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Varsel om oppstart av planarbeid og igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale.  
Detaljreguleringer av Måkeveien 6-10, Fredrikstad kommune. 
  

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med 
detaljregulering av Måkeveien 6-10 i Fredrikstad kommune, samt arbeid med forhandling 
av utbyggingsavtale med hjemmel i pbl § 17-4. Planområdet ligger i et etablert 
boligområde på Langøya på Kråkerøy, og er i dag bebygget med lager/næringsbebyggelse. 
Forslagstiller er Måkeveien 6 AS eiendom AS og plankonsulent er Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS. Nasjonal planID vil bli 3004 1200. 

Utbyggingsområdet omfatter i utgangspunktet eiendommene 425/191, 425/194, 425/576 
og 425/421, med adresse Måkeveien 6-10. I dag er planområdet regulert til industri, mens 
det i Fredrikstad kommunes kommuneplan (vedtatt 18.06.2020) er området lagt ut som 
nytt boligområde (felt B41). Overlappende reguleringsplaner innenfor planområdet varsles 
opphevet. Det offentlige friområdet langs elva skal videreføres i planen. 

 

Planens hensikt 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av et eldre 
næringsområde med tre større lagerbygg, til et nytt boligområde med konsentrert 
småhusbebyggelse. Arealet ligger attraktivt til, med utsikt over Kråkerøyskjærgården og 
innseilingen til Fredrikstad. Den nye boligbebyggelsen vil kunne romme totalt ± 70-80 
boenheter. Området vil integreres i boligområdene rundt og tilføre boligstrøket på 
Langøya nye gangforbindelser gjennom området og til vannet, samt tilby nye leke- og 
møteplasser. Det skal sikres offentlig nærmiljøpark jfr kommuneplanen. Det legges opp til 
parkering i carport og private garasjer.  

 

Planavgrensning 

Planavgrensningen følger i stor grad en hensynssone i kommuneplanen som sikrer at 
eiendommene innenfor byggeområdet samt friområdet langs elvekanten planlegges som 
én helhet. I tillegg er det tatt med areal langs vei og adkomster for å sikre adkomstforhold 
til byggeområdene, og siktforhold knyttet til disse. Det er ikke planer om å gjøre tiltak på 
naboeiendommene, og planområdet vil trolig derfor reduseres noe i løpet av 
planprosessen. Det varslede planområdet omfatter ca. 34,9 daa, mens selve 

 



byggeområdet er på om lag 19,8 daa. Planområdets foreløpige avgrensning framgår av 
kartet under: 

 
 

Forholdet til konsekvensutredning 

Planinitiativet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). 
Tiltakene er i tråd med formål i kommuneplanens arealdel. Det ønskede tiltaket omfattes 
ikke av forskriftens vedlegg I, og inngår ikke i vedlegg II, og skal dermed ikke vurderes etter 
forskriftens §10. Notat vedr. vurdering av konsekvensutredning er tilgjengelig på 
kommunens nettside. 
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Relevante tema som omhandler miljø og samfunn vil allikevel utdypes gjennom 
planarbeidet.  

 

Utbyggingsavtale 

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur 
etter PBL § 17- 4. I hovedsak antas det at denne vil dreie seg om å oppfylle krav til 
nærmiljøpark, samt eventuelle andre uteoppholdsarealer med allmenn karakter innenfor 
planområdet. Dette vil konkretiseres og formaliseres gjennom planprosessen. 

 

Planprosessen og muligheter for å komme med innspill 
En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Alle har anledning 
til å komme med innspill når nye reguleringsplaner skal utarbeides. Vanligvis skjer dette to ganger i 
løpet av planprosessen: når planarbeidet starter, og når planforslaget legges ut til høring. I begge 
rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Det er 
vanlig at planforslaget endres flere ganger underveis. Figuren nedenfor viser de to formelle 
tidspunktene for medvirkning i planprosessen.  

 
 

Medvirkning  

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes som nevnt 
innspill og ideer til planarbeidet fra naboer og andre berørte.  

På grunn av covid 19 er det vanskelig å holde et ordinært folkemøte i disse dager. Desto 
viktigere er det at berørte tar kontakt med deres spørsmål og innspill.  

Gjennom utarbeidelsen av planen vil vi kontakte berørte grupper for å invitere dem til å gi 
sine innspill. Eksempelvis kan barna i nabolaget få bidra i en prosess knyttet til hvordan 
lekearealene skal utformes. Opplegg rundt dette vil konkretiseres gjennom planprosessen. 

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til ingrid.dahl@sgarkitekter.no eller Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS, Postboks 895, 1670 Kråkerøy innen 12.02.2021. 
 



Dette varselet, vurdering av behov for konsekvensutredning, planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte, er også tilgjengelig på kommunen sine nettsider: 
www.fredrikstad.kommune.no/regulering.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Jon Rongen, Arealplanlegger    Ingrid Evenstad Dahl, arkitekt MNAL 

 

 

 

 

 

 


