mailen er mottatt!

Med vennlig hilsen
Simonett Halvorsen-Lange
Arkitekt MNAL 
+47 41530274
www.bas-ark.no
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ANALYSE


- Åpen utsikt mot hav
- Morgen og formiddagssol


Terrengfall mot sydøst


Friferdsel langsmed kystlinje


- Utsikt mot hav, over veg
- Kveldssol
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To alternativer for ferdsel
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Innledningsvis ble det testet ulike strukturer. 







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no


DatoProsjekt Tiltakshaver MålProsj.nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosjektnr. AXO A3


Format


1:50dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA10-3


Tegn.nr


ALTERNATIVE STRUKTURER


DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. 3D-Utsnitt 02axo Dokument A3
Format


1:376,757dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA501
Tegn.nr







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no


REVIDERT FORSLAG







DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Situasj onsplan A3
Format


1:500dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA10-1
Tegn.nr


SITUASJONSPLAN







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Plan 1. Etasje A3
Format


1:300dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA20-1
Tegn.nr


P
arkering


B
T
A
 90,1 m


2


Næring
BTA 81,4 m2


Næring ev. parkering
BTA 72,0 m2


Næring
BTA 72,1 m2


Næring
BTA 72,0 m2


1.ETASJE







DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Plan 2. Etasje A3
Format


1:300dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA20-2
Tegn.nr


Næring
BTA 109,5 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 72,1 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 42,7 m2


Boenhet
BTA 42,7 m2


Boenhet
BTA 53,4 m2


Boenhet
BTA 72,1 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


2.ETASJE







DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Plan 3. Etasje A3
Format


1:300dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA20-3
Tegn.nr


Næring
BTA 83,2 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 72,1 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 42,7 m2


Boenhet
BTA 42,7 m2


Boenhet
BTA 53,4 m2


Boenhet
BTA 72,1 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


Boenhet
BTA 72,0 m2


3.ETASJE







DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.


TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Plan 4. Etasje A3
Format


1:300dd.mm.åååå +47 69 13 10 50


 1706 Sarpsborg


tone@bas-ark.no


 St. Mariegate 96/98
Rev.


xxA20-4
Tegn.nr


Næring
BTA 46,2 m2


Loft boenhet under
BTA 43,1 m2


Loft ev studio
BTA 22,8 m2


Loft ev. studio
BTA 23,8 m2


Loft ev. studio
BTA 22,6 m2


Loft boenhet under
BTA 42,0 m2


Loft boenhet under
BTA 41,9 m2


Lft boenhet under
BTA 41,9 m2


4.ETASJE







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no







BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no

Mulighetsstudie

Olseng Marina
Februar 2020

910



BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no

04.01.2019Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

SITUASJON

E6

BÅTFERDSEL

KARLSØYA

SKJEBERGKILEN

911



BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no

ANALYSE

- Åpen utsikt mot hav
- Morgen og formiddagssol

Terrengfall mot sydøst

Friferdsel langsmed kystlinje

- Utsikt mot hav, over veg
- Kveldssol

912



BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no

PLANKONSEPT

To alternativer for ferdsel
- I forkant av bebyggelse
-Mellom bebyggelse

Utnytte tomtens siktlinjer maksimalt

Utnytte UNIK kvalitet: 
-alle boenheter tilgang til båtplass 
enten på felles brygge eller egen plass

Utnytte områdets potensial mot sydvest
-markere adkomst til området // bryte
 forbipasserende vegløp
-senke tra�kk
-etablere samhandling med friluftsareal?

913



BAS arkitekter AS // St-Marie gate 96-98 1706 Sarpsborg // 69 131050 // www.bas-ark.no

ALTERNATIVE STRUKTURER

DatoProsjekt Tiltakshaver MålProsj.nr.

TiltakshaverProsjektnavn Prosjektnr. Situasjonsplan A3
Format

1:500dd.mm.åååå +47 69 13 10 50
 1706 Sarpsborg

tone@bas-ark.no

 St. Mariegate 96/98
Rev.

xxA20-1
Tegn.nr

04.01.2019Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

NÆRING?
54,3 m2

NÆRING
109,8 m2

Parkeringsplan delvis under terreng

1 360,9 m
2

Parkeringsplan delvis under terreng

1 360,9 m
2

FELLES?
60,2 m2 87,0 m2

87,0 m2

87,0 m2

87,0 m2

87,0 m2

87,0 m2

FELLES
70,0 m2

FELLES
70,0 m2

55,5 m2

55,5 m2

55,5 m2

55,5 m2

72,0 m2

72,0 m2

72,0 m2

72,0 m2

72,0 m2

72,0 m2

DatoProsj ekt Tiltakshaver MålProsj .nr.

TiltakshaverProsjektnavn Prosj ektnr. Plan 1. Etasje A3
Format

1:500dd.mm.åååå +47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

tone@bas-ark.no

 St. Mariegate 96/98
Rev.

xxA20-1
Tegn.nr

04.01.2019Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

47,6 m2

60,7 m2

59,8 m2

62,5 m2

63,0 m2
64,4 m2

64,1 m2

87,4 m2

69,1 m2

71,4 m2

77,9 m2

64,7 m2

45,6 m2

52,9 m2

82,9 m2

175,6 m2

50,0 m2

50,0 m2

64,8 m2

64,8 m2

66,6 m2

44,1 m2

59,3 m2

57,0 m2

Innledningsvis ble det testet ulike strukturer. 
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Innspill nr. 13, Olseng marina
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - næring ( kiosk, servicebygg, servering, fiskeutsalg, utleie av båter, utleie/næring  

Gnr/bnr / arealstørrelse: 1134/90 / 1134/90 / ca. 3,6 dekar
Forslagsstiller: Kommunedirektøren på vegne av BAS arkitekter og Claus Resberg 
Dagens bruk: Marina/bebyggelse
Konflikt med igangsatt planarbeid: Ingen konflikter med annen igangsatt regulering

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper I tråd med intensjonen om næringsutvikling i kystsonen slik det er beskrevet i 
vedtatt planprogram. 

100m sone Hele området ligger innenfor 100 sonen.
Transportbehov/reduksjon av bilavhengighet og 
klimagassutslipp/nullvekstmålet

Området ligger ikke i tilknytning til planlagt hovedveinett for sykkel. Området er i 
gangavstand til sekundærrute for kollektiv. 

Nærhet til service- og dagligvaretilbud Det er 1,8 km til nærmeste dagligvarebutikk. Det er ikke gang-/sykkelvei på 
strekningen. 

Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen. Det bør tilrettelegges 
for fremføring av kyststien.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Utviklingen av området er ikke i konflikt med barn og unges interesser.

Landskap
Tiltaket berøer ikke områder med viktige landskapsinteresser avmerket i 
kommunens temakart kulturlandskap, riksantikvarens KULA-områder eller 
fylkesplanens temakart kulturlandskap. 

Kulturminner/kulturmiljøer Området er ikke i konflikt med kjente kulturminner.

Naturmangfold Det er ikke registret artsforekomster innenfor innspillsområdet. Bløtbunnsområder 
langs kyststripen.

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består ikke av skog.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Området er ikke innenfor hensynssone nedslagsfelt drikkevann. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling)

Registrert grunnforurensning. Støy fra Ullerøyveien gjør at store deler av området 
havner i gul støysone.

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består både av marin strandavsetning og delvis bart fjell i følge NGU's 
løsmassekart. En stor del av området er berørt av havnivåstigning.

Områdets fysiske kvaliteter Sørvendt. Gode solforhold. Ligger på en odde.  

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei)

Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging. Dette 
forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av påfølgende 
ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før tidligst 3 år etter 
varsel om oppstart av et evt. planarbeid.

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge

Tomtene har i dag cafe-virsomhet, og er et samlingspunkt både for båtfarende og hyttefolk i nærområdet om sommeren. Økonomien i dagens virksomhet er 
begrenset samtidig som gjeldende reguleringsplan er til hinder for utvikling av eiendommen. Området må videreføers med en sterkt næringsprofil. Registrert 
grunnforurensning. Støy fra Ullerøyveien gjør at store deler av området havner i gul støysone. Havnivåstigning og stormflo må hensynstas i reguleringen. Hele 
området er innen for 100 meters sonen. Det bør tilrettelegges for fremføring av kyststien.

Tas til følge.

Bebyggelse og anlegg og småbåthavn i gjeldende kommunedelplan for kystsonen. Regulert til 
Bolig/Forretning/Kontor og friluftsområde i reguleringsplanen for Olseng marina (vedtatt 2002) 
planident: 37005.
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Stor konflikt. Tas ikke til følge
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Innspill nr. 004, Mørkedal
Dagens formål:

Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse
Gnr/bnr / arealstørrelse: 1132/41, 1132/40 og 1132/39 / 2,8 daa
Forslagsstiller: Kommunedirektøren
Dagens bruk: Fjell i dagen/skog
Konflikt med igangsatt planarbeid: Reguleringsplanen for Mørkedalen (Plan ID 36008)  er avsluttet. 

Kart som viser områdets avgrensing Oversiktskart

Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

Planprinsipper Det legges ikke opp til flere fritidsboliger med bakgrunn i Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

100m sonen. Område ligger bak 100m sonen.
Rekreasjon og friluftsliv (grønnstruktur, 
nærturområder)

Registrert som svært viktig friluftlivssområde i fylkesplanen.  Det går et par stier 
innenfor området.

Barn og unge (lekeplass, grønnstruktur) Ingen konflikt med barn og unges interesser.

Landskap/kulturmiljøer
Området er ikke omfattet av kommunens temakart for kulturlandskap, er ikke en 
del av Riksantikvarens KULA-omårder eller omfattet av Fylkesplanens temakart 
kulturlandskap.

Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området.

Naturmangfold Det er registrert nordlig knoppsmåarve i området. Ask, strandkjeks og havstarr er 
registrert utenfor området. 

Dyrket mark Området består ikke av dyrket mark.
Dyrkbar jord Området består ikke av dyrkbar jord.
Skogbruk Området består for det meste av uproduktiv skogsmark. Lav bonitet.
Mineralske ressurser Det er ingen registrerte mineralske ressurser i området. 
Vannmiljiø og drikkevann Ikke relevant. Innspillet medfører ikke regulering. 
Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet, 
stråling) Det er ingen kjent forurensningsproblematikk innenfor området. 

Radon Området er i NGU sitt aktsomhetskart for radon registrert med høy 
aktsomhetsgrad.

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

Området består av bart fjell. Ifølge NGUs løsmassekart er det stort sett fraværende 
mulighet for marin leire. Utenfor aktsomhetsområde for snø og steinskred, jord- og 
flomskred og havnivåstigning /stormflo.

Områdets fysiske kvaliteter Småkupert terreng med fjell i dagen. Innslag av furu og løvtrær.

Infrastruktur (vann og avløp, vei, gang- og sykkelvei) Ikke relevant. Innspillet medfører ikke regulering. 

Helhetlig samfunnsutvikling (samlet vurdering, forholdet til strategier og målsettinger i kommuneplanen)

Konklusjon

Fargekode: konsekvens Fargekode: konklusjon
Ingen konflikt. Tas til følge
Liten konflikt. Tas delvis til følge
Stor konflikt. Tas ikke til følge

Eiendommene 1132/41, 1132/40 og 1132/39 ble fradelt med hjemmel i tidligere kystsoneplan. Så ble de ved en feiltagelse tatt ut som fremtidig hyttefelt under 
rulleringen av kommunedelplanen for kystsonen i 2015. Området ønskes tilbakeført med mulighet for å bygge 1 ny hytte pr. eiendom. Innspillet bidrar til 
nedbygging av strandsonen.

Tas til følge.

LNF og bebyggelse og anlegg i gjeldende kommunedelplan for kysten.  
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G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Til 
Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 Sarpsborg 
          Dato: 01.07.2019 

 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG KYSTSONEPLAN 2015-
2026 
 
Innsender 
G|Plan AS 
Mob: 90016516 
E-post: aso@gplan.no  
 
 

Bakgrunn 
På vegne av grunneierne/festerne for gnr. 1140, bnr. 4, fnr. 52, gnr. 1140, bnr. 4, fnr. 5, gnr. 
1140, bnr. 25, gnr. 1140, bnr. 4, fnr. 10, gnr. 1140, bnr. 4, fnr. 36, gnr. 1140, bnr. 4, fnr. 11 i 
Sarpsborg kommune oversendes innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og 
kystsoneplanen.  
Eiendommene ligger på nordre del av Komperødlandet og er i hovedsak eksponert mot 
Kvastebyen/Feriehjemmet i nordøst. Eiendommene er beliggende i 100-metersbeltet og er i 
gjeldende kystsoneplan lagt utenfor byggegrense mot sjø. Gjeldende byggegrense er vist med blå 
strek i figur 1 under. Komperødlandet er i stor grad bestående av hytteeiendommer fra 40- og 50-
tallet i en sammenhengende rekke langs sjøen. Senere er det også etablert hytter i tilstøtende 
områder. Området er således godt etablert som fritidsboligområde i Sarpsborg kommune og 
alderen på hytter og tilhørende bebyggelse tilsier at ønsker om standardheving og vedlikehold av 
eiendommene må påregnes.  
 

 
Figur 1. 
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Vurdering 
I plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 er bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak 
i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag klargjort og strammet inn. Forbudets hensikt beskrives i 
lovens forarbeider (Ot.prp. nr 32, 2007-2008). De sjønære strandarealene er av nasjonal interesse 
og skal i utgangspunktet holdes fri for bebyggelse. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 
100-metersbeltet skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. Det er en vanlig praksis i kystkommunene at ubebygde eiendommer 
behandles etter strengeste kriterier men at det for eksisterende bebyggelse derimot utvises et 
skjønn og åpnes for en viss utvikling. Ofte under forutsetning av at utvidelser skjer inntil 
eksisterende fasade og med eventuell utvidelsesretning bort fra sjøen som eksempler. I veileder 
for fastsetting av byggegrenser i 100-metersbeltet utarbeidet av Vestfold Fylkeskommune er det 
som eksempel angitt følgende hovedprinsipp:  
 
«Hovedbygning (bolighus eller fritidshus) på alle tomter gis anledning til en viss utvikling gjennom 
at det trekkes byggegrense 5 meter fra veggliv mot sjøen. Byggegrense vil bare unntaksvis trekkes 
tilbake mot 100-metersgrensen. Det må imidlertid gjøres vurderinger i hvert enkelt område.» 
 
Som en av 6 retningsgivende faktorer for fastsetting av byggegrense er grad av opparbeiding i 
100-metersbeltet angitt:  
 
«Der arealene mot sjøen allerede er sterkt opparbeidet og det er lite allmenne interesser å ivareta 
kan man åpne for en mindre restriktiv holdning enn i områder med stort innslag av naturpregete 
arealer, der det kan ligge til rette for økt almen ferdsel nå eller i fremtiden.» 
 

 
Figur 2a. Syd 
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Figur 2b. Nord 
 
I figur 2a og b er gjeldende byggegrense slik den fremgår av figur 1 vist med stiplet linje. Det 
antas at byggegrensen er motivert av i hvilken grad eiendommer eksponeres mot sjøen og 
tilgangen til de sjønære områdene. Det er imidlertid uklart for oss hvilke kriterier som er lagt til 
grunn for vurderingen da dette ikke fremkommer av gjeldende planverk. For vår del er det 
vanskelig å se klare ulikheter mellom området som i figur 2 er lagt utenfor byggegrense og de 
eiendommene som er lagt innenfor byggegrense.   
 
Området vurderes ikke å ha spesiell allmenn interesse som friluftsområde og den avvikende 
byggegrensen langs Komperødlandet antas derav ikke å være fastsatt for å sikre adkomstmulighet 
til slike arealer. Et prinsipp for fastsetting av byggegrense hentet fra Vestfold FKs veileder 
fremkommer i figur 3 under.  

 
Figur 3. 
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I regional kystsoneplan for Østfold er det gjennom retningslinjer for 100-metersbeltet gitt 
tilsvarende veiledning som for Vestfold. Under pkt 8.4 er det som eksempel angitt at «..utvidelse 
av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen». I dette gjenspeiles en holdning om at 
eksisterende bebyggelse vil måtte gis anledning for en viss utvikling. Det er samtidig angitt at det 
skal utvises en svært restriktiv holdning til vesentlige utvidelser. Planen angir konkrete 
volumbegrensninger for bebyggelse innenfor 100-metersbeltet slik dette fremgår under:  
 
«Det skal ikke gis tillatelse til nybygg eller utvidelse som innebærer at samlet bruksareal (BRA) for 
fritidsbebyggelse overstiger 80 kvm og maksimal fasadelengde overstiger 12m i eksponert retning. 
Oppføring av frittliggende terrasser og opparbeidet uteplass eller gressplen som er til hinder for 
allmennheten tillates ikke.» 
 
Det er vår vurdering at retningslinjene i regional kystsoneplan bør følges opp i revidering av ny 
kommuneplan og kystsoneplan for Sarpsborg.  
 
Oppsummering 
Det anmodes om at fastsatt byggegrense mot sjø langs Komperødlandet vurderes på nytt i den 
pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel. Byggegrense for allerede bebygde eiendommer 
bør følge veggliv mot sjø og ikke plasseres i konflikt med eksisterende bebyggelse på 
Komperødlandet. Dette for å lettere kunne oppfylle likebehandlingsprinsippet og unngå utfordringer 
med ulik dispensasjonspraksis. 
 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B010 –  
 

1. Ønsker at fastsatt byggegrense mot sjø langs Komperødlandet vurderes på nytt i den 
pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

Vurdering: Det tas ikke en konkret vurdering av innspillet. Det er gjennomført en generell 
vurdering av byggegrenser mot sjø langs kysten. 
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From: Simonett Halvorsen-Lange <simonett@bas-ark.no> 
Sent: onsdag 18. september 2019 14.37 
To: Hege Hornnæs; Ole Ringsby Førland; Postmottak 
Cc: Lars Erik Borge; Lars-Erik Borge; Britt Alexandersen Kivedal 
Subject: Innspill  
Attachments: 01 Innspill .pdf; Eierliste.xlsx 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Hei,   
 
På vegne av Lars Erik Borge som representant for flere eiere av hytter i Mølsbakken 
hytteområde oversendes innspill til arbeidet med kystsoneplanen.  
Bare ta kontakt om det er spørsmål, eller om dere ønsker ytterlig dialog omkring innspillet.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Simonett Halvorsen-Lange 
Arkitekt MNAL  
+47 41530274 
www.bas-ark.no 
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BAS arkitekter as
69 13 10 50
St.Mariegate 96/98
1706 Sarpsborg
Norway  
www.bas-ark.no

 

 

Sarpsborg, September 2019. 
 

INNSPILL TIL PÅGÅENDE ARBEID MED REVIDERING  

AV KYSTSONEPLANEN, Sarpsborg kommune. 
 
Innspillet gjelder Mølsbakken hytteområde. Innspillet fremmes på vegne av kontaktperson Lars Erik 
Borg, eier av Mølsbakken 28 samt opplistede eiere, se vedlegg. Mølsbakken hytteområde utgjør et areal 
på ca. 14 daa.  
 
Planstatus 

I kommuneplanens arealdel inngår 
området i kystsoneplanen. Eiendommene 
ligger innenfor arealformålet LNFR– areal 
for spredt bolig- fritids- eller 
næringsbebyggelse uten byggegrense. 
Hytteområdet ligger innenfor 100 meters 
beltet. Nord for eiendommene ligger et 
område avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse (F4.) Dette ble 
innlemmet i sist revidering av 
kystsoneplanen 18.6.2015. Det pågår 
arbeid med revidering av kystsoneplanen. 
  
 

 
 

Området er ikke detaljregulert. Øst for 
eiendommene ligger Mølen 
detaljregulering fra 10.12.2009. Vest for 
eiendommene ligger 
detaljreguleringsplan for 
Borregaardsarbeidernes feriehjem 
«Bukten» fra 5.9.1991.  
Nord for eiendommene pågår arbeid 
med detaljreguleringen Hornes gård.  
 
 
 
 
 

 
Bakgrunn 
Med gjeldende plangrunnlag skal alle tiltak på eiendommene i området Mølsbakken behandles etter PBL § 
1-8, uavhengig av arealformål. Dette betyr at i praksis er det byggeforbud. Forbudet mot tiltak gjelder i 
100- meters beltet mot sjø og vassdrag, så fremt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens 
arealdel eller reguleringsplan, jf. § PBL1-8. I gjeldende kystsoneplan er det ikke innregulert egen 
byggegrense for hytteområdet Mølsbakken. 
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Gjeldende kystsoneplan beskriver at flere hytteområder med konsentrert bebyggelse ved kysten fikk ved 
sist revidering innregulert LNF- områder for spredt bebyggelse med byggegrenser. Byggegrensen gjør at 
eiendommene kan utvikles etter bestemmelsene i planen uten at de omfattes av byggeforbudet i 100-
metersbeltet. Det er egne maksimumskrav for bebygd areal, fasadelengde og terrassestørrelse for disse 
eiendommene. Kystsoneplanen beskriver at Sarpsborg kommune har et ønske om at eiendommene 
innenfor disse områdene skal kunne fortsette å utvikle seg i henhold til bestemmelsene i kystsoneplanen 
og det står; “Dersom disse eiendommene skal omfattes av byggeforbudet vil det i praksis bli tilnærmet 
umulig å gjøre tiltak på̊ allerede eksisterende fritidsboliger. Kommunen vurderer det som viktigere at 
byggeforbudet først og fremst omfatter områder med spredt hyttebebyggelse, samt områder der en 
utvikling av fritidsboligene vil kunne hindre allmenhetens mulighet til å bevege seg langs sjøen.” 

Flere eksisterende hytteområder i Sarpsborg, som Karlsøya, Kålvika, Sildevika og Gressdal har Sarpsborg 
kommune innregulert byggegrense i kystsoneplanen. Byggegrensen er fastsatt etter anbefalinger i 
rapporten «Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold». Slik vi ser det er 
Mølsbakken et eksisterende hytteområde som har tilsvarende tetthet og egenskaper som flere av 
hyttefeltene innenfor 100-meters beltet som har fått innregulert byggegrenser i gjeldende kystsoneplan.  
 
Slik vi forstår kommunens vurdering av hvilke områder som har fått innregulert byggegrense mener vi at 
også Mølsbakken ligger innenfor kriteriene og målsettingene. Vi ber derfor om at det igjen vurderes 
innregulere byggegrense for Mølsbakken hytteområde.  
 
Innspill 
Hytteeierne ønsker at det innreguleres byggegrense i det eksisterende hytteområdet på Mølsbakken, i det 
pågående arbeidet med kystsoneplanen. Byggegrensen bør inntegnes etter like føringer som har vært 
gjeldende ved byggegrenser i andre hytteområder i Sarpsborg:  
 
-  Byggegrensen følger fasadelivet mot sjøen.  
-  Byggegrensen trekkes tilbake mellom fritidsboliger.  
-  Byggegrensen legges ikke nærmere sjøen enn 15 m.  
 
Gjeldende kystsoneplan beskriver at det er viktig at grenselinjene får en detaljering som bærer preg av at 
det ikke har blitt drevet enkeltsaksbehandling av eiendommer på kommunedelplannivå. Byggegrensen 
trekkes derfor generelt i hovedbebyggelsens veggliv mot sjøen. Byggegrensen trekkes ikke nærmere sjøen 
enn 15 meter. Det vil si at bebyggelsen som i dag ligger 15 meter fra sjøen eller mindre omfattes av 
byggeforbudet. Byggegrensen trekkes tilbake der det er stor avstand mellom bebyggelsen. 
 
Vi ber om at innføring av byggegrenser på Mølsbakken vurderes i arbeidet med kystsoneplan. 
 
 
 
På vegne av kontaktperson Lars Erik Borge og opplistede eiere,  
vennlig hilsen,  
 

Simonett Halvorsen Lange 
Arkitekt MNAL & planlegger // +47 41530274 // simonett@bas-ark.no 
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HYTTEFELT ØST i MØLSBAKKEN

Eiendom Navn

 1001/101 Perry Breeseth/ Rita Yvonne Karlsen

 1001/94 Lars Erik Borge

1001/91 Bjørn Martinsen/ Tove Martinsen

1001/98 Ann- Kristin Viken

1001/92 Odd- Martin Smestad

1001/104 Ragnhild Due/ Simen Korsvold

1001/89 Hege Øvergaard/ Terje Berg

1001/1001/93 Inger Maren Granberg

1001/115 Heidi Sofie Eilertsen

1001/1/22 Werner Engen

1001/107 Ann Kristin Lundmark/Thor Martin Lundmark

1001/106/87 Arne Larsen

1001/97 Martin Norvold

1001/110 Jørn Lillestrand

1001/95 Kjersti Olsen
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B011 –  
 

1. Ønsker at innføring av byggegrenser på Mølsbakken vurderes i arbeidet med kystsoneplanen. 

Vurdering: Det tas ikke en konkret vurdering av innspillet. Det er gjennomført en generell 
vurdering av byggegrenser mot sjø langs kysten. 

 

 

940



From: Eilert Eilertsen <eilert@byadvokaten.no> 
Sent: torsdag 14. mars 2019 20.42 
To: Ole Ringsby Førland 
Cc: Postmottak 
Subject: Kystsoneplan for Sarpsborg innspill til retting/justering av byggegrense 

Vestjordet 
Attachments: Innspill og merknad til Kystsoneplan for Sarpsborg Vestjordet 56 - 

byggegrense.pdf; 4.1.Tidslinje i sak om rivning oppføring hytte Vestjordet 
56.pdf; 4.2.Skråfoto eiendom.pdf; 4.3.Planjus 1 for 2012 s 1 og 35 om 
detaljplanlegging i kommuneplan.pdf 

 
Hei igjen. Jeg viser til dagens møte og oversender som avtalt innspill og anmodning om justering av 
byggegrense slik jeg vurderer som et riktig og fornuftig resultat. Bygningsavdelingen har også muntlig 
gitt uttrykk for at det fremstår som noe pussig at streken plutselig skulle skjær opp og utenfor denne 
hyttetomta som ligger tett ved et bryggeanlegg. Jeg kan i alle fall ikke se at det ligger noe i 
kommuneplan som skulle tilsi at dette er/var et resultat av en konkret vurdering av forholdene på 
stedet. 
 
Endringen har i alle fall fått svært negative konsekvenser for de familiene dette gjaldt. Skulle dere 
finne grunn/ikke finne grunn til å vurdere spørsmålet nærmere, så gi beskjed slik at vi får tatt kontakt 
med politikerne mer direkte. 
 
På forhånd takk og ha en fin fredag og helg. 
 
Med vennlig hilsen fra 
 
Eilert Eilertsen 
Advokat og konsulent i plan og byggesaker. 
41313444 
 

Fra: Ole Ringsby Førland <ole-ringsby.foerland@sarpsborg.com>  
Sendt: tirsdag 12. mars 2019 10:00 
Til: Eilert Eilertsen <eilert@byadvokaten.no> 
Emne: SV: Kystsoneplan for Sarpsborg med siste frist for innspill 5. februar 
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Fredrikstad 14. mars 2019  

 

Innspill/merknader til og anmodning om retting av feil i høringsutkast til Kystsoneplan for 
Sarpsborg Kommune. 

Undertegnede viser til to separate møter i dag i Sarpsborg kommune, med henholdsvis Ole 
Ringsby Førland (plan) og Per Erik Johansen (byggesak) om ovennevnte. Bakgrunnen for møtene 
er blant annet en endring i kystsoneplanen i 2015 som i verste fall kan gi svært negativ effekt for 
de familiene som holder til på hytta. 
 
Eierne av denne hytta er familier som har hatt feriested her siden 1957. Hytta ligger i et tett 
bebygget hytteområde med et bryggeanlegg som nærmeste nabo. Da dette bryggeanlegget ble 
etablert i 1974, så samtykket familien i at dette anlegget fikk den nåværende plasseringen. Dette 
selv om tiltaket gav mer støy og trafikk. 
 
Familien er nå blitt klar over at kommunen, uten deres viten og kunnskap, har fastsatt 
byggegrensen rundt det meste av bebyggelsen i området, men ikke deres eiendom. Dette er svært 
overraskende idet de i alle år før 2015 (da kystsoneplanen ble vedtatt) har ligget i et område som 
ikke har vært omfattet av byggeforbudet, men med tillatt spredt bebyggelse med retningslinjer. 
 
Endringen skjedde i 2015, da familien hadde en bygge og dispensasjonssak liggende til behandling 
hos fylkesmannen. Saken ble oversendt i desember 2014 til fylkesmannen. Familien fikk saken i 
retur fra fylkesmannen i september 2015 og fikk aldri noen orientering om at deres eiendom skulle 
ligge utenfor denne byggegrensen. Siden grensen ble lagt inn bak deres hytta, så kan de i verste fall 
risikere større rivningsarbeider enn om byggelinja ble lagt i fasadelivet på hytta. Noe vi antar ikke 
hadde blitt løsningen dersom forholdet hadde blitt tatt opp til politisk behandling. 
 
Etter diverse undersøkelser har vi ikke funnet noen plausibel grunn til at denne byggegrensen 
burde gå bak deres hytte. En slik justering i 2015 er av så inngripende art at de burde vært varslet.  
 

Sarpsborg kommune 
 
Planavdelingen og planutvalget/Kommunestyret. 
 
 
 

Min ref.:  Deres ref.:  

 

942



      

Side 2 av 3 
 

I møtet i dag, ble vi orientert om at den mest sannsynlige grunnen er at man i kommunen har hatt 
et veiledende prinsipp om 15 meters avstand byggegrense. Dette betyr i så fall at grensens 
plassering bak denne tomten ikke har vært gjenstand for noe konkret og individuell vurdering. Jeg 
viser til at området akkurat her er lite interessant for allmennheten pga Sameiebrygga. Når det er 
sagt så fungerer samarbeidet mellom søker og sameiet svært godt.  
 
Kystsoneplanen er nå igjen til rullering og endring, men familiene har ikke vært klar over denne 
«feilen» som oppsto i 2015. Familien har også nå vært hyppig i dialog med kommunen, fra 2009 til 
2016, uten at det er blitt påpekt en mulighet for å komme med innspill på dette punktet. 
Eiendommen ligger fortsatt inne i LNF- med tillatt spredt fritidsbebyggelse, men ikke bak 
byggegrensen som de andre hyttene. Se kart av dagens situasjon på neste side, med ønske til 
korrigering av byggegrensen. Dette må rettes slik at konsekvensene ikke blir urimelig store. 
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Side 3 av 3 
 

Denne tidlige fastsettelse av grensen er antakelig skjedd administrativt, uten at kommunestyret har 
fått noen forklaring på hvorfor denne skulle gå der den da ble satt. Denne «feilen» har skapt større 
utfordringer for familiens prosjekt som ble påbegynt i 2009. En sak som har fortsatt videre med 
nærmest sammenhengende behandling frem til i dag. Hadde det ikke vært for denne ukjente 
endringen av en byggegrense, så hadde saken vært løst. 
 
På vegne av de familiene som har hatt sitt feriested her i snart 70 år, så bes det om at grensen 
justeres i tråd med kommunestyret sin intensjon om at områder tillatt med spredt fritidsbebyggelse 
ikke ligger utenfor byggegrensen. 
 
Med vennlig hilsen fra 
 
Eilert Eilertsen 
Advokat mna 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Tidslinje og oversikt over saksforløpet på eiendommen. 
2. Skråfoto som viser eiendommen og brygga. 
3. Planjus 1/2012. 

 
Kopi: Familien Johansen og Martinsen 
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Martinsen, Johansen og Lindberg. Sak om rivning/oppføring av hytte på eiend. 1133/1/48 

20.03.2019 – Frist for merknader til fylkesmannens miljøv.avd sin uttalelse. 

14.03.2019 – Møte med saksbehandler både på byggesak og plansak 

04.02.2019 – Brev fra kommunen med fylkesmannens uttalelse og frist til den 20.03.2019. 

18.01.2019 – Høringsuttalelse fra Fylkesm. Miljøvernavdeling - negativ 

04.01.2019 – Oversendelse fra Sarps.K ny søknad til høring fylkesm. Miljøv.avd. 

12.02.2018 – Foreløpig svar fra Sarpsborg kommune på søknad om disp (Ikke mottatt av verken 
ansvarlig søker eller tiltakshaver. Etterlyses 

10-10-2017 – Ny søknad nr 3 sendes inn med disp og nye tegninger. 

22.09.2017 – Søknad om dispensasjon fra ark Skyrud 

06.09.2017 – Referat sendes på nytt med ny frist til den 11.10.2017 for søknad. 

27.06.2017 – Referat fra forhåndskonferanse 14.06.17 om tiltaket og ny søknad nr 3. Frist 04.09.2017 
for ny søknad. (Ikke mottatt av ansvarlig søker og etterspørres fra tiltakshaver.) 

27.04.2017 – Brev fra kommunen m oppsummering 

27.04.2017 – Brev med tilbakemelding fra kommunen om status og fremdrift 

15.12.2016 – Målinger av Sarpsborg Kommunen på høyder 

03.11.2015 – Brev fra kommunen v. Per-Erik Johansen. Forespørsel om møte vedr.fremdrift 

22.09.2015 – Fylkesmannens vedtak i klagesaken om søknad nr 2. 

01.06.2015 – Rullering av kommuneplanens arealdel og nye regler hvor byggeforbudet i 100 meters 
beltet gjøres gjeldende, jf § 1-8 og kommuneplan. 

09.03.2015 – Fylkesmannen mottok saken fra Sarpsborg kommune 

25.12.2014 – Klage fra nabo Børresen 

20.06.2014 – Ny søknad nr 2 på tiltaket fra søker 

07.02.2014 – Svar fra Sarpsb kommune og beklager lang behandlingstid pga fødselspermisjon mv. 
som svar på brev av 28.05.13 med frist 15.03.14 for ny søknad. 

03.05.2013 – Brev fra søker med nytt forslag til løsning på saken 

02.02.2013 – Fylkesmannen opprettholde kommunens avslag på ny søknad nr 1 

  Fylkesmannen slår fasts at byggeforbudet etter § 1-8 ikke gjelder for eiendommen. 

21.12.2012 – Fylkesmannens brev foreløpig svar på klage. 

19.11.2012 – Klagen mottatt av fylkesmannen 

01.08.2012 – Klage 2 fra adv Skaaraas på avs.ag 

29.05.2012 – Klage på avslag om søknad 
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10.05.2012 – Avslag på søknad nr 1 fra Sarpsborg kommune 

03.10.2011 – Brev fra kommunen til søker med frist for uttalelse til fylkesmannens uttalelse. 

30.11.2009 – Innsendt melding som senere blir en godkjent melding om tilbygg, som ble utført som 
rivning og nybygg da man fant store mengder råte i eksisterende bygg. Skulle søkt på nytt. Klage fra 
nabo Børresen og pålegg om stans og retting fra kommunen ble igangsatt. 

23.05.2006 – Anneks omsøkt og godkjent oppført m areal på 15 m2 

1957 – Familien kjøpte tomt og hytte. 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B012 – familien Johansen og Martinsen  

1. Ønsker at grensen justeres i tråd med kommunestyret sin intensjon om at områder tillatt
med spredt fritidsbebyggelse ikke ligger utenfor byggegrensen.

Vurdering: Det tas ikke en konkret vurdering av innspillet. Det er gjennomført en generell 
vurdering av byggegrenser mot sjø langs kysten. 
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From: Pål Kolberg Grønnerød <pkg@hg-advokater.no> 
Sent: tirsdag 17. april 2018 14.36 
To: Emilie Agnes Marie Cosson-Eide; Hege Hornnæs 
Cc: Jon M. S. Myrli; 'Ingrid Lorås Vestby'; 'Magnar Vestby' 
Subject: Skarlunden - byggegrense i Kystsoneplanen 
Attachments: 0585_001.pdf 
 
Jeg viser til e-poster.  
 
Forespørselen om innspill til kommuneplanens arealdel gjelder en begrenset endring ift. 
Kystsoneplanen ved Skarlunden i Ullerøy.  
 
Det er fra grunneier Hans-Jørgen Borge Skar (gnr 1137 bnr 3) og tomtefesterne Ingrid og Magnar 
Vestby (gnr 1137 bnr 3 festenr 3) ønske om å innarbeide en særskilt byggegrense innenfor Kystsonen 
og innenfor 100-meters beltet på stedet. Borge Skar var ved forrige rullering ikke klar over at det ble 
satt slike byggegrenser flere steder i kommunen hvor det var gammel fritidsbebyggelse – og fikk 
således aldri inngitt noe innspill om dette den gangen.  
 
Det foreligger nå reguleringsforslag for det aktuelle området. Før dette ferdigstilles, bør en se på 
byggegrensa på stedet. Det bør tillates bygging/tilbygg opp til totalt 80 m2 i den eksisterende rekka 
av hytter som er på stedet. Se vedlagte kartutsnitt med forslag til særskilt byggegrense.  
 
Vi ser dette som et område som ligner Komperødlandet (innenfor marinaen) – hvor slik særskilt 
byggegrense er inntatt innenfor 100 meters beltet. Ved Skarlunden ligger det en enkelt rekke med 
gamle etablerte hyttetomter i nord-sør retning, hvor hovedtyngden av disse har bebyggelse på 70-80 
m2 i dag. Dette er i samsvar med de grenser som gjaldt tidligere og som i dag gjelder bak 100 meters 
grensa evt. innenfor Byggegrensa i 100 meters beltet. Det er kun enkelte hytter i denne rekka som 
har mer begrenset areal, herunder Vestby sin.  
 
Vestby har en dispensasjonssøknad inne, som ikke er ferdig behandlet, sak nr 17-04208 .  Det 
konkrete forslaget gjelder en større hytte enn dagens, men hvor denne trekkes mer ned i terrenget 
og blir mindre fremtredende enn dagens hytte på stedet. Men realiseringen stoppes av gjeldende 
bestemmelser i Kystsoneplanen og at det ikke er definert noen særskilt byggegrense på stedet.  (Jeg 
har satt byggesak v/Jon Myrli på kopi her, til orientering).  
 
Argumentene som er listet i dispensasjonssøknaden er også relevante for en vurdering av særskilt 
byggegrense på stedet. Jeg viser derfor til denne for mer utfyllende begrunnelse og beskrivelse.  
 
Vi håper innspillet kan tas i betraktning ved denne rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Pål Kolberg Grønnerød 
Advokat 
 
ADVOKATENE HOLM, GRØNNERØD & BRUN 
Pb. 3, 1650 Sellebakk 
tlf. 69343650 
epost: pkg@hg-advokater.no 
 
 
KONFIDENSIELT 
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Denne e-post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan 
inneholde taushetsbelagte opplysninger i advokatklientforhold. Dersom De ikke er rett mottager av 
e-posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke misbruker 
opplysningene i denne e-post. 
 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee 
only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is 
prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and 
delete this message. Thank you. 

 

Fra: kopimaskin@gronnerod.no 
Sendt: tirsdag 17. april 2018 kl. 11.37 
Til: Pål 
Emne: Attached Image 
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Kommunedirektørens vurdering – innspill B014 – Hans-Jørgen Borge Skar, Ingrid 

Vestby, Magnar Vestby: 
 

1. Ønske om å innarbeide en særskilt byggegrense mot sjø for Skarlunden 

Vurdering: Det tas ikke en konkret vurdering av innspillet. Det er gjennomført en generell 

vurdering av byggegrenser mot sjø langs kysten. 
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