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Forslag til detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252 A og B - 
Vurdere utsendelse til høring og offentlig ettersyn 
 
Samfunnsutvalget- Vedtak: 
Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 -10 og 12-11 legges forslag til 
detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252, Plan ID 3017 2019 01, med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse ut til høring og offentlig ettersyn når forslagstiller har 
inntatt følgende endringer / suppleringer i plandokumentene: 
1. Veien V reguleres til felles adkomstvei og det fremkommer i planbeskrivelsen at veien 

skal være tilgjengelig som turvei for allmennheten. 

2. Det tas inn en bestemmelse under punkt 2. annet kulepunkt om at garasje skal 
plasseres minimum 2,0 meter inn fra vei og vendehammer når innkjøringen går parallelt 
med veien, og 5,5 meter inn fra vei med vendehammer når innkjøring går på tvers av 
veien. 

3. Tegnforklaringen i plankartet må oppdateres med nødvendige opplysninger. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 -10 og 12-11 legges forslag til 
detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252, Plan ID 3017 2019 01, med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse ut til høring og offentlig ettersyn når forslagstiller har 
inntatt følgende endringer / suppleringer i plandokumentene: 
 
1. Veien V reguleres til felles adkomstvei og det fremkommer i planbeskrivelsen at veien 

skal være tilgjengelig som turvei for allmennheten. 

 
2. Det tas inn en bestemmelse under punkt 2. annet kulepunkt om at garasje skal 

plasseres minimum 2,0 meter inn fra vei og vendehammer når innkjøringen går parallelt 
med veien, og 5,5 meter inn fra vei med vendehammer når innkjøring går på tvers av 
veien. 

 



3. Tegnforklaringen i plankartet må oppdateres med nødvendige opplysninger. 

 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Råde kommune mottok den 06.01.2020 forslag til detaljreguleringsplan for Saltnesveien 232 
A og B. Planforslaget ble sendt tilbake til forslagstiller pga mangler. Kommunen mottok 
reviderte plandokumenter den 13.04.2020. Rådmannen legger her frem planforslaget til 1. 
gangs behandling for utlegging til høring og offentlig ettersyn. 
 
Saksopplysninger: 
Forslagstiller er HJ Eiendom AS. Plankonsulenten er MTS Arkitekter AS.  
 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

· Planbestemmelser  
· Plankart datert  
· Planbeskrivelse med følgende vedlegg: 

· Innspill 
· Forslagstillers vurdering av innspill 
· ROS analyse eksisterende situasjon 
· ROS analyse som følge av plan 

 
Planområdet 
Planområdet ligger på østsiden av Saltnesveien mellom Spetalen og Saltnesveien, i et 
område med blanding av bolighus og fritidsboliger, ca. 1 km fra Saltnes barneskole.  
 
Innhold i planforslaget 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en forsiktig fortetting med boligbebyggelse 
på eksisterende fritidseiendom gnr. 93 bnr. 197 med tilhørende adkomst. Planforslaget 
legger til rette for maksimalt 3 boenheter, en enebolig og en tomannsbolig, samt adkomst fra 
Liljeveien over kommunal grunn, med vendehammer for renovasjonsbil.   
 
Arealet B1 som er avsatt til byggeområde for boliger er på 1753 m2. Utnyttelsesgraden er 
satt til 25% bebygd areal (BYA) med tak- / gesimshøyde på maksimalt 7,5 meter. 
 
Det stilles krav om at det skal avsettes minst 2 p-plasser per enhet. 
Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenheter er satt til 100 m2. 
 
Planforslaget har rekkefølgebestemmelser til blant annet opparbeidelse av adkomstvei, 
uteopphold, etablering av bom og snumulighet for renovasjonsbil. 
 
Eiendomsforhold 
Planforslaget regulerer hele gnr. 93 bnr. 197 og deler av gnr. 93 bnr 290.  
Grunneier på eiendommen gnr. 93 bnr. 197 er HJ Eiendom AS  
Grunneier på eiendommen gnr. 93 bnr 290 er Råde kommune.  
 
Forhold til overordnede planer 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel som viser nåværende 
boligområde. Det er kun en mindre del av planområdet, ca. 100 m2 , som er foreslått til 
adkomstvei, som er avsatt til friområde i kommunedelplan for Saltnes. 
 
Planområdet ligger utenfor gul støysone lang Saltnesveien. 
 
Planområde grenser til boligtomt og felles lekeareal i reguleringsplan med Plan ID 67 for del 
av gnr. 93 bnr. 2 Saltnes. 



 
Virkningen av planforslaget 
Planforslaget legger kun til rette for 3 boenheter i et område med boligbebyggelse. I følge 
planbeskrivelsen vil tiltaket ha få negative virkninger, men noe positiv virkning for 
trafikksikkerhet siden adkomsten for flere av tomtene i området legges til Liljeveien. 
Avkjøring til Saltnesveien vil dermed reduseres. Planen medfører ikke omdisponering av 
dyrket eller dyrkbar mark og berører ikke viktig naturmangfold. Barn og unges interesser er 
ikke vesentlig berørt.  
 
ROS analysen 
Radon og trafikkfare er de viktigste risiko faktorene som kommer frem i analysen. Det er krav 
til håndtering av radon i teknisk forskrift som må følges slik at helserisiko unngås. Trafikkfare 
er redusert ved å legge adkomsten via intern boliggata.  
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Medvirkning 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i juni 2019 med høringsfrist 12. juli 2019 ihht plan og 
bygningslovens bestemmelser. Det kom inn 6 høringsuttalelser. Uttalelsene og forslagstillers 
merknad til disse ligger vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener planforslaget er tilstrekkelig utredet med bakgrunn i planforslaget 
begrensede omfang. 
 
Planforslaget legger kun til rette for vedlikeholdsutbygging bak strandsonen. Det vurderes å 
være i samsvar med overordnede regionale og kommunale planer. Viktig kultur og 
naturmangfold vil ikke bli berørt. 
 
Kapasitet på vannledning 
Det er manglende kapasitet på vannledningen i Saltnes. Mattilsynet har tatt dette opp i sin 
høringsuttalelse. Utfordringer knyttet til vannforsyning ble tatt opp på oppstartsmøtet. Det ble 
imidlertid vurdert at det ikke var til hinder for oppstart av regulering for et begrenset antall 

boenheter. Kommunen jobber med å få på plass bedre trykk og kapasitet. 
 
Adkomstvei 
Innregulert adkomstvei (V) går over kommunal grunn. Det er i planforslaget ikke avklart om 
adkomstveien skal være felles adkomstvei for eiendommene eller offentlig vei. Argument for 
at veien bør reguleres til fellesadkomstvei er at den har en begrenset lengde, vil være en 
blindvei og vil betjene et begrenset antall boliger. Veien vil ikke være en del av det 
kommunale hovedveinettet. Kommunen vil da ikke brøyte eller vedlikeholde veien selvom 
den ligger på kommunal grunn. Det som kan tale for at veien bør være kommunal er at det 
går en offentlig anlagt turvei der i dag og at kommunen eier arealet. Før adkomstveien til 
boligene opparbeides må uansett rettigheter fra kommunen som grunneier innhentes. 
Rådmannen anbefaler at veien reguleres til felles adkomstvei og at det forutsettes at veien 
skal være tilgjengelig som turvei. 
 
Adkomstveien er regulert med en bredde på 4,5 meter inkludert veiskulder. Siden innregulert 
vei kun skal være adkomst til eiendommene og ikke skal ha en fartsgrense høyere en 30 
km/h og kun vil ha en begrenset trafikk til boligtomtene, er det akseptabelt at det ikke 
etableres fortau / gang og sykkelvei. Klassifiseringen Hø1 i Statens vegvesen sin håndbok, 
omtalt i planbeskrivelsen, anses å være tilstrekkelig.  
 
Byggegrense - Vendehammer 



Det er innregulert vendehammer for renovasjon mv. Den skal være i henhold til kommunens 
renovasjonsnorm. Byggegrense mot vendehammer og den indre delen av adkomstveien er 
satt til 1 meter. Rådmann mener det er uheldig at byggegrensen settes så nære veien på 
grunn av manglende oversikt / trafikksikkerhet og på grunn av drift av vendehammene med 
tanke på snørydding mv. Forslagstiller mener en byggegrense på 4m rundt vendehammerne 
vil føre til at den sørlige delen av tomta blir svært trang. Det pekes på at dette er en blindvei 
med svært begrenset trafikk og vedlikeholdsbehov. Når det gjelder snølagring mener de 
dette bør kunne gjøres i enden av vendehammeren, eller langs byggegrensa mot B1. 
Rådmann ønsker å avvente uttalelser fra høringsinstansene før det legges frem en 
anbefaling. Imidlertid anbefaler rådmann at det tas inn en bestemmelse under punkt 2. annet 
kulepunkt om at garasje skal plasseres minimum 2,0 meter inn fra vei og vendehammer når 
innkjøringen går parallelt med veien, og 5,5 meter inn fra vei med vendehammer når 
innkjøring går på tvers av veien. Hensikten er at det ikke skal kjøres direkte fra garasjen og 
ut i veien og slik at det er plass til en biloppstillingsplass foran garasjen. 
 
Forslagstiller kunne med fordel laget et illustrasjonsprosjekt med utomhusplan som viser 
mulige løsninger. Byggeområdet er imidlertid såpass stort at planen bør kunne la seg 
gjennomføre. 
 
Barn og unge 
Hensynet til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt. Det er tilgjengelig 
grøntområder / friområder i nærområdet. Det arealet som er avsatt som friområde i 
kommunedelplan for Saltnes og som adkomstveien vil berøre, er i dag del av eksisterende 
turvei. Funksjon som turvei vil bli opprettholdt. 
 
Utbyggingsavtale 
Rådmannen har foreløpig vurdert at det ikke er behov for utbyggingsavtale, men avtale om / 
rettighet til bruk av kommunal grunn mv må innhentes.  
 
Medvirkning 
Medvirkning anses å være ivaretatt ihht plan – og bygningslovens bestemmelser. 
 
Økonomi 
Planforslaget anses ikke å få vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi. 
 
Annet 
Kulepunktene i bestemmelsene bør skiftes ut med tall eller bokstaver slik at de er enklere å 
referere til både i høringen og eventuelt senere ved søknad om tiltak. 
 
Tegnforklaringen i plankartet må oppdateres med nødvendige opplysninger. 
 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener forslag til detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252 vil kunne bidra til  
ønsket fortetting i samsvar med overordnede føringer bak strandsonen. 
  
Det anbefales at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn når forslagstiller har 
inntatt følgende endringer / suppleringer i plandokumentene: 
 
· Veien V reguleres til felles adkomstvei og det fremkommer i planbeskrivelsen at veien 

skal være tilgjengelig som turvei for allmennheten. 

 
· Det tas inn en bestemmelse under punkt 2. annet kulepunkt om at garasje skal 

plasseres minimum 2,0 meter inn fra vei og vendehammer når innkjøringen går parallelt 
med veien, og 5,5 meter inn fra vei med vendehammer når innkjøring går på tvers av 



veien. 

 
· Tegnforklaringen i plankartet må oppdateres med nødvendige opplysninger.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne:  
 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Samfunnsutvalget 28.05.2020: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 

Votering:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak - Samfunnsutvalget 28.05.2020: 
Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 -10 og 12-11 legges forslag til 
detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252, Plan ID 3017 2019 01, med plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse ut til høring og offentlig ettersyn når forslagstiller har 
inntatt følgende endringer / suppleringer i plandokumentene: 
1. Veien V reguleres til felles adkomstvei og det fremkommer i planbeskrivelsen at veien 

skal være tilgjengelig som turvei for allmennheten. 

2. Det tas inn en bestemmelse under punkt 2. annet kulepunkt om at garasje skal 
plasseres minimum 2,0 meter inn fra vei og vendehammer når innkjøringen går parallelt 
med veien, og 5,5 meter inn fra vei med vendehammer når innkjøring går på tvers av 
veien. 

3. Tegnforklaringen i plankartet må oppdateres med nødvendige opplysninger. 

 
 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 04.05.2020 Reguleringplan 
2. 06.05.2020 Forslag til reguleringsbestemmelser Saltnesveien 252 
3. 06.05.2020 Planbeskrivelse Saltnesveien 252 
4. 25.02.2020 ROS Analyse Saltnesveien 252 Eksisterende situasjon 
5. 25.02.2020 ROS Analyse Saltnesveien 252 Som følge av planen 



6. 25.02.2020 Råde kommune - Faglig innspill til oppstart av detaljregulering for 
Saltsnesveien 252 A og B 

7. 25.02.2020 Uttalelse til varsel om oppstart for detaljregulering av Saltnesveien 252 
8. 25.02.2020 Innspill Mattilsynet 
9. 25.02.2020 201906407-2NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart -  

Detaljreguleringsplan for Saltnesveien 252 A og B - Råde kommune, 
Østfold 

10. 25.02.2020 19_147665-3Innspill til varsel om planoppstart - Detaljregulering av 
Saltnesveien 252 i Råde kommune 

11. 25.02.2020 Innspill - varsel om oppstart - detaljregulering - gbnr. 93_197 - Saltnesveien 
252 A - Råde 

12. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - Fylkesmannen i Oslo og Viken 
13. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - Hafslund Nett 
14. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - Mattilsynet 
15. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - NVE 
16. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - Statens Vegvesen 
17. 25.02.2020 Kvittering+for+nabovarsel 
18. 06.05.2020 Reguleringplan 
19. 25.02.2020 Spørsmål til avkjøring Marianne Brækkan 
20. 25.02.2020 Vurdering av innspill Saltnesveien 252 - Østfold Fylkeskommune 
 
 
 


