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Saksnr.: 2017/13911 
Dokumentnr.: 217 
Løpenr.: 185694/2019 
Klassering: Sleipner Bruket 
Saksbehandler: Frøydis Lunde Ingerø 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 16.10.2019 85/19 
Bystyret 17.10.2019 140/19 

 

Forslag til detaljregulering for med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29  
arealplanID 01061168 – Onsøy 
Forslagsstiller: Sleipner Motor AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 

reguleringsplan for Bruket 23 og 29, arealplanID 01061168, plankart datert 13.06.18, 
sist revidert 12.03.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist 
revidert 13.09.19. 

2. Bystyret ber rådmannen igangsette arbeid med å få gjenreist trelastlageret på egnet 
tomt.  

 
Fredrikstad, 07.10.2019 
 

Planutvalgets behandling 16.10.2019: 

10 av 11 medlemmer tilstede under behandling av denne sak. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 16.10.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Bruket 23 og 29, arealplanID 01061168, plankart datert 13.06.18, 
sist revidert 12.03.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist 
revidert 13.09.19. 

2. Bystyret ber rådmannen igangsette arbeid med å få gjenreist trelastlageret på egnet 
tomt.  

 

Bystyrets behandling 17.10.2019: 

51 av 53 medlemmer tilstede under behandling av saken. 
Planutvalgets behandling var sendt bystyrets medlemmer på e-post. 

 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 17.10.2019: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Bruket 23 og 29, arealplanID 01061168, plankart datert 13.06.18, 
sist revidert 12.03.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist 
revidert 13.09.19. 
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2. Bystyret ber rådmannen igangsette arbeid med å få gjenreist trelastlageret på egnet 
tomt.  

 
 
Fredrikstad, 28.10.2019 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Frøydis Lunde Ingerø, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 

reguleringsplan for Bruket 23 og 29, arealplanID 01061168, plankart datert 13.06.18, 
sist revidert 12.03.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist 
revidert 13.09.19. 

2. Bystyret ber rådmannen igangsette arbeid med å få gjenreist trelastlageret på egnet 
tomt.  

 
Sammendrag 
WSP Norge AS har på vegne av Sleipner Motor AS utarbeidet forslag til detaljregulering 
med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for nye produksjonslokaler med tilhørende testanlegg og administrative funksjoner for 
bedriften.  
 
Sleipner Motor er en av Fredrikstads eldste bedrifter, og har for tiden over 100 ansatte ved 
sine lokaler i Mosseveien. For å sikre videre konkurransedyktig drift er Sleipner avhengig av 
større produksjonslokaler, med tilknytning til elv eller sjø for etablering av testanlegg. 
Forut for planprosessen var Sleipner i dialog med Fredrikstad kommune i omlag 1,5 år, for å 
finne en egnet tomt for bedriften. Prosessen avdekket at tilgangen på ledige næringstomter 
langs sjø/elv i kommunen i praksis er svært begrenset. 
 
Næringsområdet ved Gressvik Bruk har vært i kontinuerlig bruk til sjørelatert næring siden 
etableringen av bruket på 1860-tallet. Trelastvirksomheten har opphørt, men nye sjørelaterte 
virksomheter har overtatt arealene, og viderefører slik sett bruk med lange tradisjoner og 
stor verdi for Fredrikstad kommune. Samtidig har tilgangen på næringstomter langs vannet 
blitt svært redusert, først som følge av byggeforbudet i 100m-beltet fra 1965, og i nyere tid 
som følge av utbyggingspress på slike arealer til blant annet boligformål.  
 
Planprosesser innebærer avveining mellom interessemotsetninger. Dette planforslaget 
medfører fjerning av et trelastlager som er angitt med hensynssone for «bevaring av 
kulturmiljø» i gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde, og som vurderes som et 
kulturminne av regional betydning av fylkeskonservatoren.  
 
Trelastlageret er representativt for sagbrukstiden, en epoke som la grunnlaget for byen slik 
vi kjenner den i dag. Det er svært få eksemplarer igjen av denne bygningstypen i 
Fredrikstad. Som avbøtende tiltak er det i revidert planmateriale innført en bestemmelse 
som sikrer at trelastlageret demonteres på en måte som muliggjør flytting og gjenoppføring. 
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For at en slik bestemmelse skal ha noen praktisk verdi må det imidlertid også vedtas at 
flyttingen skal gjennomføres. Ved å flytte bygningen ivaretar man det rent arkitektoniske, 
men dens historieformidlende verdi i bybildet vil svekkes. Dette er derfor bare en halvgod 
løsning. For å bøte på tapet av trelastlageret bør ny bebyggelse på tomta få en utforming 
som knytter den til stedets historie, og høy arkitektonisk kvalitet må være en forutsetning.  
 
På bakgrunn av mangler i konsekvensutredningen av kulturminner fremmet Østfold 
fylkeskommune innsigelse til planforslaget. Konsekvensutredningen er nå utbedret, og 
innsigelsen er trukket. 
 
I tillegg til kulturminner er trafikk et tema som er vurdert nærmere i planprosessen. 
Planforslaget medfører noe trafikkøkning i forhold til dagens situasjon, noe som krever 
vurderinger av lokal trafikksikkerhet. Revidert planforslag forbedrer til en viss grad 
trafikksikkerheten ved å legge føringer for veiutbedring med mer. 
 
Oppsummert ser rådmannen at saken har betydelige interessemotsetninger. Utbyggingen vil 
få negativ konsekvens ved at et viktig kulturminne fjernes/flyttes. Rådmannen legger 
imidlertid til grunn at videreføring av næring i planområdet skal tillegges avgjørende vekt i 
saken. Det legges også vekt på at det tidligere i prosessen er gitt tydelige politiske signaler. 
Rådmannen anbefaler å godkjenne planforslaget.  
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart  
2 Reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist revidert 13.09.19  
3 Plankart datert 13.06.18, sist revidert 12.03.19  
4 Planbeskrivelse datert 15.06.18, sist revidert 01.07.19  
5 Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø Bruket 23 og 29 datert 

27.02.2018, sist revidert 22.03.2019 
 

6 Oversikt over endringer etter høring og offentlig ettersyn  
7 Sammendrag av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers 

kommentarer datert 18.06.2019 
 

8 Trekking av innsigelse - Bruket 23 og 29 - eiendom 48/3 og 261 – arealplanID 
01061168 

 

9 Fastsatt planprogram  
10 ROS-analyse  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2017/13911  
 
Følgende vedlegg til planforslaget er i stor grad oppsummert i planbeskrivelse med 
konsekvensutredning: 

 Stedsanalyse 

 Trafikkanalyse 

 Kartlegging av naturtyper og naturmiljø 

 Miljøteknisk grunnundersøkelse – fase 1  

 Vurdering av lokal luftkvalitet ved Gressvik 

 Støyutredning 

 Notat vedr. overvann 

 Overvannsplan 

 Skredfarevurdering iht. NVEs retningslinjer 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Sleipner Motor AS har behov for større og bedre egnede produksjonslokaler da de har vokst 
ut av eksisterende lokaler i Teglverksveien og Arne Svendsens gate. Bedriftens 
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hovedprodukt thrustere (sidepropeller) må testes i vann, og stadig økende dimensjoner gjør 
at en tomt nær sjøen er en forutsetning. 
 
Overordnet planstatus 
Den aktuelle eiendommen er avsatt til «forretning, kontor, industri» med krav om 
bebyggelsesplan i gjeldende reguleringsplan. I kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
er landarealet avsatt til «næringsvirksomhet» og vannarealet avsatt til «sjø og vassdrag, 
farled». Eksisterende trelastlager er angitt med hensynssone for «bevaring av kulturmiljø».  
Området omfattes også av hensynssone for «elverom» og «flomfare».  
 
Det ble gitt dispensasjon og rammetillatelse for nye produksjonslokaler i desember 2016 og 
april 2017, men vedtakene ble omgjort av Fylkesmannen i Østfold i forbindelse med 
klagebehandling. Fylkesmannen mener det ikke er rettslig grunnlag for å innvilge 
dispensasjoner som omsøkt, og at en eventuell byggetillatelse forutsetter at tomten 
omreguleres.  
 
Bystyret avslo i november 2016 et innbyggerforslag om å verne eksisterende trelastlager og 
transformere resten av tomten til forretning/kontor/bolig, samt grøntarealer og park. Bystyret 
signaliserte i den forbindelse at hensynet til næring, bedriftsutvikling og arbeidsplasser skal 
tillegges vekt.  
 
Planarbeidet omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet er fastsatt i 
juni 2018. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet er del av Gressvik Bruk som strakk seg fra nåværende Gressvik ferjested og 
sydover langs Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. I dag er dette et typisk 
industriområde med store næringsbygg på grus- og asfaltflater. I den senere tid er 
industriområdet supplert med småbåthavner og noe boligformål. Mot vest grenser 
planområdet mot et boligfelt på Lenafjellet.  
 
Med unntak av en liten trebevokst kolle er planområdet utbygd med bygninger, 
parkeringsplasser, veier og bryggeanlegg. Eksisterende trelastlager er gjenreist etter en 
brann på 1950-tallet og er det siste gjenværende spor i området etter plankebyepoken på 
midten av 1800-tallet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsforslaget omfatter totalt ca. 22 daa, og av disse foreslås ca. 14,7 daa regulert til 
kombinert formål «kontor/industri/lager». Formålet innbefatter et 15 meter bredt felt ut i 
Vesterelva. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 17 000 m2, og det foreslås byggehøyder 
opp til kote 7 og kote 15,5.  
 
Byggegrenser mot naboeiendommer er 4 til 6,5 meter og byggegrense til senterlinje regulert 
offentlig vei er 12,5 meter. Arealene nærmest Vesterelven er angitt med hensynssone 
«flomfare» med tilhørende bestemmelser.  
 
Del av veien Bruket foreslås regulert til «kjøreveg» med «fortau» på deler av strekningen. 
Arealene i Vesterelven som ikke reguleres til byggeformål foreslås regulert til «ferdsel».  
Det er gitt reguleringsbestemmelser om blant annet universell utforming, overvann, 
automatisk fredete kulturminner, støy- og luftforurensning i anleggsperioden, parkering, 
miljøtekniske grunnundersøkelser, geotekniske grunnundersøkelser, dokumentasjon av 
trelastlager før det demonteres, etc.  
 
Fjerning av trelastlager avviker fra overordnede føringer i kommunedelplan for byområdet. 
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Planmaterialet er revidert etter høring og offentlig ettersyn. Blant annet er det gjort mindre 
justeringer i sykkel- og bilparkeringsantall, det er innført støybestemmelse, ny sikringssone 
for frisikt ved avkjørsel, og rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av veien 
Gunnelandet, konsekvensutredningen er supplert, med mer. For en fullstendig oversikt over 
endringene vises det til vedlagt skriv fra plankonsulent. 
 
Konsekvenser av planforslaget  
Planforslaget gir en rekke både positive og negative konsekvenser. Det gir blant annet 
positive konsekvenser i forhold til verdiskaping og næringsutvikling, mens det gir negative 
konsekvenser i forhold til trafikk og kulturminner.  
  
Det vises til konsekvensutredningen for mer utfyllende opplysninger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen viser at det er avdekket 6 forhold som faller i rød eller gul sone, og at det er mulig 
å redusere risiko- og sårbarhetsforholdene med tiltak. Dette gjelder:  
Hendelse 3 – Flom, overvann (rød sone)  
Hendelse 7 – Radonstråling (rød sone)  
Hendelse 10 – Isgang (gul sone)  
Hendelse 16 – Forurensning i grunn (rød sone)  
Hendelse 19 – Trafikksikkerhet (gul sone)  
Hendelse 32 – Begrenset atkomst for slokkeutstyr og utrykningskjøretøy (gul sone)  
 
For mer utfyllende opplysninger vises det til vedlagt ROS-analyse. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av planarbeid er varslet og kunngjort i desember 2017, samtidig med at forslag til 
planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Det er avholdt åpent møte om saken i januar 2018 i forbindelse med planoppstart. 
Forslagsstiller har orientert Gressvik lokalsamfunn underveis i planarbeidet.  
 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 26.10.18 til 10.12.18. Det er 
mottatt 19 innspill. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Se vedlagt oversikt over innspill og forslagsstillers kommentarer.  
 
Rådmannen har kommentarer til følgende innspill: 
 
Einar Bratteng:  
Bratteng kommenterer i sitt innspill at planen ikke er behandlet i tråd med lovverket, og at 
det derfor foreligger ugyldighetsgrunner. Han peker blant annet på at planen ikke er 
behandlet i regionalt planmøte, at konsekvensutredningen er mangelfull, og at ikke alle 
berørte naboer og interesseorganisasjoner har fått anledning til å uttale seg. Bratteng 
kommenterer i tillegg det nye byggets estetiske form, og mener det vil være for høyt og 
dominerende i forhold til omgivelsene.  
 
Rådmannens kommentar:  
Planforslaget er etter rådmannens vurdering behandlet i tråd med gjeldende lover og 
forskrifter.  
 
Loven stiller ikke krav til at alle planer skal behandles i regionalt planforum. Selv om 
rådmannen i ettertid vurderer at det kunne vært hensiktsmessig å legge fram planen for 
regionalt planforum, medfører det ikke ugyldighet at dette ikke ble gjort.  



Side 6 av 8 
 

Konsekvensutredningen har blitt utbedret i etterkant av høring og offentlig ettersyn, og 
oppfyller etter rådmannens vurdering kravene i loven.  
 
Medvirkningen er utført i henhold til plan- og bygningsloven. Berørte naboer og offentlige 
myndigheter har fått anledning til å uttale seg. Det vil være en urimelig krevende øvelse å 
direkte kontakte hver enkelt bruker av elven, men befolkningen er gjort oppmerksomme på 
planarbeidet gjennom varsling av oppstart i Fredriksstad Blad og på kommunens nettsider. 
Rådmannen er enig med Bratteng i at planlagt bebyggelse høyst sannsynlig vil fremstå som 
dominerende i forhold til småhusene i området, men gjør oppmerksom på at endelig 
utforming ikke fastsettes før i byggesaksbehandlingen.  
 
Bebyggelse av industriell skala aksepteres på denne tomten som en konsekvens av at det i 
gjeldende kommunedelplan for byområdet er vedtatt at arealet skal videreføres med 
industriformål. Bygningenes planlagte funksjon vil legge føringer for utformingen som 
vanskeliggjør en reell tilpasning til områdets småhusbebyggelse, men rådmannen legger til 
grunn at høy arkitektonisk kvalitet må være en forutsetning.  
 
Østfold fylkeskommune: 
Fylkeskommunen kommenterer blant annet at trelastlageret er det eneste gjenværende av 
sitt slag i Østfold og bør bevares. Fylkeskommunen fremmet innsigelse til planforslaget, for 
mangelfull konsekvensutredning av kulturminner og kulturmiljø. Mangelen medfører at et 
regionalt viktig kulturminne fjernes. 
 
Rådmannens kommentar: 
Plankonsulent har etter høring og offentlig ettersyn revidert reguleringsbestemmelsene og 
konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø, og innsigelsen fra fylkeskommunen 
er trukket. Reguleringsbestemmelsene sikrer nå at trelastlageret dokumenteres og 
demonteres på en måte som muliggjør flytting og gjenreisning av bygget. Rådmannen er 
imidlertid ikke kjent med at det foreligger avtaler som sikrer at dette gjennomføres. Det må 
være en forutsetning at det arbeides videre med dette. Rådmannen stiller seg bak 
fylkeskonservators vurdering om at trelastlageret er et viktig kulturminne som bør ivaretas.  
 
Fylkesmannen: 
Fylkesmannen påpeker i sitt innspill blant annet at det er uheldig at kommunen legger ut 
uferdige planer på høring og offentlig ettersyn. Av hensyn til forutsigbarhet og effektivitet bør 
feil og mangler rettes opp før høringen.  
 
Fylkesmannen kommenterer også at det bør spesifiseres hvor stor andel av de ulike 
arealformålene som kan etableres. Det bør sikres at kontorarbeidsplasser og andre 
funksjoner som hører hjemme i mer sentrumsnære områder, ikke etableres i stort antall her.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen er enig i at planer bør være så gode og komplette som mulig før de legges ut 
på høring. Grunnet generelt varierende kvalitet på innlevert planmateriale, stor samlet 
saksmengde og trykk om fremdrift fra politisk hold, velger imidlertid rådmannen iblant å 
anbefale å legge ut planer på høring før de er helt ferdige. Dette er pr i dag en nødvendig 
løsning i enkelte saker, for å komme videre i prosessen.  
 
Arealformålene er en videreføring av gjeldende regulering, og er i tråd med gjeldende 
kommuneplan.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Flytting og gjenreising av trelastlageret må sikres gjennomført. Det er per i dag ikke inngått 
avtale for finansiering av dette. Dette må sikres før det kan gis tillatelse til demontering. 
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Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planforslaget legger til rette for et høyt antall parkeringsplasser, og bedriftens virksomhet 
medfører bruk av tungtransport. Veiene i området er dårlig egnet til foreslått bruk. Økt 
trafikkmengde kan forårsake flere farlige trafikksituasjoner lokalt, og vil bidra til økte 
klimagassutslipp.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Tidligere søknadsbehandlinger og oppstarten av reguleringsplanarbeidet har synliggjort 
konfliktnivået og interessemotsetningene i saken, og kulturminnevern og trafikkavvikling 
peker seg ut som spesielt aktuelle problemstillinger.  
 
Næring:  
Det er i gjeldende kommuneplan vedtatt at tomten skal videreføres som næringsområde. 
Også gjeldende reguleringsplan avsetter arealene til næringsformål. 
 
Sleipner Motor er en av Fredrikstads eldste bedrifter, og har i dag mer enn 100 ansatte i sin 
produksjon i Mosseveien. For å sikre videre konkurransedyktig drift har bedriften behov for å 
etablere et produksjonsanlegg ved elva/sjøen med en utviklet teststasjon for nye produkter. 
Størrelsen på produktene har stadig økt, og produksjonslokalene i Mosseveien er ikke 
lenger tilfredsstillende for bedriftens produkter. Som følge av bedriftens vekst de senere år 
og kravene til bygningsmessig standard for produksjonslokaler, testanlegg, lager og kontorer 
ønsker Sleipner Motor å bygge et nytt næringsbygg for sin virksomhet. Sleipner har lang 
historie i byen og ønsker å etablere seg i et moderne anlegg for fremtiden – innenfor 
kommunen. Ett av hovedkriteriene for valg av ny tomt er nærhet til sjø for å kunne etablere 
nødvendig testbasseng for utvikling av bedriftens produkter.  
 
Når det gjelder muligheten for å finne alternativ tomt for Sleipner må det legges til grunn at 
kommunens virksomhet for by- og næringsutvikling i lang tid har søkt etter alternative 
lokaliteter langs elver og vann uten å lykkes. De tomtene som har vært regulert til slikt formål 
er ikke på markedet, har ikke tilstrekkelig størrelse, og/eller har blitt kjøpt opp med tanke på 
boligprosjekter.  
 
Det er også gjort vurderinger av eksisterende bygningsmasse (trelastlageret) og mulighet for 
bruk av hele eller deler av denne. Med kravene til fri takhøyde og størrelse på 
produksjon/lager lar imidlertid ikke bygget seg utnytte. Arealene på eiendommen er for øvrig 
for små til at eksisterende bebyggelse kan beholdes ved oppføring av nødvendig 
bygningsmasse. Sleipners arealbehov lar seg ikke kombinere med eksisterende 
bygningsmasse. 
 
Kulturminner:  
Trelastlageret er et kulturminne av regional betydning. Bygningen er én av de siste av sitt 
slag i Østfold og representerer et unikt fysisk minne fra sagbrukstiden, som la grunnlaget for 
Fredrikstad by slik vi kjenner den i dag.  
Rådmannen mener det isolert sett er uheldig at planforslaget åpner for fjerning av 
trelastlageret. Reguleringsbestemmelsene sikrer at bygningen demonteres på en måte som 
åpner for at den kan flyttes til et annet sted, men dens historieformidlende verdi er knyttet til 
tomta og plasseringen langs elven så vel som til det arkitektoniske.  
 
Det er foreløpig ikke avklart hvor trelastlageret skal gjenoppføres. Det er avgjørende at både 
utbygger og offentlige myndigheter samarbeider for å avklare finansiering og egnet tomt.  
Det må være en forutsetning at det arbeides videre med å få trelastlageret gjenreist så raskt 
som mulig etter eventuell demontering.  
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Bygningen er i gjeldende kommuneplan belagt med hensynssone bevaring, samtidig som 
formålet i kommuneplan og reguleringsplan er næring. Dette innebærer i praksis en 
interessemotsetning. Planprosesser innebærer avveining av ulike interesser, og i denne 
saken legger rådmannen legger avgjørende vekt på videreføring av næring i planområdet. 
Samtidig vil rådmannen minne om at svært mye av Fredrikstads attraktivitet og egenart 
ligger i nettopp kulturminnene, og at kulturminner er en begrenset ressurs. Næringsliv og 
arbeidsmarked er i stadig endring, og kan der derfor være risikofylte hensyn å vektlegge i 
saker der kulturminner er involvert. 
 
Trafikk:  
Planforslaget medfører økt trafikk i området sett i forhold til dagens situasjon. Det 
framkommer av høringsinnspillene at omgivelsene uttrykker stor bekymring for 
trafikksikkerhet, lokalforurensning og støy. Reguleringsbestemmelsene er i etterkant av 
høringen revidert, og inkluderer nå rekkefølgebestemmelser som sikrer at veien 
Gunnelandet utbedres, og at det i Hans Eriksens vei settes opp skilt som hindrer 
gjennomkjøring for lastebil. Det er i tillegg innført en bestemmelse som skal ivareta 
støyforholdene.  
 
Det er i etterkant av høring og offentlig ettersyn blitt gjort mindre endringer i planmaterialet. 
Planens overordnede rammer og hensikt er imidlertid uendret, og revideringen er etter 
rådmannens vurdering av en så beskjeden karakter at den ikke utløser behov for ny høring.  
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter.  
 
Oppsummert ser rådmannen at saken har betydelige interessemotsetninger. Utbyggingen vil 
få negativ konsekvens ved at et viktig kulturminne fjernes/flyttes. Rådmannen legger 
imidlertid til grunn at videreføring av næring i planområdet skal tillegges avgjørende vekt i 
saken. Det legges også vekt på at det tidligere i prosessen er gitt tydelige politiske signaler. 
Rådmannen anbefaler å godkjenne planforslaget. 
 


