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Oppstartsmøte referat 
Omregulering på Rød gbnr. 40/1 
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1. Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Rød gbnr. 40/1 

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan / Omregulering 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  40/1 

Plankonsulent: :  Vestrem AS 

Adresse: Thorsøveien 104, 1634 Gamle Fredrikstad 

e-post: andreas@vestrem.no 

Tlf:  90016516 

Forslagsstiller: Thor Erik Fredriksen 

Fakturaadresse: Vestrem AS, Thorsøveien 104 1634 Gamle Fredrikstad 

Nasjonal planID: 3011 150 

 

 

Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 

Tlf:  69 37 50 24 

e-post:  aleand@hvaler.kommune.no 

Møtested: Rådhuset, Skjærhalden Møtedato: 23.08.2021 

Deltakere:  

Fra plankonsulent og forslagsstiller: 

Andreas Sporild Olsen 

Håvard Skaaden 

 

 

 

Fra kommunen:  

Aleksander Andreassen 

 

 

Referent: Aleksander Andreassen 

 

Dato for godkjent referat: 08.10.2021 
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2.  Hensikten med planarbeidet 
Planarbeidets målsetning er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg 

innenfor området. Planområdet foreslås påkoblet regulert kjørevei i gjeldende 

reguleringsplan for Del av Rødområdet (planID 29) som også betjener planområdet i dag. 

Det ønskes lagt til rette for frittliggende eneboligbebyggelse og konsentrert 

småhusbebyggelse som firemannsboliger, kjedehus og rekkehus. 

 

 

3.  Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 
- Plangrensen. Forslag til plangrense er vist i illustrasjon under.  

 

 
- Reguleringsformål for nordre del av området (regulert til idrett) 

- Løsning for internvei. Mulighet for «2 minus 1» 

- Hensynet til omgivelsene, herunder skole og idrettsanlegg 
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4. Eksisterende arealbruk 
Foreslått planområde er i all hovedsak skog med enkelte stier og tråkk med variasjon fra fjell 

i dagen, grunnlendt furumark og noe fuktigere mark i nord. Arealet er regulert til 

industriformål gjennom «Del av Rødområdet» og anvist som område for bebyggelse og 

anlegg i gjeldende kommuneplan.  

 

 
 

5. Overordnede føringer 

Listene under nedenfor er ikke utfyllende.  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over planer og strategidokumenter for Hvaler kommune: 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over regionale planer for Viken: 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/  

 

Her finner du overordnede føringer for kommunal planlegging i Viken: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-

foringer-for-kommunal-planlegging/  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
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5.1 Planstatus 

Planer 

 

Merknader 

Fylkesplan for Østfold Rød Asmaløy er anvist som lokalsenter. 

Tiltaket vil være i tråd med føringene i 

fylkesplanen. 

Regional kystsoneplan for Østfold Ikke relevant 

Andre relevante fylkesdelplaner: se Viken 

fylkeskommunes internettsider 

Dette vil undersøkes i løpet av 

planarbeidet og i nødvendig grad belyses i 

plandokumentene. 

Kommuneplanens arealdel Området er avsatt til eksisterende 

bebyggelse og anlegg. Tiltakene vil være i 

tråd med formålet i kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel Planarbeidet vil vil være i tråd med målene 

i samfunnsdelen.  

Kommunedelplan for klima og energi Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Kommunedelplan for kulturminner Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Næringsstrategi Planarbeidet igangsettes i samråd med 

kommunens næringsseksjon. 

Trafikksikkerhetsplan Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Havnestrategi Ikke relevant 

Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 

Tiltaket vil erstatte deler av følgende 

reguleringsplan:  

Del av Rødomrødet (planID 29) og Rød 

med endringer (planID 16) 

Tilliggende reguleringsplaner Ingen tilliggende planer.  

Andre planer/vedtak Ingen kjente.  

Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget 

Ingen kjente.  

 

 

5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og 
arealplaner 
 

Nasjonale føringer/SPR/RPR/rundskriv Merknader 

 

2021 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen, Sone 1 

Ikke relevant. 

2019 Forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

Oppfølging av FNs 17 bærekraftsmål 
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2018 Statlig planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Tiltaket innebærer fortetting i et lokalsenter 

og vurderes positivt mtp. 

planretningslinjene. 

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Barnetalsperson vil få varslings- og 

høringsdokumenter tilsendt. 

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

Ikke relevant. 

 

 

6. Rapporter og veiledere 

Lokal veileder for overvann. 

 

Sentrale veiledere (kommunal- og moderniseringsdepartementet) se www.planlegging.no  

 

 

7. Avklaring av konsekvensutredning (KU-plikt) 
 

 Merknader 

 

Tiltaket krever konsekvensutredning   

Plankonsulent må gjøre en vurdering av 

om prosjektet vil utløse krav om 

konsekvensutredning 

Vurderer at det ikke skal gjennomføres 

KU. 

Tiltaket krever ikke konsekvensutredning Kommunen vurderer at tiltaket ikke 

krever konsekvensutredning. I tråd med 

kommuneplanens arealdel. Det er 

allerede regulert til industri og lagring 

(næringsbebyggelse), og skal 

omreguleres til mindre besøksintensiv og 

mindre støyende bruk. Og vil ha mindre 

påvirkning på sine omgivelser om det blir 

planlagt riktig.  

 
8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 

vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf. pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av Supplerende kommentarer: 

http://www.planlegging.no/
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plankonsulent. 

 

 

Barn og unges interesser i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Støyskjerming mot skole og 

barnehage.  

 

Ivaretakelse av turstier og 

rekreasjonsområde. Ikke ødelegge 

for rekreasjonsmuligheter. Knytte 

sammen områdene på Rød.  

 

Støy fra skole og barnehageområde. 

Brukes som et idrettsområde og 

lekeplass på fritiden. Flytte lekeplass 

og grøntområde mot skoleområdet.  

 

Heller boliger enn industri. Konflikt 

med veien, vurdere alternative 

traseer.  

 

Planlegges for en ballbinge/håndball-

anlegg og skateanlegg i 

idrettsområde i nord og på 

skoleområdet.  

 

 

 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

 

Koble til en VA-ringledning via 

Tømmerholtet.  

 

Flytte veien mest mulig vestover i 

regulert korridor. Vegetasjonsvoll mot 

skolen og barnehagen langs veien.  

 Sosial infrastruktur Har fremdeles kapasitet både i skole 

og barnehage. Høy tilflytting til 

Hvaler, men ikke alt er barnefamilier. 
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Huser, Hauge / Åttekanten er ledig, 

samt Brekke. Litt kapasitet på 

Asmaløy.  

 

Mulighet å utvide idrettsanlegg og 

lekeplass mot skolen, ca 5 daa. Da 

kan Hvaler kommune kjøpe opp 

området og bruke dette som skole 

skolegård. 

 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Bør være vegetasjonsvegg pga 

partikkelstøv(fanger).  

 

 Universell utforming Vurdere behov. Skal bygge lav 

trehusbebyggelse. Uteområde må 

sikres etter krav fra TEK17.  

 Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Turstier skal bli tatt vare på gjennom 

området, og koble sammen 

tømmerholtet, skolen og eksisterende 

turstier.  

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Følges utforming som ligger i 

kommuneplanens arealdel.  

 Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

Myr i nordøstlige hjørnet av 

planområdet vurderes.   

 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

Fjell i dagen og en del skog i 

området. Overvannsproblematikk i 

kjelleren på skolen. Vurdere mindre 

tettere flater i planområdet. 

 Levekår og folkehelse Turstier som knytter området 

sammen. Støy fra skolen tror man 

ikke er noe problem, hvor det skal 

lages buffersone mot skolen 

lekeareal, samt lekeplass. Det skal i 

tillegg lages støyvoll fra veien inn til 

området mot skolen og barnehagen.  

 



 

 

9 
 

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 

 

9. Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 

(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 

grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. 

 

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer 

og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Varsel til naboer, myndigheter, 

organisasjoner/foreninger o.l. berørte 

iht. liste fra Hvaler kommune.   

 

Brev/epost, 

annonse 

Så snart som mulig. 

Regionalt planforum 

 

Møte Avhengig av innspill til 

varsel om oppstart. 

Holde åpen dialog med 

lokalsamfunnet 

Åpent 

informasjonsmøte. 

Senere i prosessen 

Må vurderes etter 

innspillene som har 

kommet inn.  

 

Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 

konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 

 

Møter avholdes etter behov. 

 

 

10. Kart 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

  

Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 

geodataavd. i Fredrikstad kommune, og 

leveres på SOSI-format i henhold til 

gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger. Grensepåvisning skal gjennomføres ved 

usikre grenser. 

 Oversikt over hjemmelshavere, naboer og 

gjenboere 

Henvend deg til saksbehandler. 
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11. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgekrav Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 

Ringledning til området for å 

styrke vanntrykket på Rød 

og i planområdet.  

 

 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 

infrastruktur 

Kommunal vei går til 

planområdet. Må se på 

utbyggingsavtale.  

 

 
12. Oppstart av planarbeidet 

x Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

 Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

 Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst PDF Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 
 

13. Andre viktige tema som ble tatt opp i oppstartsmøtet 
- Bør ta opp saken politisk til en prosessveiledende uttalelse, basert på de tilbakemelding 

man har fått fra oppvekst. Skal revidere planinitativet til behandling i UPB den 29. 

september.  

o Saken har vært opp i utvalget for plan- og byggesaker. Politikerne var positivt 

innstilt til planarbeidet.  

- Omregulere sørøstlige delen av veien til LNF.  

- Flytte planavgrensningen til å gå langs veien nordover. 

- Vurdere å bytte idrettsområde i nord til å gå langs vest mot skolen.  

- Endre på bestemmelser i planen til å omfatte støyvegg/støyvoll og fortau, og ev. gangfelt 

over veien.  

- Bestemmelser rundt bygge og anlegg-perioden for området, ift støy og tidspunkt for 

sprengning osv. Med hensyn til barn i barnehager og skoler.  

- Kommunen skal vurdere underveis om man vil ha fortrinnsrett til noen boliger i området.  
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- Det skal varsles om utbyggingsavtale samtidig som varsel om oppstart.  

- Avklare hvem som skal stå for kostnader ift veg, fortau og støyvoll langs Hvaler 

kommunes vei inn til planområdet.  

- Myren i området må det vurderes tilstanden på. Og bør unngås å bygge på. Det bør 

vurderes å justere området vestover og bytte området for idrettsanlegg.  

 

14. Innspill fra intern høring 
Fra oppvekst: 

- Bekymret for veien og trafikksikkerhet. Vurdere alternativ trase til å gå gjennom 

idrettsområde.  

- Støyproblematikk fra vei, og fra skole til boligområdet 

- Stillere i barnehagen åpningstid, særlig ift sprengning.  

 

 
15. Komplett planforslag innhold og materiell 

Nedenfor er en liste over hva en komplett planforslag skal inneholde og hva som skal leveres 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag og vedtak. 

 

 
 

 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format ved levering etter vedtak. 

 Reguleringsbestemmelser i Word-format. 

 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på Word-format. 

 Nødvendige illustrasjoner og modeller 

 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

 Kopi av varslingsbrev 

 Varslingsliste 

 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

 Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

 Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
 

 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 
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16. Framdrift 

Plankonsulents planlagte dato for varsling:  Snarlig etter ev. politisk 

vurdering.  

Varsel om utbyggingsavtale Samtidig som varsel om 

oppstart. 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

Ikke vurdert.  

 
17. Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrer for behandling av reguleringsplansaker finner du i kapittel 9 i gebyrregulativet 

under: 

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for Hvaler kommune 2021 

 

 

18. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 

kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 

myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 

for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 

nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 

avslutte saken. 

 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf

