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Saksnr.: 2013/23107 
Dokumentnr.: 207 
Løpenr.: 153187/2019 
Klassering: Værstetorvet og Bjølstadjordet 
Saksbehandler: Anna Auganes 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 22.08.2019 70/19 
Bystyret 05.09.2019 102/19 

 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for del av Åsgård,  
Fv. 108 og 451, arealplanID 01061083, Kråkerøy         
Forslagsstiller: Bjølstad Utvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Del av Åsgård, Fv.108 og 451, arealplanID 0106 1083, plankart 
datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
15.12.17, sist revidert 22.11.18. 

2. Bystyret anbefaler: 
a. at alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet bør ha aktive fasader 

med egne inngangspartier og vinduer ut mot gaten, og at det ikke etableres 
parkeringskjeller i fasade i første etasje.  

b. at det legges til rette for gode løsninger på mobilitet, dvs i første rekke for 
gående og syklende. 

Bystyret ber om at dette ivaretas i den videre planleggingen, men ønsker ikke at det 
foretas endringer i plandokumentene.  

3. Bystyret ber om at rådmannen eventuelt fremmer en ny sak om endring av 
reguleringsplan dersom det er behov for mindre justeringer av plandokumentene etter 
at rådmannen er ferdig med kvalitetssikring av plandokumentene. Bystyret ber om at 
kvalitetssikring gjennomføres i dialog med forslagsstiller. 

4. Bystyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak som redegjør for hvordan 
kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei blir ivaretatt. 

 
Fredrikstad, 13.08.2019 
 

Planutvalgets behandling 22.08.2019: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 22.08.2019: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Del av Åsgård, Fv.108 og 451, arealplanID 0106 1083, plankart 
datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
15.12.17, sist revidert 22.11.18. 

2. Bystyret anbefaler: 
a. at alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet bør ha aktive fasader med 

egne inngangspartier og vinduer ut mot gaten, og at det ikke etableres 
parkeringskjeller i fasade i første etasje. 

b. at det legges til rette for gode løsninger på mobilitet, dvs i første rekke for 
gående og syklende. 
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Bystyret ber om at dette ivaretas i den videre planleggingen, men ønsker ikke at det 
foretas endringer i plandokumentene.  

3. Bystyret ber om at rådmannen eventuelt fremmer en ny sak om endring av 
reguleringsplan dersom det er behov for mindre justeringer av plandokumentene etter 
at rådmannen er ferdig med kvalitetssikring av plandokumentene. Bystyret ber om at 
kvalitetssikring gjennomføres i dialog med forslagsstiller. 

4. Bystyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak som redegjør for hvordan 
kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei blir ivaretatt. 

 

Bystyrets behandling 05.09.2019: 
Terje Moland Pedersen (Ap) er styreleder i Værste AS  
Et enstemmig bystyret erklærte ham inhabil (jfr.fvl. 6.1 ledd bokstav e punkt 2),  
vara Odd Hasselgård. 
Kirsten Moland Pedersen er gift med Terje Moland Pedersen (Ap) som er styreleder i  
Værste AS. Et enstemmig bystyret erklærte henne inhabil (jfr.fvl. 6.2.ledd), vara Bjørn 
Eriksen. 
 
Rådmann (kst.) Nina Tangnæs Grønvold svarte på innsendte spørsmål fra Trond Svandal 
(V). 
Camilla Sørensen Eidsvold (SV) fremmet følgende forslag: 
1. . I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes,  med unntak av punkt 2, 

3, og 4 som beskrevet  under,  i framlagte forslag til reguleringsplan for Del av Åsgård, 
Fv.108 og 451, arealplanID 0106 1083, plankart datert 21.12.17, sist revidert 
22.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.12.17, sist revidert 
22.11.18. 2.  

2. Kjøpesenter tillates ikke etablert sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er ikke 
dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. 
byområdeplanens krav for etablering av kjøpesenter. Jens Wilhelmsens gate er en 
funksjonell barriere og naturlig/riktig avgrensning for sentrumsformål og bykjernen, jf. 
formål i byområdeplanen 
b) Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent 
til dagens sentrum, tillates likevel sør for Jens Wilhelmsens gate. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at handel sør for Jens Wilhelmsens gate 
etableres i takt med boligutviklingen i området.  

3. Utbygging av BS2 godkjennes ikke. Dette området reguleres i sin helhet til Park. 
Området er et NB registrert området, og er kulturminner i by av stor nasjonal 
interesse. Området er viktig som rekreasjonsområdet og som møteplass for og 
mellom mennesker 

4. Slippen og kulturmiljøet langs elven må ivaretas, ved at ny tilgrensende bebyggelse 
gis en plassering og skala som faller naturlig inn i dette miljøet. Det er behov for noe 
avstand mellom gammel, lav og frittstående bebyggelse og ny høy 
kvartalsbebyggelse. Høyden nærmest Slippen og Bjølstad gård må også tilpasses 
disse kulturmiljøene.    

5. Bystyret anbefaler: 
a. at alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet bør ha aktive fasader med 
egne inngangspartier og vinduer ut mot gaten, og at det ikke etableres 
parkeringskjeller i fasade i første etasje.  
b. at det legges til rette for gode løsninger på mobilitet, dvs i første rekke for gående 
og syklende. Bystyret ber om at dette ivaretas i den videre planleggingen, men ønsker 
ikke at det foretas endringer i plandokumentene.   
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c. Vi oppmoder utbygger til nytekning og fylle arealer med opplevelser innen 
forskning, kultur og vår unike historie. Elven renner forbi og omslutter oss. I de senere 
årene har det vist seg at vi alle er med på forurensning av våre felles områder. 
Gjennom samarbeid med Høgskolen, Kystlotteriet, kulturaktører og andre kan byen få 
et nytt og fremtidsrettet senter som i stor grad vil gagne alle og være med på å skape 
noe helt nytt.  

6. Bystyret ber om at rådmannen eventuelt fremmer en ny sak om endring av 
reguleringsplan dersom det er behov for mindre justeringer av plandokumentene etter 
at rådmannen er ferdig med kvalitetssikring av plandokumentene. Bystyret ber om at 
kvalitetssikring gjennomføres i dialog med forslagsstiller. 

7. Bystyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak som redegjør for hvordan 
kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei blir ivaretatt.  

 
Ida Marie Julsen (MDG) tok opp rådmannens forslag til innstilling med tilleggspunkter: 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for del av Åsgård, Fv. 108 og 451, 
arealplanID 01061083, Kråkerøy, er ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet for sluttbehandling. 
Planutvalget legger følgende føringer til grunn for videre behandling og kvalitetssikring av 
saken før politisk sluttbehandling: 
 
1. Handel  

a) Kjøpesenter tillates ikke etablert sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er ikke 
dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. 
byområdeplanens krav for etablering av kjøpesenter. Jens Wilhelmsens gate er en 
funksjonell barriere og naturlig/riktig avgrensning for sentrumsformål og bykjernen, jf. 
formål i byområdeplanen. 

b) Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til 
dagens sentrum, tillates likevel sør for Jens Wilhelmsens gate. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at handel sør for Jens Wilhelmsens gate 
etableres i takt med boligutviklingen i området.  

 
2. Mobilitet  

a) Kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei må sikres i 
plandokumentene. Adkomsten kan ikke skje via veien ved Stadion, fordi avstanden 
mellom bygningene er for smal for økt kjøring i tillegg til økt gange og sykkel til 
fergeleiet. I tillegg er deler av strekningen regulert til andre formål. 

b) Gatestrukturen skal prioritere gang- og sykkelnettet. Dette betyr at det må avsettes 
mer areal til gående og syklende, samtidig som bebyggelsen må trekkes tilbake.  
Forbindelser mot gangbrua og fergeleiet skal være sammenhengende og med gange 
separert fra kjøring.  

c) Hovedsykkelveier skal ha 3 m bredt separat sykkelfelt, med kurvatur tilpasset 
raskere sykkelhastigheter.  

d) Arealer for kjøring, gange og sykkel må reguleres med egne formål. Formål gatetun 
vil ikke i tilstrekkelig grad sikre arealer for mobilitet.  

 
3. Utforming av bebyggelse  

a) Maksimal høyde på bebyggelsen skal være kote 19,5, noe som tilsvarer høyden satt 
i reguleringsplanen «Værste». Unntatt er langs Jens Wilhelmsens gate og som 
fondmotiv på Værstetorget, der bebyggelsens høyde tillates inntil kote 27,0, noe som 
tilsvarer høyden på fløyene på Administrasjonsbygget, H2 (NAV) og de høyeste 
delene av boligblokkene på Beddingen. Unntatt er også bebyggelsen inntil 
forlengelsen av Rødsveien, som tillates inntil kote 22,0, som et svar på høyden til 
studentboligene. Bebyggelsen skal trappes ned mot omkringliggende lavere 
bebyggelse utenfor planområdet.  

b) Bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate skal deles opp. Det kan ikke etableres 
kvartaler eller sammenhengende bebyggelse på over 6000 m2 BYA. Mellom 
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bebyggelsen skal det etableres gater, gatetun og/eller passasjer til gående og 
syklende.  

c) Nord for Jens Wilhelmsens gate skal det avsettes minimum sammenhengende   
2000 m2 til torg med eget formål. Torgets størrelse skal inkludere isbanen. Som et 
formsvar på Stortorget skal dette torget ha et fondmotiv i forlengelsen av gangbrua, 
jf. krav i byområdeplanen.  

d) Ny bebyggelse på Værstetorget må ha større avstand til vernet bebyggelse 
«Berthelsenslippen». Planforslagets blokk BS4 tas ut. Dette vil også åpne for bedre 
ferdsel mellom Gamle Beddingvei/Værstetorget og friområdet ved Bjølstad gård.  

e) Alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet skal ha aktive fasader med egne 
inngangspartier og vinduer ut mot gaten. Det tillates ikke parkeringskjellere i fasade i 
første etasje.  

 
Tilleggspunkter: 

 Bystyre ber rådmann arbeide for en positiv sentrumsutvikling med en bilfri bydel på 
Værsteområde, med god mobilitet for varetransport og godt tilrettelagt for 
funksjonshemmede og de med spesielle behov.  

 Bystyre ber rådmannen ivarese at kjøpesenter ikke blir en del av bydelen, men heller 
legger tilrette for bærekraftig handel og servicenæringer, og oppmuntre til samspill 
mellom innovasjon, gründere og forskere 

 Bystyret ber rådmannen utrede deler av bydelen med en boligsosialt tilnærming. 
 Bystyret ber rådmannen arbeide for at den nye bydelen ivaretar biologisk mangfold 

og at den nye bydelen gjenspeiler mål og strategier i «kommunedelplan for klima». 
 

Trond Svandal (V) tok opp rådmannens forslag til innstilling. 
 
Votering: 
Tilleggspunktene fra MDG fikk 4 stemmer (MDG 2, V 2) og ble ikke vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling fikk 4 stemmer (MDG 2, V 2) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Camilla S.Eidsvold: 
punkt 7 (= innst.pkt.4) fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
punkt 6 (= innst.pkt.3) fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
punkt 5 a,b ( = innst.pkt 2), og c fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og  
ble ikke vedtatt. 
punkt 4 fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
punkt 3 fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 2 fikk 10 stemmer (Ap 1, MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 1 fikk 9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1) og ble ikke vedtatt. 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (Ap 25, H 8+1+1. FrP 7, KrF 2) mot  
9 stemmer (MDG 2, V 2, Sp 2, SV 1, Pp 1, Bym 1). 
 

Bystyrets vedtak 05.09.2019: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

reguleringsplan for Del av Åsgård, Fv.108 og 451, arealplanID 0106 1083, plankart 
datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
15.12.17, sist revidert 22.11.18. 

2. Bystyret anbefaler: 
a. at alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet bør ha aktive fasader med 

egne inngangspartier og vinduer ut mot gaten, og at det ikke etableres 
parkeringskjeller i fasade i første etasje. 

b. at det legges til rette for gode løsninger på mobilitet, dvs i første rekke for 
gående og syklende. 

Bystyret ber om at dette ivaretas i den videre planleggingen, men ønsker ikke at det 
foretas endringer i plandokumentene.  
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3. Bystyret ber om at rådmannen eventuelt fremmer en ny sak om endring av 
reguleringsplan dersom det er behov for mindre justeringer av plandokumentene etter 
at rådmannen er ferdig med kvalitetssikring av plandokumentene. Bystyret ber om at 
kvalitetssikring gjennomføres i dialog med forslagsstiller. 

4. Bystyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak som redegjør for hvordan 
kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei blir ivaretatt. 

 
Fredrikstad, 09.09.2019 
Rett utskrift 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Anna Auganes, 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 
Planutvalgsleder viser til vedtak i planutvalget den 19.06.2019 hvor planutvalget fattet 
følgende vedtak: 
 
«1. Planutvalget ønsker ikke å benytte muligheten for prosessledende beslutning på den 
måten rådmannen legger opp til nå. 
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 legges 
fram for sluttbehandling slik det nå foreligger i planutvalgets møte i august 2019.» 
 
Planutvalgsleder viser til at saken to ganger, i tillegg til den foreliggende behandlingen, er 
lagt fram for utvalget til behandling: den 31.05.2018 i forbindelse med høring og offentlig 
ettersyn og den 19.06.2019 for prosessledende beslutning. Planprogrammet ble fastsatt av 
bystyret den 16.11.2017. 
 
Planutvalgsleder legger følgende til grunn: 
 i saken til bystyret den 16.11.2017 står det følgende: «Rådmannen anbefaler at det ved 

politisk vedtak i planutvalget og Bystyret avgjøres, hvorvidt en planprosess med 
konsekvensutredning vil gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere virkninger av planforslaget, 
eller om området bør avklares i en mer helhetlig behandling av framtidig utvikling som 
del av kommuneplanarbeidet. Dersom planforslaget vurderes å være reguleringsmodent 
under gjeldende kommunedelplan for byområdet, anbefaler rådmannen at 
planprogrammet fastsettes og legges til grunn for det videre plan- og 
utredningsarbeidet.» 

 bystyret fastsatte planprogrammet den 16.11.2017 og har med det tatt stilling til hvilken 
prosess som skal benyttes, jfr. drøfting om reguleringsplan med KU vs kommuneplan.  

 bystyret skal selv ta stilling til reguleringsplanen og dermed gjennom vedtak avklare 
eventuelle avvik fra kommuneplanen 

 
Handel 
Når det gjelder etablering av kjøpesenter, vil planutvalgsleder vise til følgende i  
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023:  
 «FMV-området representerer med sine bygnings- og arealressurser tett opp til den 

moderne bykjernen, en unik mulighet for nyetablering, som vil kunne forsterke og 
videreutvikle Fredrikstad som bysamfunn.» 

 «I og med at folketallet forventes å øke, må det også tas høyde for at handelssentrum 
må kunne vokse over tid.» 

 «Innenfor sentrumsområdet må det sikres arealer til detaljvarer som hvitevarer, 
brunevarer og møbler. Dette er tradisjonelt handelsvirksomhet som genererer 
biltransport. Det er derfor ønskelig at denne type handel legges i tilknytning til det 
overordnede vegnettet. Områdene Dammyr, Mosseveien og FMV er slike områder.» 
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Planutvalgsleder har valgt å tolke bestemmelsen angående kjøpesenter i byområdeplanen i 
lys av disse punktene, og er uenig med rådmannen. Innstillingen gjenspeiler at det ikke er 
ønske om endring av planforslaget på dette punktet. 
 
Mobilitet 
Planutvalgsleder er enig i at det er viktig å legge til rette for gående og syklende. Det er ikke 
behov å endre plandokumentene på dette punktet men det understrekes at dette er et viktig 
tema for den videre prosessen. 
 
Utforming av bebyggelse 
Planutvalgsleder mener det ikke er behov for endring av plandokumentene på dette punktet. 
Det anbefales imidlertid at alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet bør ha aktive 
fasader med egne inngangspartier og vinduer ut mot gaten, og at det ikke etableres 
parkeringskjeller i fasade i første etasje. For å sikre framdriften i prosjektet anbefales dette 
vedtatt som en henstilling i stedet for å endre plandokumentene. 
 
Planutvalgsleder anbefaler at rådmannen eventuelt fremmer en ny sak om endring av 
reguleringsplan dersom det er behov for mindre justeringer plandokumentene etter at 
rådmannen er ferdig med kvalitetssikring av plandokumentene. Kvalitetssikringen bør 
gjennomføres i dialog med forslagsstiller. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for del av Åsgård, Fv. 108 og 451, 
arealplanID 01061083, Kråkerøy, er ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet for sluttbehandling. 
Planutvalget legger følgende føringer til grunn for videre behandling og kvalitetssikring av 
saken før politisk sluttbehandling: 
 
2. Handel  

c) Kjøpesenter tillates ikke etablert sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er ikke 
dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. 
byområdeplanens krav for etablering av kjøpesenter. Jens Wilhelmsens gate er en 
funksjonell barriere og naturlig/riktig avgrensning for sentrumsformål og bykjernen, jf. 
formål i byområdeplanen. 

d) Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til 
dagens sentrum, tillates likevel sør for Jens Wilhelmsens gate. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at handel sør for Jens Wilhelmsens gate 
etableres i takt med boligutviklingen i området.  

 
2. Mobilitet  

e) Kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei må sikres i 
plandokumentene. Adkomsten kan ikke skje via veien ved Stadion, fordi avstanden 
mellom bygningene er for smal for økt kjøring i tillegg til økt gange og sykkel til 
fergeleiet. I tillegg er deler av strekningen regulert til andre formål. 

f) Gatestrukturen skal prioritere gang- og sykkelnettet. Dette betyr at det må avsettes 
mer areal til gående og syklende, samtidig som bebyggelsen må trekkes tilbake.  
Forbindelser mot gangbrua og fergeleiet skal være sammenhengende og med gange 
separert fra kjøring.  

g) Hovedsykkelveier skal ha 3 m bredt separat sykkelfelt, med kurvatur tilpasset 
raskere sykkelhastigheter.  
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h) Arealer for kjøring, gange og sykkel må reguleres med egne formål. Formål gatetun 
vil ikke i tilstrekkelig grad sikre arealer for mobilitet.  

 
3. Utforming av bebyggelse  

f) Maksimal høyde på bebyggelsen skal være kote 19,5, noe som tilsvarer høyden satt 
i reguleringsplanen «Værste». Unntatt er langs Jens Wilhelmsens gate og som 
fondmotiv på Værstetorget, der bebyggelsens høyde tillates inntil kote 27,0, noe som 
tilsvarer høyden på fløyene på Administrasjonsbygget, H2 (NAV) og de høyeste 
delene av boligblokkene på Beddingen. Unntatt er også bebyggelsen inntil 
forlengelsen av Rødsveien, som tillates inntil kote 22,0, som et svar på høyden til 
studentboligene. Bebyggelsen skal trappes ned mot omkringliggende lavere 
bebyggelse utenfor planområdet.  

g) Bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate skal deles opp. Det kan ikke etableres 
kvartaler eller sammenhengende bebyggelse på over 6000 m2 BYA. Mellom 
bebyggelsen skal det etableres gater, gatetun og/eller passasjer til gående og 
syklende.  

h) Nord for Jens Wilhelmsens gate skal det avsettes minimum sammenhengende   
2000 m2 til torg med eget formål. Torgets størrelse skal inkludere isbanen. Som et 
formsvar på Stortorget skal dette torget ha et fondmotiv i forlengelsen av gangbrua, 
jf. krav i byområdeplanen.  

i) Ny bebyggelse på Værstetorget må ha større avstand til vernet bebyggelse 
«Berthelsenslippen». Planforslagets blokk BS4 tas ut. Dette vil også åpne for bedre 
ferdsel mellom Gamle Beddingvei/Værstetorget og friområdet ved Bjølstad gård.  

j) Alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet skal ha aktive fasader med egne 
inngangspartier og vinduer ut mot gaten. Det tillates ikke parkeringskjellere i fasade i 
første etasje.  

 
Bakgrunn for saken 
Foreliggende sak følger opp planutvalgets sak i møtet 19.06.2019, hvor planutvalget fattet 
følgende vedtak: 
 
«1. Planutvalget ønsker ikke å benytte muligheten for prosessledende beslutning på den 
måten rådmannen legger opp til nå. 
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 legges 
fram for sluttbehandling slik det nå foreligger i planutvalgets møte i august 2019.» 
 
Rådmannen tar vedtakets pkt. 1 til etterretning.  
 
Når det gjelder vedtakets pkt. 2, er det to forhold som forhindrer at planforslaget kan 
sluttbehandles slik det foreligger nå:  

1) Planforslaget er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og gjennomarbeidet for 
sluttbehandling. 

2) For temaet handel/kjøpesenter, og for utforming/areal til torg på Værstetorget, er 
planforslaget i konflikt med forutsetninger i kommunedelplan for byområdet.  

 
Rådmannen er forpliktet til å sikre at planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan- og 
bygningsloven og tilhørende forskrifter, at nødvendige hensyn er tatt, og at innholdet er 
faglig forsvarlig. Det er en forutsetning at planen er innrettet i samsvar med overordnede 
planer, og dersom planforslaget avviker fra overordnede planer skal dette grunngis.  
Planutvalgets vedtak pkt. 2 kan derfor ikke imøtekommes fullt ut til planutvalgets møte i 
august 2019.  
 
For å sikre at utvalgets vedtak følges opp så langt det er mulig, og for å sikre at videre 
arbeid med saken baseres på planutvalgets vurderinger og prioriteringer, framlegger 
rådmannen likevel sak til behandling. Utvalget anmodes om å ta stilling til enkeltpunkter som 
er kritiske for planforslagets innretning. Avklaring av disse punktene er avgjørende for å 
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sikre rasjonell og effektiv fremdrift i saken. Begrunnelse og planmessig forankring av disse 
punktene fremgår av saksutredning til planutvalgets møte 19.06.2019, som er vedlagt.  
 
Det understrekes at alle enkeltpunkter i rådmannens forslag til innstilling kan vurderes 
uavhengig av hverandre, og at utvalgets vedtak i saken skal legges til grunn for rådmannens 
videre arbeid med planforslaget. 
 
Sammendrag 
Saken gjelder forslag til detaljregulering og konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv. 108 
451 - arealplanID 01061083, fremmet av Griff arkitektur AS på vegne av Bjølstad Utvikling 
AS.  
 
Planforslaget legger til rette for etablering av ca. 25.500 m2 boligformål (ca. 260 boliger), ca. 
12.700 m2 kontorarbeidsplasser, og ca. 33.500 m2 handel, service og servering, herav 
27.000 m2 handel. Det legges til rette for mellom 300 og 925 P-plasser i kjeller og P-hus. 
Totalt omfatter planforslaget om lag 80.000 m2 bebyggelse. 
 
Transformasjonen av FMV-området har pågått i snart 20 år. Kommunedelplan for byområdet 
peker på at utviklingen av området skal bidra til å understøtte og styrke utviklingen av 
Fredrikstad sentrum. Det er viktig både for Fredrikstad som kommune og for bysentrum, at 
utviklingen på FMV fortsetter. Det er en målsetning å legge til rette for boligutvikling i 
sentrale områder, samtidig som det bør tilrettelegges for utvikling av kontorarbeidsplasser 
og annen næring/service og handel. Dette er i samsvar med sentrale og lokale føringer om 
areal- og boligpolitikk.  
 
Utvikling av Åsgård vil bidra til å styrke byens attraktivitet, skape arbeidsplasser, og heve 
kundegrunnlaget for sentrumshandel. Planforslaget «Del av Åsgård» har høye ambisjoner 
for byvekst og utvikling, og representerer et initiativ det er viktig å utvikle og ta vare på. 
Gjennomføring av prosjektene som planen legger til rette for, vil bidra til aktivitet og 
sysselsetting i et av Fredrikstads viktigste byutviklingsområder i lang tid fremover. Dette er 
svært positivt, og viktig for Fredrikstad. Planforslaget er komplekst og omfattende, og vil ha 
store konsekvenser for omgivelsene og byutviklingen både fysisk og praktisk, langt utenfor 
planområdets avgrensning. 
 
Før gjennomføring av planlagte prosjekter kan skje, er kommunen lovpålagt å sikre at 
planene det bygges etter er utarbeidet og kvalitetssikret på lovlig måte etter plan- og 
bygningsloven, og at det velges gode og langsiktige løsninger. Dette innebærer at forholdet 
til gjeldende planer er ivaretatt, at konsekvenser er undersøkt og belyst, og at berørte 
interesser er hørt og ivaretatt. Rådmannen kan ikke fremme saken for sluttbehandling før 
slik gjennomgang og kvalitetssikring er gjennomført.  
 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn. Etter høring er det sendt inn reviderte 
plandokumenter. Planforslaget er under administrativ behandling, og er foreløpig ikke ferdig 
gjennomgått og kvalitetssikret. 
 
På bakgrunn av at planforslaget ikke var fullstendig gjennomarbeidet da det ble utlagt til 
offentlig ettersyn, og med henvisning til omfanget av plandokumentene, er prosessen etter 
offentlig ettersyn omfattende. Administrasjonen skal gjennomgå, angi nødvendige endringer, 
og kvalitetssikre planforslaget. Under arbeidet med planforslaget har rådmannen sett at det 
for enkelte temaer er stor avstand mellom planforslagets innhold og administrasjonens 
faglige vurderinger. Fordi noen av disse spørsmålene delvis utfordrer prosjektets 
hovedideer, mente rådmannens det ville effektivisere og rasjonalisere prosessen å avklare 
disse politisk. Dette var bakgrunnen for saken som ble fremmet 19.06.2019.  
 
Rådmannen vil fremme saken for sluttbehandling så snart som mulig, når den er 
gjennomgått og kvalitetssikret i samsvar med lov- og forskriftsfestede krav.  
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For å sikre at videre arbeid med saken baseres på planutvalgets vurderinger og 
prioriteringer, og at saksbehandling kan foregå mest mulig effektivt og rasjonelt, ber 
rådmannen utvalget om å ta stilling til enkeltpunkter som er kritiske for planforslagets 
innretning. Det understrekes at alle enkeltpunkter i rådmannens forslag til innstilling kan 
vurderes uavhengig av hverandre, og at utvalgets vedtak i saken skal legges til grunn for 
rådmannens videre arbeid med planforslaget. 
 
Dersom utvalget ønsker at rådmannen skal legge konkrete avvik fra byområdeplanen til 
grunn for videre arbeid med saken, må det fattes begrunnede vedtak om dette. Dette gjelder 
forutsetningene om handel/kjøpesenter, og forutsetningen om fondvegg og tilstrekkelig areal 
til torg på Værstetorget. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Særutskrift - PU-sak 60/19 - Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 

og 451, arealplanID 01061083, Kråkerøy - Prosessledende beslutning 
Forslagsstiller: Bjølstad Utvikling AS 

 

3 Plankart datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18  
4 Reguleringsbestemmelser datert 15.12.17, sist revidert 22.11.18  
5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 15.12.17, sist revidert 23.11.18  
6 Sammendrag av innspill til høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers 

kommentarer datert 22.11.18 
 

7 Tematisk oppsummering av høringsinnspill  
8 Oversikt over endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn datert 

20.11.18 
 

9 Evalueringsrapport av skisseprosjekt, Værste - Åsgård syd og nord, datert 
29.02.16 og 03.03.16 

 

10 Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, Asplan Viak, utgave 2 datert 30.05.16  
11 Faglig bemerkning til Handelsanalyse, TØI, datert september 2016  
12 Konsekvensvurdering (delutredning) handel i Fredrikstad, Asplan Viak, utgave 3 

datert 05.04.18 
 

13 Prognosesenteret - utvikling av kjøpesenter og gatebasert handel/service på 
Værste, juni 2018 

 

14 Værstetorvet - Effekt på sentrumshandelen, Værste AS og Scala Eiendom AS, 
datert 17.09.18 

 

15 Konsekvensutredning (delutredning) trafikk datert 27.03.18  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter i sak 2013/23107 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Griff arkitektur AS har, på vegne av Bjølstad Utvikling AS, fremmet forslag til detaljregulering 
og konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 - arealplanID 01061083. 
 
Det legges til rette for etablering av ca. 25.500 m2 boligformål (ca. 260 boliger), ca.      
12.700 m2 kontorarbeidsplasser, og ca. 33.500 m2 handel, service og servering, herav 
27.000 m2 handel. Det legges til rette for mellom 300 og 925 P-plasser i kjeller og P-hus. 
Totalt omfatter planforslaget om lag 80.000 m2 bebyggelse. 
 
Tidligere behandlinger 
Planprogram: 
Planforslaget er konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning. Planprogram er fastsatt av bystyret den 16.11.2017. 
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Rådmannens innstilling da planprogrammet ble lagt fram til politisk behandling inneholdt to 
alternativer. Rådmannen ba politikerne avgjøre om tiltaket skulle utredes som del av 
rullering av kommuneplanens arealdel, eller om det var tilstrekkelig å utrede som 
detaljregulering med KU. Regionale og statlige myndigheter anbefalte i sine innspill til 
planprogram at planarbeidet måtte avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Bystyret vedtok forslaget til planprogram, og la følgelig til grunn at detaljregulering med KU 
var tilstrekkelig. 
 
Høring og offentlig ettersyn: 
Planforslaget med konsekvensutredning for Del av Åsgård ble vedtatt lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn 31.05.2018. Planforslaget ble anbefalt lagt ut selv om det var vurdert som 
ufullstendig og mangelfullt. Hensikten med dette var å sikre politisk involvering så tidlig som 
mulig, å bidra til å drive prosessen videre ved å åpne for innsyn og medvirkning, og å sikre 
offentlig deltagelse og diskusjon om planens innhold.  
 
Planutvalgets vedtak 31.05.2018 fulgte rådmannens forslag til innstilling:  
«Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451, arealplanID 0106 1083 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. Det må påregnes endringer og kompletteringer etter høring og 
offentlig ettersyn.»  
 
Sak om prosessledende beslutning 
Reviderte plandokumenter ble mottatt i november 2018. Under arbeidet med planforslaget 
så rådmannen at det for enkelte temaer var stor avstand mellom planforslagets innhold, og 
de faglige vurderinger administrasjonen kom til. Fordi noen av disse spørsmålene utfordret 
prosjektets hovedideer, mente rådmannen det ville effektivisere og rasjonalisere prosessen 
å avklare disse politisk. Hensikten var å få avklart om utvalget stilte seg bak alle, noen, eller 
ingen av rådmannens vurderinger under de nevnte temaene. Uansett utfall ville rådmannen 
være forpliktet til å arbeide videre med planutvalgets føringer som overbygning, noe som 
ville effektivisere den videre prosessen både for forslagsstiller og kommunen. 
 
Planutvalgets vedtak 19.06.19: 
«1. Planutvalget ønsker ikke å benytte muligheten for prosessledende beslutning på den 
måten rådmannen legger opp til nå. 
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 legges 
fram for sluttbehandling slik det nå foreligger i planutvalgets møte i august 2019.» 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold  
Planområdet ligger på nordre Kråkerøy og omfatter Værstetorget og Åsgårdjordet avgrenset 
av G.A. Stouslands vei i sør og vest, studentbebyggelsen i øst i forlengelsen av Rødsveien, 
og elva i nord. Planområdet brukes i dag hovedsakelig til parkering. Bebyggelsen i 
nærområdet er variert. Like utenfor planavgrensningen ligger stadion, kontorbygg, helsehus, 
Administrasjonsbygget med tilhørende park, høyskolen, studenthybler og boliger i rekkehus 
og småhusbebyggelse.  
 
Planstatus  
Området er regulert flere ganger. Sør for Jens Wilhelmsens gate (Fv.108) angir gjeldende 
regulering bolig, bensinstasjon/forretning, kjørevei og gang-/sykkelvei. Nord for gaten er 
formålene i gjeldende planer hotell/forretning/kontor/bolig, torg og gatetun.  
 
Planområdet ligger innenfor sentrumsavgrensingen i byområdeplanen. Området nord for 
Jens Wilhelmsens gate «Lilletorvet» («Værstetorget») er avsatt til sentrumsformål, park og 
friområde. Området sør for Jens Wilhelmsens gate, Åsgårdjordet, er avsatt til bebyggelse og 
anlegg. Området nord for Jens Wilhelmsens gate er i tillegg omfattet av hensynssonene 
flomfare, elverommet og krav om felles planlegging.  
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Administrasjonsbygget og Berthelsen-slippen er i byområdeplanen angitt som verneverdige 
bygninger og kulturmiljø. Administrasjonsbygget med parken rundt inngår dessuten i 
Riksantikvarens NB!-register over nasjonalt viktige kulturminner.  
 
I hovedsykkelplanen for Fredrikstad er Jens Wilhelmsens gates nordside og «Lilletorvet» 
med gangbrua, K. G. Meldahls vei og Bjølstadveien angitt som hovedsykkelveier, og utgjør 
et knutepunkt i sykkelveinettet på Kråkerøy og til gangbrua.  
 
Planforslaget grenser mot nylig vedtatt reguleringsplan for Bjølstad studentby, og mot 
igangsatte reguleringsplanarbeider for Bjølstad gård.  
 
Byområdeplanens kapittel 3. Generelle bestemmelser stiller følgende Funksjonskrav til 
kjøpesenter:  
«Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål. Innenfor sentrums-
område kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom reguleringsplan (plankrav) gis 
muligheter for dette. Det stilles krav til at det utarbeides analyser som viser at gjennom-
føringen av plan bidrar til å støtte formål som nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk 
bestemmelse for kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker 
eksisterende bykjerne.»  
 
Byområdeplanens retningslinjer beskriver torvet på Kråkerøysiden:  
«Det vil stilles krav til felles planlegging i området, et utvidet torv, med Stortorvet på 
nordsiden av ælva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. En utvidelse av byens hjerte. Høyden på 
fondvegg av plassens sydende bør vurderes særskilt. Gang- og sykkelforbindelse må sikres 
i planområdet.»  
 
Byområdeplanen har krav til uteoppholdsarealer, herunder småbarnslekeplass, 
kvartalslekeplass og områdelekeplass. For planer med mer enn 100 boliger kreves at det 
settes av areal til barnehage.  
 
Ny arealplan (høringsutkast 2019)  
Forslag til ny arealplan har vært på høring. Det er ingen endringer i forslaget til ny arealplan 
som hadde åpnet for planforslaget for Del av Åsgård i større grad enn hva gjeldende 
byområdeplan gjør. I forslag til ny arealplan, som har vært på høring, åpnes det ikke for 
handel i større grad enn i gjeldende byområdeplan, i området sør for Jens Wilhelmsens 
gate. Men formannskapet har i vedtak om utlegging av ny kommuneplan til offentlig ettersyn 
31.01.19, angitt at deler av planområdet (BA11) må vurderes som fremtidig sentrumsformål. 
Dette innebærer ikke noen formell endring av grunnlaget for behandling av 
reguleringsplanforslaget, men viser at det kan være politisk interesse for å endre formål og 
eventuelt premisser, i den videre prosessen med kommuneplanens arealdel.  
 
Beskrivelse av planforslaget  
Planforslaget inneholder boliger i de øvre etasjer og kontor/tjenesteyting, bevertning og 
handel i de lavere etasjer. Planforslaget legger opp til høy utnyttelsesgrad. På Værstetorget 
foreslås frittstående blokker, forretninger, kontorer og boliger. Foreslått kjøpesenter vil dekke 
hele Åsgårdjordet i to etasjer og ha boligblokker på taket. Forslaget innebærer en utvidelse 
av byområdeplanens sentrumsformål ved at det åpnes for kjøpesenter på Åsgårdjordet, sør 
for Jens Wilhelmsens gate.  
 
Planforslaget vil innebære endring av vegsystemet, med forlengelse av Rødsveien til Jens 
Wilhelmsens gate og ny rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen. Det foreslås endrede 
adkomstveier til Bjølstad gård og Gamle Beddingvei, for å frigjøre Lilletorvet/Værstetorget for 
biltrafikk.  
 
Beskrivelse av konsekvensutredning 
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Det er utført konsekvensutredning av planforslaget. I konsekvensutredningen skal 
eksisterende forhold og planens virkninger beskrives og det skal redegjøres for behov og 
omfang av aktuelle avbøtende tiltak. Planprogrammet setter krav til at følgende tema skal 
utredes: 
 
 Forhold til overordnede planer og mål  
 Kulturminner og kulturmiljø  
 Trafikkforhold  
 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap  
 Støy  
 Luftforurensning  
 Etablering av kjøpesenter/ Handel  
 
Avbøtende tiltak for ulike tema i planforslaget  
Avbøtende tiltak er tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at 
eventuelle skadevirkninger elimineres eller begrenses. Konsekvensutredningen har forslag 
til avbøtende tiltak for kulturminner og kulturmiljø, støy, byutvikling, bebyggelse og 
bylandskap samt handel. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det foreligger ROS-analyse. Ifølge planbeskrivelsen er avbøtende/risikoreduserende tiltak 
sikret i planen og arealdisponeringen vurdert å ikke skape vesentlig risiko for uønskede 
hendelser. For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsens kap. 5. 
 
Naturmangfold, barn og unge 
Ifølge planprogrammet skal naturmangfold og arealer for barn og unge utredes som en del 
av tema Byutvikling, bebyggelse og bylandskap, under overskriften Byrom. Byrom skal 
inkludere romlige og funksjonelle sammenhenger, inkl. lys/skygge/solforhold, gater og veier, 
landskap, blågrønn struktur (vann og vegetasjon, inkl. forholdet til naturmangfoldloven) samt 
arealer for barn og unge inkl. uteopphold- og lekearealer.  
 
Skolekapasitet 
Planforslaget beskriver 170 boenheter i nullalternativet og 260 boenheter i alt.1. Området 
sogner i dag til Rødsmyra barneskole og Kråkerøy ungdomsskole. Kråkerøy ungdomsskole 
har i dag underkapasitet, mens Rødsmyra barneskole har noe kapasitet. Utbygging i 
samsvar med planforslaget vil kunne medføre behov for investeringer i skolebygg som sikrer 
kapasitet ved skolene. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 08.06.18 - 03.09.18. I 
høringsperioden kom det inn 15 merknader. Sammendrag av merknadene med 
plankonsulents kommentarer er vedlagt. I tillegg vedlegges rådmannens tematiske 
oppsummering av merknadenes innhold. 
 
Sentrale temaer i merknadene har blant annet vært knyttet til handel utenfor 
sentrumsformål, omfang av handel, avvik fra byområdeplanen, hensyn til kulturmiljø, 
bymiljø/fortetting med kvalitet, massivt utbyggingsareal, leke- og uteoppholdsareal, adkomst 
til Beddingen, fremkommelighet og trafikksikkerhet, parkering, Jens Wilhelmsens gate som 
hovedvei og støy. Det fremkommer kritikk mot at vesentlig avvik fra byområdeplanen ikke 
behandles på overordnet plannivå, og det anføres kritikk til konsekvensutredningens 
metodikk og konklusjoner. 
 
Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat har fremmet innsigelser som 
senere er trukket etter revisjoner av plandokumentene.  
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Økonomiske konsekvenser 
Foreslått ny adkomst til Gamle Beddingvei vil kreve omregulering. Kostnader i forbindelse 
med omregulering/opparbeidelse av foreslått adkomst antas å falle på kommunen. 
Forslaget antas å medføre kostnader til investeringer i skolebygg. 
 
Gjennomføring av tiltak etter planforslaget vil innebære behov for utbyggingsavtaler om 
eventuell overtagelse og drift av veiareal, gatetun, fortau og sykkelveier med mer.  
Med utgangspunkt i at plandokumentene foreløpig ikke er ferdigstilt og tilstrekkelig 
kvalitetssikret, er det risiko for at planen kan utløse andre økonomiske konsekvenser for 
kommunen, enn de man har oversikt over nå. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Kjøpesenter med trafikkøkning på Åsgård på Kråkerøy vil medføre mer forurensning og 
støy, som påvirker boforhold og folkehelse negativt. Jens Wilhelmsens gate vil bli en større 
barriere. Det er behov for trygge gang-/sykkelveier og fotgjengeroverganger. Avbøtende 
tiltak er foreløpig ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Transformasjonen av FMV-området har pågått i snart 20 år. Kommunedelplan for byområdet 
peker på at utviklingen av området skal bidra til å understøtte og styrke utviklingen av 
Fredrikstad sentrum. Det er viktig både for Fredrikstad som kommune og for bysentrum, at 
utviklingen på FMV fortsetter. Det er en målsetning å legge til rette for boligutvikling i 
sentrale områder, samtidig som det bør tilrettelegges for utvikling av kontorarbeidsplasser 
og annen næring / service og handel. Dette er i samsvar med sentrale og lokale føringer om 
areal- og boligpolitikk.  
 
Utvikling av Åsgård vil bidra til å styrke byens attraktivitet, skape arbeidsplasser, og heve 
kundegrunnlaget for sentrumshandel. Planforslaget «Del av Åsgård» har høye ambisjoner 
for byvekst og utvikling, og representerer et initiativ det er viktig å utvikle og ta vare på. 
Gjennomføring av prosjektene som planen legger til rette for, vil bidra til aktivitet og 
sysselsetting i et av Fredrikstads viktigste byutviklingsområder i lang tid fremover. Dette er 
svært positivt, og viktig for Fredrikstad.  
 
Planforslaget er komplekst og omfattende, og vil ha store konsekvenser for omgivelsene og 
byutviklingen både fysisk og praktisk, langt utenfor planområdets avgrensning. 
 
Før gjennomføring av planlagte prosjekter kan skje, er kommunen lovpålagt å sikre at 
planene det bygges etter er utarbeidet og kvalitetssikret på lovlig måte etter plan- og 
bygningsloven, og at det velges gode og langsiktige løsninger. Dette innebærer at forholdet 
til gjeldende planer er ivaretatt, at konsekvenser er undersøkt og belyst, og at berørte 
interesser er hørt og ivaretatt så langt det er mulig.  
 
Kompleksiteten i dette planarbeidet er i utgangspunktet stor, og økes ytterligere ved at 
planforslaget også er i konflikt med forutsetninger i overordnet plan.  
 
På bakgrunn av at planforslaget ikke var fullstendig gjennomarbeidet da det ble utlagt til 
offentlig ettersyn, og med henvisning til omfanget av plandokumentene, er prosessen etter 
offentlig ettersyn også mer omfattende for denne enn for andre planer. Administrasjonen 
skal gjennomgå, angi nødvendige endringer, og kvalitetssikre planforslaget. Under arbeidet 
med planforslaget har rådmannen sett at det for tre hovedtemaer er stor avstand mellom 
planforslagets innhold, og de faglige vurderinger administrasjonen kommer til. Dette gjelder 
handel, mobilitet og utforming av bebyggelse. 
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Under oppsummeres vurderinger og konklusjoner knyttet til disse temaene. For mer 
utfyllende vurderinger vises det til den vedlagte saksutredningen fra planutvalgets møte 
19.06.2019.  
 
Handel: 
I byområdeplanen er Værstetorget nord for Jens Wilhelmsens gate angitt med byggeområde 
for sentrumsformål, mens byggeområdet på Åsgårdjordet sør for Jens Wilhelmsens gate, 
ikke har sentrumsformål. En forutsetning for at kjøpesenter kan etableres i området er at det 
dokumenteres at en slik etablering vil styrke eksisterende sentrum. Rådmannen kan ikke se 
at dette er dokumentert, og planforslaget er derfor i konflikt med byområdeplanens 
forutsetning. 
 
For Værstetorget nord for Jens Wilhelmsens gate er handel i samsvar med 
byområdeplanen, og kan tillates. Rådmannen finner også at dagligvareforretninger og andre 
typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til dagens sentrum, kan tillates på 
Åsgårdjordet sør for Jens Wilhelmsens gate. 
 
Rådmannen foreslår som følge av dette at følgende forutsetninger vedtas: 
 
1.Handel  

a) Kjøpesenter tillates ikke etablert sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er ikke 
dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. 
byområdeplanens krav for etablering av kjøpesenter. Jens Wilhelmsens gate er en 
funksjonell barriere og naturlig/riktig avgrensning for sentrumsformål og bykjernen, jf. 
formål i byområdeplanen. 

b) Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til 
dagens sentrum, tillates likevel sør for Jens Wilhelmsens gate. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at handel sør for Jens Wilhelmsens gate 
etableres i takt med boligutviklingen i området.  

 
Rådmannens forslag til innstilling på dette punktet medfører isolert sett ikke fysiske 
endringer i planforslaget, men det innebærer at foreslått bebyggelse må ha annet innhold 
enn kjøpesenter. 
 
I forslag til ny arealplan, som har vært på høring, åpnes det ikke for handel i større grad enn 
i gjeldende byområdeplan, i området sør for Jens Wilhelmsens gate. Men formannskapet 
har i vedtak om utlegging av ny kommuneplan til offentlig ettersyn 31.01.19, angitt at deler 
av planområdet (BA11) må vurderes som fremtidig sentrumsformål. Dette innebærer ikke en 
formell endring av grunnlaget for behandling av reguleringsplanforslaget, men viser at det 
kan være politisk interesse for å endre formål og eventuelt premisser, i den videre 
prosessen med kommuneplanens arealdel.  
 
Dersom det er politisk ønskelig å legge til rette for kjøpesenter sør for Jens Wilhelmsens 
gate, vil dette representere et avvik fra overordnet plan som så langt ikke er begrunnet. 
Dersom rådmannen skal kunne legge et slikt avvik til grunn for videre arbeid med saken må 
utvalget fatte vedtak om at byområdeplanens forutsetning om dokumentert styrking av 
eksisterende bykjerne, ikke skal følges på dette punktet. Eventuelt vedtak om avvik fra 
byområdeplanen ved å tillate kjøpesenter på Åsgårdjordet sør for Jens Wilhelmsens gate 
må begrunnes, og begrunnelsen bør fortrinnsvis forankres i tilgjengelig dokumentasjon i 
saken. 
 
Mobilitet: 
Temaet mobilitet for alle trafikantgrupper er foreløpig ikke godt nok ivaretatt i planforslaget. 
Fremkommelighet for biler er ivaretatt gjennom tilstrekkelige veibredder, men 
fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk er ikke løst på en tilfredsstillende 
måte. Forslagsstiller anfører at parkeringsplasser fjernes i området og at transportarbeidet 
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skal tas i form av sykkel og gange, i stedet for med bil. Det innebærer at det må settes av 
mer plass for gående og syklende i området, men planforslaget slik det foreligger setter av 
mindre plass til disse trafikantgruppene, enn i eksisterende situasjon.  
 
Planforslaget innebærer at Værstetorget gjøres bilfritt og at dagens kjøreadkomst til 
eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei dermed fjernes. Ny adkomst er foreslått 
lagt om via (veien) Stadion, men løsningen er ikke egnet til formålet, ligger utenfor 
planområdet, og er for deler av strekningen regulert til andre formål. 
 
For å sikre at fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper er godt ivaretatt, 
foreslår rådmannen at følgende forutsetninger/presiseringer vedtas: 
 
2. Mobilitet  

a) Kjøreadkomst til eksisterende boligmasse langs Gamle Beddingvei må sikres i 
plandokumentene. Adkomsten kan ikke skje via veien ved Stadion, fordi avstanden 
mellom bygningene er for smal for økt kjøring i tillegg til økt gange og sykkel til 
fergeleiet. I tillegg er deler av strekningen regulert til andre formål. 

b) Gatestrukturen skal prioritere gang- og sykkelnettet. Dette betyr at det må avsettes 
mer areal til gående og syklende, samtidig som bebyggelsen må trekkes tilbake.  
Forbindelser mot gangbrua og fergeleiet skal være sammenhengende og med gange 
separert fra kjøring. 

c) Hovedsykkelveier skal ha 3 m bredt separat sykkelfelt, med kurvatur tilpasset 
raskere sykkelhastigheter. 

d) Arealer for kjøring, gange og sykkel må reguleres med egne formål. Formål gatetun 
vil ikke i tilstrekkelig grad sikre arealer for mobilitet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling på dette punktet medfører at en del byggegrenser må 
trekkes inn, slik at tilstrekkelig areal kan avsettes til formål for gående, syklende og 
kollektivtrafikk. Forslaget innebærer også at det må finnes en god nok løsning for adkomst til 
Gamle Beddingvei, men angir ikke eksakt hva løsningen er. Forslaget innebærer ikke 
endring av foreslåtte bygningers innhold og bruk. 
 
Utforming av bebyggelse: 
Planområdet har en viktig og sentrumsnær beliggenhet, og det er av stor betydning for både 
sentrum og nærområdet at løsningene som velges både tilfører kvaliteter og tar hensyn til 
området og omgivelsene. Hensynet til omkringliggende bebyggelse må ivaretas ved at den 
nye bebyggelsen tilpasses omgivelsene, og underordner seg der det kreves. Det er av stor 
betydning å ivareta kulturmiljøet rundt Administrasjonsbygget på kollen, og ved 
Berthelsenslippen. For å oppnå dette må foreslåtte høyder og volum reduseres noe. Av 
retningslinjer og beskrivelse til byområdeplanen framgår det at Værstetorget skal utformes 
med fondmotiv (bygning eller bygningsdel som markerer slutten på aksen Stortorget-
gangbrua-Værstetorget). Bebyggelsen her bør planlegges med tanke på et utvidet torv, med 
Stortorvet på nordsiden av elva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. For å sikre at torvfunksjonen 
ivaretas på Værstetorvet, bør det avsettes tilstrekkelig areal til formålet.  
 
For å sikre at ny bebyggelse utformes med nødvendig hensyn til omgivelsene, underbygger 
levende bysentrum og ivaretar byområdeplanens forutsetninger, foreslår rådmannen at 
følgende forutsetninger/presiseringer vedtas: 
 
3. Utforming av bebyggelse  

a) Maksimal høyde på bebyggelsen skal være kote 19,5, noe som tilsvarer høyden satt 
i reguleringsplanen «Værste». Unntatt er langs Jens Wilhelmsens gate og som 
fondmotiv på Værstetorget, der bebyggelsens høyde tillates inntil kote 27,0, noe som 
tilsvarer høyden på fløyene på Administrasjonsbygget, H2 (NAV) og de høyeste 
delene av boligblokkene på Beddingen. Unntatt er også bebyggelsen inntil 
forlengelsen av Rødsveien, som tillates inntil kote 22,0, som et svar på høyden til 
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studentboligene. Bebyggelsen skal trappes ned mot omkringliggende lavere 
bebyggelse utenfor planområdet.  

b) Bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate skal deles opp. Det kan ikke etableres 
kvartaler eller sammenhengende bebyggelse på over 6000 m2 BYA. Mellom 
bebyggelsen skal det etableres gater, gatetun og/eller passasjer til gående og 
syklende.  

c) Nord for Jens Wilhelmsens gate skal det avsettes minimum sammenhengende   
2000 m2 til torg med eget formål. Torgets størrelse skal inkludere isbanen. Som et 
formsvar på Stortorget skal dette torget ha et fondmotiv i forlengelsen av gangbrua, 
jf. krav i byområdeplanen.  

d) Ny bebyggelse på Værstetorget må ha større avstand til vernet bebyggelse 
«Berthelsenslippen». Planforslagets blokk BS4 tas ut. Dette vil også åpne for bedre 
ferdsel mellom Gamle Beddingvei/Værstetorget og friområdet ved Bjølstad gård.  

e) Alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet skal ha aktive fasader med egne 
inngangspartier og vinduer ut mot gaten. Det tillates ikke parkeringskjellere i fasade i 
første etasje.  

 
Rådmannens forslag til innstilling innebærer endringer av kart og bestemmelser både når 
det gjelder omfang og utstrekning av byggeområder, og av høydebestemmelser. Forslaget 
innebærer ikke endring av foreslåtte bygningers innhold og bruk. 
 
Rådmannen kan ikke se at plandokumentene har begrunnet avvikene fra byområdeplanens 
retningslinjer og beskrivelse når det gjelder «Lilletorvet» (Værstetorvet) og kravet om 
fondmotiv og tilrettelegging for utvidet torv på sydsiden av elva. Dersom det er politisk 
ønskelig å fravike byområdeplanen her, må dette framgå av et begrunnet vedtak som kan 
legges til grunn for videre administrativt arbeid med saken. 
 
Alle enkeltpunkter i rådmannens forslag til innstilling kan vurderes uavhengig av hverandre, 
og utvalgets vedtak i saken skal legges til grunn for videre administrativ behandling og 
kvalitetssikring før sluttbehandling. 
 
Øvrige temaer 
Rådmannen understreker at foreliggende planforslag ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet og 
modent for vedtak. Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen påpeker det samme i sine 
høringsuttalelser.  
 
I tillegg til de nevnte tre hovedtemaene er det en rekke andre forhold som må gjennomgås 
på vanlig måte for å sikre at de er tilstrekkelig utredet og hensyntatt, at nødvendige 
endringer innarbeides, og at plandokumentene er utarbeidet og kvalitetssikret i samsvar 
med lov- og forskriftskrav. 
 
Tema som må vurderes nærmere er bl.a. uteoppholdsarealer, lekeplass, hensyn til barn og 
unge, krav til areal for barnehage, trafikksikkerhet, varetransport, snuhammer i slutten av 
vei, tilstrekkelig areal for skjæringer ved rundkjøringen, blågrønn struktur, 
overvannshåndtering og biologisk mangfold med videre.  
 
Det må vurderes om de endringer som er innarbeidet eller skal innarbeides etter offentlig 
ettersyn, utløser krav om ny høring. 
 
Det må også gjøres en gjennomgang av om, og hvordan, mottatte høringsinnspill er 
ivaretatt, og det må sikres at kart, bestemmelser og planbeskrivelse stemmer overens og er 
korrekt utført. 
 
Ovennevnte krav følger av plan- og bygningsloven med forskrifter, og kan ikke fravikes. 
 
Konsekvensutredning 
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Gjennomgangen av konsekvensutredningen med delutredninger er ikke avsluttet, men 
rådmannen har følgende bemerkninger: 
 
Den grunnleggende hensikten med en konsekvensutredning er å, på en objektiv måte, vise 
de ulike alternativenes positive og negative konsekvenser, deretter sammenligne 
konsekvensene, for så å ta beslutninger som innarbeides i plandokumentene.  
 
Konsekvensutredningen slik den nå foreligger er ikke godt nok egnet som 
beslutningsgrunnlag. Den fremstår i større grad som en argumentasjon for og mot to 
utredningsalternativer, og preges i for stor grad av påstander og konklusjoner som ikke er 
etterprøvbare.  
 
Utredningen fremstår foreløpig ikke som er en nøytral utredning av ulike alternativer, men 
som en argumentasjon for gjennomføring av forslagsstillers løsningsalternativ. Illustrasjoner 
og argumentasjon er ikke tilstrekkelig nøytrale og objektive. 
 
Som eksempel på dette kan nevnes at KU konkluderer med at planforslaget vil bidra til et 
mer kompakt sentrum, selv om planområdet ligger utenfor eksisterende sentrum og i 
realiteten vil medføre en spredning av sentrumsfunksjoner. Dette fremkommer i liten eller 
ingen grad i utredningen.  
 
Illustrasjoner som skal vise hvordan den nye bebyggelsen vil framstå i forhold til 
eksisterende omgivelser fortegner situasjonen ved å nedtone volum og høyder på ny 
bebyggelse ved hjelp av høy gjennomsiktighet og lys fargebruk. Illustrasjonene bidrar ikke til 
et realistisk inntrykk av hvordan bebyggelsen faktisk vil oppleves fra gateplan og i bybildet. 
Utredningen mangler gode 3D-modeller med realistiske fasader og proporsjoner.  
 
Det er gjennomgående skjevheter i hvordan utbyggingsalternativet fremstilles opp mot 0-
alternativet. 0-alternativets positive trekk underkommuniseres og motargumenteres, mens 
det for utbyggingsalternativet legges mer og avgjørende vekt på positive effekter, uten å 
vektlegge negative konsekvenser i realistisk omfang. Illustrasjonene som viser 
forslagsstillers alternativ har en helt annen og rikere utførelse enn de tilsvarende 
illustrasjonene for 0-alternativet. 
 
Konsekvensutredningen har mangler i forhold til vedtatt planprogram. Dette gjelder flere 
forhold, blant annet er det ikke er gjort noen reell vurdering av hvilke andre funksjoner 
Åsgårdjordet kan være egnet til, og det er ikke vurdert hvordan en lavere og mer oppdelt 
bebyggelse kan være et alternativ til foreslåtte høyder og volum. 
  
Foreløpig utgjør ikke konsekvensutredningen det kunnskapsgrunnlaget som kreves for å 
kunne behandle planforslaget på en forsvarlig måte. 
 
Konklusjon 
Det er viktig både for Fredrikstad som kommune, og for bysentrum, at utviklingen på FMV 
fortsetter. Det er en målsetning å legge til rette for boligutvikling i sentrale områder, samtidig 
som det tilrettelegges for utvikling av kontorarbeidsplasser og annen næring/service og 
handel. Utvikling av Åsgård vil bidra til å styrke byens attraktivitet, skape arbeidsplasser, og 
heve kundegrunnlaget for sentrumshandel.  
 
Planforslaget slik det foreligger har høye ambisjoner for byvekst og utvikling, og 
representerer et verdifullt initiativ. Samtidig er det avgjørende at en så omfattende og 
kompleks plan, med så store konsekvenser for byen og omgivelsene forøvrig, er grundig 
gjennomarbeidet før den vedtas. 
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På bakgrunn av at lov- og forskriftsfestede krav ikke er oppfylt, og at planforslaget er i 
konflikt med forutsetninger i gjeldende byområdeplan, er rådmannen forhindret fra å fremme 
saken for sluttbehandling slik den nå foreligger.   
 
Dersom foreliggende forslag skulle vedtas slik det nå foreligger, er det sannsynlig at man 
vedtar plandokumenter med feil, hvor viktige hensyn ikke er ivaretatt, og hvor vesentlige 
konsekvenser ikke er kartlagt og hensyntatt. Risikoen for at eventuelle klager på planen ville 
føre frem, er meget stor. Dette ville i tilfelle representere store forsinkelser. 
 
Rådmannen vil fremme saken for sluttbehandling så snart som mulig, når den er 
gjennomgått og kvalitetssikret i samsvar med lov- og forskriftsfestede krav.  
 
For å sikre at videre arbeid med saken baseres på planutvalgets vurderinger og 
prioriteringer, og at saksbehandling kan foregå mest mulig effektivt og rasjonelt, ber 
rådmannen utvalget om å ta stilling til enkeltpunkter som er kritiske for planforslagets 
innretning. Det understrekes at alle enkeltpunkter i rådmannens forslag til innstilling kan 
vurderes uavhengig av hverandre, og at utvalgets vedtak i saken skal legges til grunn for 
rådmannens videre arbeid med planforslaget. 
 
Dersom utvalget ønsker at rådmannen skal legge konkrete avvik fra byområdeplanen til 
grunn for videre arbeid med saken, må det fattes begrunnede vedtak om dette. Dette gjelder 
forutsetningene om handel/kjøpesenter, og forutsetningen om fondvegg og tilstrekkelig areal 
til torg på Værstetorget.  


