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Statsforvalteren innvilger søknad om forlengelse av båndlegging – 
kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad 
 
Statsforvalteren viser til kommunens søknad om forlengelse av båndlegging datert 05.12.2022.    
 
Vi har behandlet saken og vår konklusjon er:   
 
 
Statsforvalteren innvilger søknad om forlengelse av båndleggingssone innenfor 
kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad med fire år – fra 07.02.2023 til 
07.02.2027, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d).   
 
 
  
Sakens bakgrunn   
Statsforvalteren mottok 05.12.2022 søknad fra Fredrikstad kommune om forlengelse av båndlegging 
av arealer som omfattes av Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad.  
 
Kommunedelplanen ble vedtatt av bystyret i Fredrikstad 07.02.2019. Innenfor kommunedelplanens 
område har det siden planen ble vedtatt vært båndlagt arealer for videre reguleringsplanlegging av 
bruprosjektet. Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d) er 
tidsbegrenset til fire år etter vedtak, men kan etter søknad forlenges med fire år. Bystyret i 
Fredrikstad vedtok 10.11.2022 å søke om slik forlengelse. Bakgrunnen for søknaden er en 
henvendelse fra Viken fylkeskommune, som har ansvar for å utarbeide den aktuelle 
reguleringsplanen, hvor de ber Fredrikstad kommune om å sende slik søknad til Statsforvalteren.  
 
Myndighet til å behandle søknader om forlenget båndlegging er delegert til Statsforvalteren 
gjennom Rundskriv T-6/96 «Overføring av myndighet etter plan- og bygningsloven». I rundskriv T-
2/09 s. 2 videreføres tidligere oppgaver og myndighet for Statsforvalteren, og tidligere rundskriv 
gjelder så langt de passer.  
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Fredrikstad kommune har i brev datert 05.12.2022 varslet hjemmelshavere innenfor avgrensningen 
for kommunedelplanen om at søknad om forlengelse av båndleggingen er sendt til Statsforvalteren. 
Både privatpersoner og bedrifter i området er varslet om søknaden.   
 
Statsforvalteren varslet også hjemmelshavere innenfor båndleggingssonen i eget brev datert 
04.01.2023. Frist for eventuelle merknader til søknaden ble satt til 20.01.2023. Statsforvalteren har 
mottatt merknader fra Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Bane NOR.  
 
Statsforvalteren ser slik på saken  
 
Rettslige utgangspunkter 
Det følger av plan- og bygningsloven § 11-8 første ledd at kommuneplanens arealdel i nødvendig 
utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. I 
bestemmelsens tredje ledd fremgår det at det kan fastsettes følgende hensynssone, jf. bokstav d): 
 

«Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 
 
Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er 
tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år.» 

 
Bestemmelsen angir ikke noen nærmere vilkår for når forlengelse kan gis. Ettersom båndlegging av 
arealer kan være inngripende for de som rammes, må det vurderes om det foreligger tilstrekkelig 
gode grunner for forlengelse. I forarbeidene til bestemmelsen1 legges det til grunn at behovet for 
nødvendig arealbruksstyring i perioden frem til særlovsvedtak foreligger normal er tilstrekkelig 
begrunnelse for å gi forlengelse. I veileder til kommuneplanens arealdel har departementet uttalt 
følgende: 
 

«Departementet kan forlenge båndleggingen med fire år dersom oppfølgingen er forsinket 
på grunn av forhold som ikke skyldes kommunen, og det ellers er sterke samfunnsmessige 
grunner for å opprettholde den midlertidige båndleggingen.» 

 
I rundskriv T-6/96 fremgår det at det i vurderingen vil være av avgjørende betydning å hindre at det 
ikke åpnes for bygging av tiltak som vil vanskeliggjøre fremtidig disponering av området. Samtidig vil 
berørte eiere ha et krav på å få en endelig planmessig avklaring innen rimelig tid.  
 
Vurdering 
Som nevnt er det i Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad angitt sone for 
båndlegging av arealer i påvente av reguleringsplan. Planen båndlegger nødvendige arealer for 
reguleringsplanlegging av bruforbindelse mellom Omberg og Torp. Det er innenfor området ikke 
tillatt med tiltak som kan være til hinder for ny bro med tilhørende veianlegg. Båndleggingssonen 
dekker hele planavgrensningen for kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad. 
Båndleggingen av arealene utløper 07.02.2023, fire år etter vedtak av kommunedelplanen. 
Søknaden om forlenging er fremmet før tidsbegrensningen for båndleggingen utløper.   
 
Kommunen begrunner søknaden med blant annet følgende: 
 

 
1 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 220 
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«Viken fylkeskommune har ikke startet reguleringsplanlegging og vil ikke ha kapasitet til det 
innen februar 2023, ettersom det har tatt tid å få avklart prioritering av bruprosjektet i 
Bypakke Nedre Glomma fase 2, og fordi planleggingen av to andre fylkeskommunale 
veiprosjekter i denne prosjektporteføljen har høyere prioritet.  
 
Kommunedirektøren mener det er av stor samfunnsmessig betydning å forlenge 
båndleggingen, slik at bruprosjektet kan realiseres som planlagt, og at kommunen ikke kan 
lastes for at reguleringsplanarbeidet ikke vil starte opp innen utløpet av den opprinnelige 
fireårsperioden. Vilkårene for forlengelse vurderes derfor å være oppfylt, og 
kommunedirektøren anbefaler å søke Statsforvalteren i Oslo og Viken om fire års forlengelse 
av båndleggingen.» 

 
Kommunedirektøren har gjort følgende vurderinger i innstillingen: 
 

«Kommunedirektøren vurderer at de to vilkårene for forlenget båndlegging, jamfør 
Kommunal- og distriktsdepartementets veileder for kommuneplanens arealdel, er oppfylt. 
Det første vilkåret gjelder hvorvidt kommunen er skyld i den forsinkede oppfølgingen av den 
videre planlegging av bruprosjektet. Kommunedirektøren mener hovedårsaken til dette er 
de endrede føringene for bompengefinansierte bypakker, som kom med Solberg-
regjeringens bompengeforlik sommeren 2019, og den omfattende prosessen Bypakke Nedre 
Glomma måtte gjennom i kjølvannet av dette. 
 
Den lokalt vedtatte fase 2 av Bypakke Nedre Glomma fra 2018 (bystyresak 131/18), hvor ny 
bru over Glomma i Fredrikstad inngikk i prosjektporteføljen, var ikke i tråd med de nye 
føringene fra bompengeforliket. Dermed måtte bypakkens andre fase tilpasses nye føringer 
og fremmes til ny lokalpolitisk behandling. Kommunedirektøren anser at Fredrikstad 
kommune, i samarbeid med bypakkesekretariatet og de øvrige bypakkepartene, har gjort sitt 
for å fremme ny Bypakke Nedre Glomma fase 2 til politisk lokalpolitisk behandling snarest 
mulig. Det er derfor kommunedirektørens vurdering at Fredrikstad kommune ikke kan lastes 
for at oppstart av reguleringsplanlegging av ny bru over Glomma har blitt forsinket. 
 
Det andre vilkåret gjelder hvorvidt det er sterke samfunnsmessige grunner for å 
opprettholde båndleggingen. Kommunedirektøren mener ny bruforbindelse er et viktig 
prosjekt for hele Nedre Glomma-regionen. Den vil avlaste Fredrikstadbrua og dempe 
trafikken gjennom de hardt belastede kryssene langs fv. 109 og rv. 110 sentralt i byen. Både 
av hensyn til generell framkommelighet og samfunnsberedskap er det kritisk å ha et 
alternativ til Fredrikstadbrua når den er stengt, eller har redusert framkommelighet, enten 
dette skyldes trafikkulykker eller planlagt veiarbeid. I lys av alt dette mener 
kommunedirektøren det er sterke samfunnsmessige grunner for å søke om forlenget 
båndlegging. Konsekvensene av å la båndleggingen løpe ut er også del av denne 
vurderingen. Etter utløp av den opprinnelige fireårsperioden vil det ikke være mulig å 
båndlegge arealet på nytt til samme formål og det vil derfor være risiko for at andre tiltak i 
området kan gjøre gjennomføring av bruprosjektet dyrere eller at ny bru over Glomma må 
bygges i en annen korridor, med det det vil medføre av utredninger og planprosesser. 
Ettersom Bypakke Nedre Glomma fase 2 skal porteføljestyres kan økte kostnader til dette 
prosjektet også ha negative konsekvenser for resten av prosjektporteføljen.  
 
Gitt at Bypakke Nedre Glomma fase 2 vedtas av Stortinget innen rimelig tid (forventet våren 
2023), vurderer kommunedirektøren det som sannsynlig at Viken fylkeskommune vil starte 
reguleringsplanlegging av ny bruforbindelse innen utløpet av ny fireårsperiode, som vil vare 



  Side: 4/5 

til februar 2027. Ny bru over Glomma i Fredrikstad er lavest prioritert av de fire store 
veiprosjektene i prosjektporteføljen for Bypakke Nedre Glomma fase 2, men Viken 
fylkeskommune antyder i brevet til kommunen at oppstart av reguleringsarbeidet vil skje i 
god tid før 2027. Kommunedirektøren legger til grunn at Viken gjør sitt for å oppnå dette, 
jamfør omtalen i forrige avsnitt om de potensielt store negative konsekvensene ved å la 
båndleggingen løpe ut.  
 
Forlengelse av båndleggingen er ikke uten negative konsekvenser. Båndleggingssonen 
omfatter både bolig- og næringsområder, og berørte vil få forlenget perioden med 
restriksjoner på hvilke tiltak man kan gjennomføre på egen eiendom. Kommunedirektøren 
mener imidlertid at det er et relativt lavt antall regulerings- og byggesaker som har blitt 
berørt av denne båndleggingssonen.» 

 
Statsforvalteren tiltrer kommunens vurdering om at vilkårene for å forlenge båndleggingen er 
oppfylt. Vi anser det som viktig å videreføre båndleggingen for å unngå at det settes i gang andre 
utbyggingstiltak som vil vanskeliggjøre fremtidig disponering av området. I likhet med kommunen 
vurderer vi at det er sterke samfunnsmessige grunner som taler for å forlenge båndleggingen. Vi har 
i vurderingen også sett hen til konsekvensene av å la båndleggingen løpe ut, da det aktuelle området 
ikke kan legges ut til båndlagt området på nytt.2 Området må da i utgangspunktet tas opp til ny 
planlegging for å få styring på arealbruken. For å opprettholde styringen i områdene inntil 
planspørsmålet er avgjort, kan kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 nedlegges 
midlertidig forbud mot tiltak. Et midlertidig forbud vil gjelde inntil det vedtas plan etter plan- og 
bygningsloven. Ettersom arealene alt er båndlagt i kommunedelplanen, vil det mest hensiktsmessige 
være å forlenge båndleggingen. Ut fra det som er opplyst fra Viken fylkeskommune, anses det 
sannsynlig at reguleringsarbeidet vil bli igangsatt innenfor en ny fireårsperiode.  
 
En forlengelse innebærer ulemper for husstander og næringsdrivende innenfor båndleggingssonen. 
Det har imidlertid ikke kommet inn negative merknader fra varslede hjemmelshavere i området. Vi 
vurderer at planarbeidet for ny bru over Glomma i Fredrikstad er av stor samfunnsmessig interesse. 
Selv om en forlengelse vil medføre begrensninger for hjemmelshavere innenfor båndleggingssonen, 
anser at det er en klar overvekt av samfunnsinteresser som taler for videre båndlegging. 
 
Når det gjelder berørte myndigheter, har Statens vegvesen ingen merknader og anbefaler at 
båndleggingsperioden forlenges med fire år. Fylkeskommunen har anbefalt kommunen å søke om 
forlenget båndlegging, og har ingen merknader til søknaden.  
 
Bane NOR viser til følgende i sine merknader til søknaden: 
 

«Båndleggingssonen for vegtiltaket omfatter dagens Østfoldbane, deler av Rolvsøy terminal 
og planområdet for nytt dobbeltspor (InterCity). I vår uttalelse til offentlig ettersyn av 
kommunedelplanen, datert 16.05.2018 forutsatte vi at båndleggingsbestemmelser ikke 
innebærer søknadsplikt for drift, vedlikehold og utbedring av jernbaneinfrastruktur innenfor 
planområdet. Bane NOR har også vært skeptisk til ordlyden av båndleggingsbestemmelser 
som vil kunne vanskeliggjøre framtidige jernbanetiltak i området. 
 
Bane NOR forutsetter at forlenget båndlegging for vegtiltaket ikke vil være til hinder for 
jernbanetiltak som InterCity-planlegging, og eventuelle mindre tiltak på dagens jernbane 
innenfor båndleggingssonen. Det pågår planlegging av mange samferdselsprosjekter i 

 
2 Veileder til kommuneplanens arealdel, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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området, og vi vil understreke viktigheten av en god dialog og koordinering mellom 
samferdselsmyndighetene.» 

 
Statsforvalteren bemerker at hvorvidt et tiltak er i strid med kommunedelplanens bestemmelser må 
vurderes i det enkelte tilfellet. For hensynssone H710-2 (arealer innenfor varslet planområde for nytt 
dobbeltspor) er det inntatt i bestemmelsene at det innenfor området ikke er tillatt med tiltak som 
kan være til hinder for fremtidig jernbaneutbygging, og at søknader om tiltak som ligger innenfor 
hensynssonen skal forelegges Bane NOR for uttalelse før vedtak fattes. Ordlyden synes ikke å være 
til hinder for tiltak knyttet til jernbanen. Søknadsplikt for tiltak reguleres for øvrig av plan- og 
bygningsloven § 20-2. I likhet med Bane NOR fremhever vi for øvrig viktigheten av god dialog og 
koordinering mellom samferdselsmyndighetene.   
 
Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det er grunnlag for å forlenge 
båndleggingen med fire år, frem til 07.02.2027.  
 
Dette vedtaket er sendt i kopi til hjemmelshavere innenfor båndleggingssonen. 
 
Konklusjon   
Statsforvalteren innvilger søknad om forlengelse av båndleggingssone innenfor kommunedelplan 
for ny bru over Glomma i Fredrikstad med fire år – fra 07.02.2023 til 07.02.2027.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d) og gjeldende 
delegasjon.  
 
Vedtaket kan påklages til Kommunal- og distriktsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 28 og plan- 
og bygningsloven § 1-9 siste ledd. Eventuell klage sendes via Statsforvalteren. Klagefristen er tre uker 
fra vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.   
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef  

  
 
Eline Kristiansen Sedal 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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