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Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram. Detaljregulering av 
nye Bjølstad gård, Fredrikstad 

Bjølstad gård og de omkringliggende eiendommene inngår i reguleringsplan for 
Verkstedveien/Bjølstad. I gjeldende plan er arealet avsatt til kombinert formål 
bolig/forretning/kontor, offentlig friområde og boligbebyggelse. Boligbebyggelsen er regulert som 
bevaringsområde.  

Planområdet ligger svært sentralt, attraktivt beliggende ved vannet og i gangavstand fra sentrale 
deler av Fredrikstad. Bjølstad utvikling AS er i gang med å regulere de tilstøtende områdene i 
nordvest, ved gangbrua, gjennom detaljreguleringen «Del av Åsgård, Fv. 108 og 451». 

Hensikten med planinitiativet er å bytte om på planformålene i gjeldende plan slik at arealene langs 
elvebredden forblir åpne, mens arealene mot Værsteområdet og fylkesveien bygges ned. Med dette 
plangrepet skapes en både estetisk og funksjonell overgang mellom Bjølstad gård og 
Værsteområdet, samtidig som elverommet som i dag brukes som friområde forblir åpent. Denne 
åpne strukturen speiler også byrommet på den andre siden av elva. Etter en omregulering vil 
trafikken til nybebyggelsen skje via ny avkjøring rett fra fylkesvegen framfor via Verkstedveien som 
er en smal og svingete boliggate. Planformålene omfatter en kombinasjon av boligbebyggelse og 
næringsarealer. Planen vil også legge til rette for bevaring av Bjølstad gård, samt at Båthusteateret 
kan bevares.  

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med 
detaljregulering og konsekvensutredning av Bjølstad gård. Tiltaket er ikke i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Planinitiativet utløser derfor krav om utarbeidelse av 
konsekvensutredning. Planarbeidet og konsekvensutredningen skal gjennomføres etter et 
planprogram. Planprogrammet (vedlagt) skal etter pbl. §§ 4-1 legges ut til høring og fastsettes av 
kommunen før planarbeidet starter, slik at berørte parter kan komme med innspill til planarbeidet. 
Hensikten med dette er å samle inn et best mulig kunnskapsgrunnlag for planleggingen, samtidig 
som berørte parter blir gitt anledning til å medvirke tidlig i planprosessen. 

Det varslede planområdet omfatter ca. 32,6 daa. Plangrensen er i all hovedsak satt etter tilstøtende 
reguleringsplaner eller eiendomsgrenser. Plangrensene, vist på vedlagte kart, vil kunne innsnevres 
gjennom planprosessen, og vil justeres slik at den korresponderer med plangrensen til «Del av 
Åsgård, Fv. 108 og 451». Den nye planen får nasjonal planID.: 0106 1156. 

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til 
planarbeidet. Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 19.10.2018  
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Varselet er også tilgjengelig på kommunen sine nettsider www.fredrikstad.kommune.no.  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller eventuelle spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Jon Rongen, Arealplanlegger 

Vedlegg:  1. Kart som viser hvilket areal som inngår i planområdet. 

2. Forslag til planprogram, datert 23.08.2018 


