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Trekking av innsigelse - Bruket 23 og 29 - gbnr. 48/3 og 261 - 
Fredrikstad kommune – arealplan ID 01061168 
 
Østfold fylkeskommune har mottatt fra Fredrikstad kommune etterspurt planmateriale til 
detaljregulering for Bruket 23 – 29 datert 01.08.2019.  
 
Fylkeskommunen fremmet i brev av 07.12.2018 innsigelse med bakgrunn i rundskriv H-2/14 
(retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven) kap. 2.3.2 der det bl.a. 
heter at innsigelse kan gjelde … at det er manglende eller mangelfull beskrivelse og 
konsekvensutredning. Innsigelser knyttet til rent formelle forhold må imidlertid begrenses til de 
tilfeller der dette kan ha reelle følger for innholdet i planen. 
 
Den konkrete bakgrunnen for innsigelsen var fylkeskommunens oppfatning av utført 
konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø datert 13.09.2018 som var vedlagt 
planforslaget ved offentlig høring. Denne fremsto som mangelfull og delvis feilaktig. Som en 
del av beslutningsgrunnlaget i kommunen kunne konsekvensutredningen medføre at et 
regionalt viktig kulturminne ble revet på mangelfullt og delvis feilaktig grunnlag. Siden 
tørkehuset på Gressvik, så vidt fylkeskonservatoren kjenner til, er den eneste gjenværende 
driftsbygningen av sitt slag fra sagbrukstiden i Fredrikstad og i Østfold, har bygningen høy 
regional verneverdi. Dette er nedfelt i gjeldende kommunedelplan (kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde 2011-2023), der bygningen er avsatt til hensynsone bevaring 
kulturmiljø (H570_56). Den har dermed et viktig juridisk vern etter plan - og bygningsloven. 
Planforslaget er således i konflikt med gjeldende overordnede plan i Fredrikstad kommune. 
Dersom planforslaget, som innebærer riving av tørkehuset, blir vedtatt vil Fredrikstad 
kommune tilsidesette bygningens gjeldende juridiske bevaringsstatus og et regionalt viktig 
kulturminne vil gå tapt i Østfold.  
 
I innsigelsen gitt 07.12.2018 etterspurte fylkeskommunen følgende i konsekvensutredningen 
datert 13.09.2018: 

a) mangler beskrivelse og vurdering av regionale- og nasjonale kulturminneverdier 
b) mangler en helthetlig fremstilling av tørkehuset sett i sammenheng med sagbruksmiljøet som 

fantes i nedre Glomma-området 
c) mangler forståelse for at bygningen, selv om den er fra 1954, kan representere verdier 

gjennom kontinuitet og tradisjon for den historiske sagbruksindustrien på stedet, i området 
og utviklingen av «Plankebyen», selv om bygningen ikke ble oppført på høyden av denne 
tidsepoken. Bygningen avspeiler dette i utforming og bruk. 
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d) mangler beskrivelse og vurdering av tørkehuset som landemerke ved Gressvikfloa, sett fra 
sjøen, Værste og byferga. Bygningens betydning i kulturlandskapet. 
 
Videre mente fylkeskommunen at følgende er misvisende beskrevet i konsekvensutredningen 
datert 13.09.2018: 

e) at tørkehuset har ubetydelige arkitekturhistoriske verdier slik den står i dag 
f) at bygningen kun har middels verdi av kulturhistorisk betydning og for historiske hendelser og 

personer, og som betydning for landskapet 
g) at konsekvensene ved riving av tørkehuset er satt til middels negativ konsekvens for 

kulturmiljøet, anses som en tilsidesettelse av Østfold fylkeskommunes faglige kunnskap om 
bygningen. Fylkeskommunen mener at riving innebærer store negative konsekvenser når et 
regionalt viktig kulturminne vil gå tapt.  
 
Østfold fylkeskommune har nå gjennomgått revidert konsekvensutredning datert 22.03.2019, 
og ser at den reviderte konsekvensutredningen innholdsmessig svarer ut de fleste av de 
etterspurte manglende og at disse er vurdert på nytt.   
 
Den revidert konsekvensutredningen har endret vernevurderingsskjemaet som ble brukt i 
tidligere konsekvensutredning datert 13.09.2018. Det nye skjemaet har nå fokusert på 
tørkehusets symbolverdier og kunnskapsverdier, og har satt inn kolonner for vurdering av 
lokale, regionale og nasjonale verneverdier. Dette skjemaet er mer i samsvar med Østfold 
fylkeskommunes uttalelse ved varsel om oppstart og i innsigelsen. Videre har revidert 
konsekvensutredning beskrevet at tørkehuset som det eneste som finnes igjen etter Gresvik 
Bruk, og at det finnes svært få slike bygninger fra sagbrukstiden i regionen og Østfold. 
Representativitet/sjeldenhet forsterker bygningens verneverdi. 
 
Revidert konsekvensutredningen har nå konkludert med at verneverdiene på tørkehuset har 
regionalt høy symbolverdi/opplevelsesverdi og at kunnskapsverdiene er middels. 
Symbolverdiene underbygger fylkeskommunens faglige vurdering, og at bygningen er avsatt 
til hensynssone bevaring i kommunedelplanen i Fredrikstad.  
 
Ut fra framlagt dokumentasjon kan vi trekke innsigelsen da konsekvensene av planen er 
synliggjort i konsekvensutredningen.  
 
Østfold fylkeskommune har fortsatt sterke faglige råd til kommunen for den videre 
planbehandling: 
 
Etter vår vurdering er planforslaget i konflikt med overordnet kommunedelplan i Fredrikstad 
kommune. I gjeldende kommunedelplan har kommunen vedtatt å ta hensyn til og sikre 
bevaring av tørkehuset (hensynssone bevaring – kulturmiljøet (H570_56). Videre har 
kommunen gjennom vedtatte bestemmelser i samme plan gitt muligheter for å hindre riving 
der verdifulle kulturminner er utsatt for å gå tapt.  
 
Den reviderte konsekvensutredningen styrker nå fylkeskommunens faglige råd til kommunen, 
og vi anbefaler at det vises lojalitet og forutsigbarhet ved å legge gjeldende overordnede 
planer til grunn for videre planarbeid i saken.  
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Miljø/klimaperspektiv 
Eksisterende bygninger utgjør en klima/miljø ressurs i dagens samfunn sammenliknet med ny 
bebyggelse. Bruks-  og gjenbruksverdien av eksisterende bygninger bør settes inn i et 
miljø/klimaperspektiv. Gjenbruk av eksisterende bygninger gir en miljøgevinst sammenliknet 
med nybygg. Eksisterende bygninger er allerede oppført og har gjerne mer klimavennlige 
materialer, slik at CO2-utslippet fra disse bygningene er betydelig mindre enn å produsere nye 
bygninger. Vi vil derfor anbefale at utbyggingen vurderes inn i et klimaperspektiv ved gjenbruk 
av bygningen. 
 
Vi vil som faglig råd anbefale at det sees ytterligere på trafikkløsninger for å redusere 
ulempene for beboere og spesielt barn og unge i området.  
 
Som faglig råd, vil vi videre anbefale at det framtidige prosjektet på eiendommen bidrar til å 
styrke historien på eiendommen. Både trelast og tilknytning til vannet har vært viktige 
premisser for etableringen. Synliggjøring kan være en mindre utstilling i inngangspartiet, 
informasjonsskilt langs veien, eller ved bruk at tre på en god måte i prosjektet. Dette kan 
f.eks. være massivtre, fasadekledning eller effekter som minner om planketiden.  
 
Oppsummering og trekking av innsigelse 
Østfold fylkeskommune vurderer at revidert konsekvensutredning svarer ut hovedvekten av 
etterspurte mangler ved den opprinnelige konsekvensutredningen som var grunnlaget for 
innsigelsen, og innsigelsen trekkes. Vi ber om at våre råd vurderes i det videre arbeidet.  
 
Vi har ingen flere innspill til planen, og planen kan for vår del egen godkjennes. Vi ber om kopi 
av godkjent plan.  
 
Med hilsen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av 

 
 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 
STATENS VEGVESEN Region Øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
WSP NORGE AS Postboks 185 Sentrum 0102 OSLO 
SLEIPNER MOTOR AS Postboks 519 1612 FREDRIKSTAD 

 
Saksbehandler fylkeskonservatoren: Arkitekt/Antikvar Liv Lund Nygaard

Anne Skau Inger B. Kolseth 
Fylkesrådmann Rådgiver 
  


