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Klassering: Mosseveien 109 
Saksbehandler: Kristian Borlaug 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 16.04.2020 38/20 

 
Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109  
arealplanID 3004 1187 - Gressvik  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Norsk Prosjektutvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109, nasjonal arealplanID 3004 1187 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Fredrikstad, 30.03.2020 
 

Planutvalgets behandling 16.04.2020: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 16.04.2020: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109, nasjonal arealplanID 3004 1187 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
 
Fredrikstad, 20.04.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Kristian Borlaug 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 

 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109, nasjonal arealplanID 3004 1187 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for videreføring av eksisterende kontorvirksomhet 
innenfor planområdet, i tillegg til etablering av lokal og strøkstjenlig forretningsvirksomhet og 
tjenesteyting for beboere på Ørebekk.  
 
Planområdet ligger på Ørebekk i Fredrikstad kommune, omtrent 2,5 kilometer nordvest for 
Fredrikstad sentrum, like ved rv. 110 (Mosseveien). Planområdet er ca. 16,3 dekar stort. 
Planområdet består i hovedsak av næringsbebyggelse, hvor Mascot Electronics AS holder til 
i dag. Eksisterende bygg har en grunnflate på ca. 3000 m² og består av to etasjer. Det er et 
større parkeringsareal mot vest, i tilknytning til bebyggelsen. Øst i planområdet ligger det 
boligbebyggelse i form av to eneboliger (Aspelundveien 6 og 9). Planområdet grenser til rv. 
110 (Mosseveien) i nord og fv. 1108 (Gamle Ålevei) i vest. 
 
Planforslaget for Mosseveien 109 overholder gjeldende kommuneplan.  
 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart - datert 07.01.2020 - sist revidert 13.03.2020  
3 Planbestemmelser - datert 13.03.2020  
4 Planbeskrivelse - datert 07.01.2020 - sist revidert 13.03.2020  
5 Illustrasjoner  
6 Vurdering av krav til konsekvensutredning  
7 ROS-analyse områdestabilitet  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak nr. 2019/9259. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Mascot Electronics AS har hatt administrasjon, utvikling, produksjon og lager i Mosseveien 
109 (gnr./bnr. 44/46, 44/47, 44/48, 45/93), og er hjemmelshaver for nevnte eiendommer. 
Selskapet har i dag flyttet produksjons‐ og lagerfunksjonene ut av Norge, men ønsker å 
videreføre administrasjon og utvikling i Mosseveien 109. Norsk Prosjektutvikling AS har 
inngått en avtale med Mascot Electronics AS om utvikling av eiendommene, delvis i form av 
en videreføring av dagens arealbruk, og delvis i form av transformasjon. 
 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for videreføring av dagens kontorvirksomhet, i tillegg til 
etablering av forretningsvirksomhet og tjenesteyting innenfor planområdet. Det planlegges 
utvidelse av eksisterende bygg mot vest (på dagens parkeringsareal) med et påbygg på 
1800 m2 for å tilrettelegge for ønsket utvikling.  
 
Forslagstiller: Norsk Prosjektutvikling AS 
Plankonsulent: Multiconsult Norge AS 
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Overordnet planstatus 
De mest relevante planene nevnt i planforslaget er: 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 

 Planen vil ikke være i strid med fylkesplan dersom all forretningsvirksomheten som 
tilrettelegges for er strøkstjenlig.  

Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 
 Planområdet er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg, og planforslaget er 

dermed ikke i direkte konflikt med kommuneplanens arealdel. 
Gjeldende reguleringsplan 

 Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplanen «Ørebekk sentrum I», 
vedtatt 4.07.1985 (plan‐ID 211). Mesteparten av planområdet er regulert som 
bevertningssted, motell og industri. Den østlige delen av planområdet er regulert til 
boligformål og lek/park. Det er regulert kjøreveg langs planavgrensningen i nord, vest 
og deler av sør.  

Inntilliggende reguleringsplaner 
 Planområdet grenser til reguleringsplanen «Ørebekk – Hurrød» (plan-ID 27), vedtatt 

3.02.1966, i vest og sør. Det tilgrensende området er regulert til boligformål, samt 
kjøreveg.  

 Planområdet grenser også til reguleringsplanen «Rv. 110 Simo – Ørebekk», vedtatt 
18.10.2012 (plan‐ID 1048). Dette området er i hovedsak avsatt til samferdselsformål. 
Tilgrensende område mot øst er uregulert.  

Pågående planarbeider 
 I forslag til ny kommuneplan for Fredrikstad kommune (2020-2032) er planområdet 

avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg, og det er dermed ingen direkte konflikt 
mellom formålene.  

 Det er utarbeidet et planforslag for Åledalslinja (fv. 1108) (plan‐ID 1122), som 
overlapper planområdet til Mosseveien 109 i vest. Planforslaget legger til rette for ny 
vegforbindelse for fv. 1108 (Gamle Ålevei), som vil være til avlastning for fv. 117 
(Storveien). Det legges også til rette for etablering av gang‐ og sykkelveg langs fv. 
1108 (Gamle Ålevei) forbi planområdet. I planarbeidet for Mosseveien 109 er gang- 
og sykkelvegen innlemmet slik den er foreslått regulert i planforslaget for Åledalslinja. 
Det er dog gjort noen justeringer der planene overlapper. Noe areal som er avsatt til 
annen veggrunn i planen for Åledalslinja blir i planforslaget for Mosseveien 109 
regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. 

 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Ørebekk i Fredrikstad kommune, omtrent 2,5 kilometer nordvest for 
Fredrikstad sentrum, like ved rv. 110 (Mosseveien). Planområdet er ca. 16,3 dekar stort. 
Avgrensningen i øst følger gjeldende reguleringsplan for Ørebekk sentrum I. I nord grenser 
planområdet mot reguleringsplan for rv. 110 Simo – Ørebekk. I sør følger avgrensningen 
hovedsakelig opparbeidet veiareal. I vest grenser planområdet mot regulert kjøreveg i 
planforslaget for Åledalslinja, og overlapper dermed delvis denne planen. 
 
Planområdet består i hovedsak av næringsbebyggelse, hvor Mascot Electronics AS holder til 
i dag. Eksisterende bygg har en grunnflate på ca. 3000 m² og består av to etasjer. Det er et 
større parkeringsareal mot vest i tilknytning til bebyggelsen. Øst i planområdet ligger det 
boligbebyggelse i form av to eneboliger (Aspelundveien 6 og 9). Planområdet grenser til rv. 
110 (Mosseveien) i nord og fv. 1108 (Gamle Ålevei) i vest. 
 
Planområdet i seg selv domineres av næringsbebyggelse. Planområdet ligger i et område 
som er preget av blandet arealbruk med infrastrukturanlegg, større næringsarealer nord for 
rv. 110 (Mosseveien) og boligbebyggelse sør for rv. 110 (Mosseveien). Området vest for 
planavgrensningen er i større grad preget av landbruk med dyrket mark og skogkledde 
høyderygger. 
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Terrenget i planområdet er relativt flatt, med stigning mot sørøst. Næringsbebyggelsen samt 
resten av planområdet ligger på omtrent 7 meter over havet mens boligbebyggelse i øst 
ligger omtrent 10 meter over havet. Det er en støttemur i sør, mellom eksisterende gang‐ og 
sykkelveg og næringsbebyggelse. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Innenfor planområdet legges det til rette for videreføring av kontorvirksomhet, etablering av 
tjenesteyting, samt lokal og strøkstjenlig forretningsvirksomhet ved transformasjon av 
eksisterende bygg med en grunnflate på ca. 3000 m². Det legges også til rette for utvidelse 
av eksisterende bygning mot vest (på dagens parkeringsareal) med grunnflate på inntil 1800 
m². 
 
Adkomstveg planlegges videreført fra eksisterende adkomst fra fv. 1108 (Gamle Ålevei). 
Adkomsten vil deles med naboeiendom i sør (gnr./bnr. 44/15, 44/18, 44/29, 45/1) hvor 
bedriften Snekker’n holder til i dag. I planforslaget legges det også opp til å videreføre 
foreslått gang og sykkelveg fra planforslaget for Åledalslinja. Øst for gang‐ og sykkelvegen 
reguleres det en sikringssone for å sikre arealet til fremtidig samferdselsformål. 
 
Boligbebyggelse tilknyttet gnr./bnr. 45/18 og 45/84, samt grønnstruktur på gnr./bnr 45/1 
videreføres som i eksisterende situasjon. Eksisterende ferdselsforbindelse fra 
Aspelundveien til fv. 1108 (Gamle Ålevei), opparbeidet som en midlertidig løsning under 
anleggsarbeidet for rv. 110 (Mosseveien), videreføres også i planforslaget, og reguleres til 
gang‐ og sykkelveg. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Ut fra forslagsstillers vurdering gir gjennomføring av detaljreguleringsplanen relativt små 
konsekvenser for miljø og samfunn på et overordnet nivå. Omfanget av utbyggingen er 
begrenset til et tilbygg på ca. 1800 m2, i tillegg til at detaljreguleringsplanen legger opp til en 
bruksendring i eksisterende bebyggelse. Det legges imidlertid opp til en bruksendring hvor 
det tillates tjenesteyting, samt lokal og strøkstjenlig forretningsvirksomhet. Dette kan påvirke 
næringsinteresser. For at det ikke skal etableres forretningsvirksomhet eller tjenesteyting 
som konkurrerer med Fredrikstad sentrum, er det gjennom bestemmelser satt 
begrensninger for dette som sikrer at planforslaget er i tråd med overordnede rammer og 
føringer. Detaljreguleringsplanen kan medføre endret lokalisering av virksomheter internt i 
nærområdet.  
 
Nærhet til forretningsvirksomhet og tjenesteyting for beboere på Ørebekk kan etter 
forslagstillers vurdering også medføre positive konsekvenser, da det kan bidra til å dekke 
daglige behov innenfor gang‐ og sykkelavstand for beboere.  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse ved oppstart av planarbeidet. I den 
forbindelse er det avdekket at følgende tema må vurderes og tas hensyn til i planarbeidet for 
å unngå uønskede hendelser:  
 

 Skred: Temaet er utredet i egen geoteknisk risiko‐ og sårbarhetsanalyse, som 
konkluderer med at det ikke er fare for ras/skred. 

 Ulykke i avkjørselspunkt: Temaet blir behandlet i videre arbeider med krav til tiltak. 
Temaet er derfor ikke analysert videre på dette tidspunktet i planprosessen. 

 Radon («moderat til lav» og «høy» aktsomhetsgrad): Temaet blir tilstrekkelig 
behandlet da TEK 17 stiller krav til dette (se § 13‐5. Radon).  
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Samråd og medvirkningsprosess 
Planinitiativ for Mosseveien 109 ble behandlet i intern høringsgruppe 24.06.2019 og 
23.01.2020. Innspill er innarbeidet i planmaterialet.  
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 13.09.2019. Innspill ble mottatt fra 5 parter. 
Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen.    
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er aktuelt med utbyggingsavtale for etablering av gang‐ og sykkelvei langs fv. 1108 
(Gamle Ålevei) som følge av denne detaljreguleringsplanen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Forretningsvirksomhet i Fredrikstad skal i hovedsak lokaliseres i sentrum, og plasskrevende 
varer i avlastingsområder som Dikeveien. Samtidig er det stadig behov for tilbud som dekker 
lokale behov for områder som blant annet Onsøy hvor planområdet for Mosseveien 109 
ligger. Planområdet har i dag liten merverdi for det omliggende området med unntak av 
gang-/sykkelveien i sør som kobler Aspelundvegen sammen med Gamle Ålevei. Området vil 
dermed være godt egnet for videreutvikling.  
 
Planområdet ligger med ca. 4 minutters gange til Kiwi Ørebekk, og ca. 6 minutter til Meny 
Ørebekk. Det finnes dermed noe lokal forretningsvirksomhet i nærområdet, men det kan ikke 
utelukkes at det stadig kan være et ytterlig behov for strøkstjenlig forretningsvirksomhet 
ettersom det konkrete forretningstilbudet planen tilrettelegger for ikke er avklart på dette 
stadiet.  
 
Planforslaget overholder gjeldende kommuneplaner, regionale strategier, og gjeldende 
reguleringsplaner, så lenge forretningsvirksomheten som tilrettelegges for kun er 
strøkstjenlig.  
 
Planområdets plassering ved hovedvei og inntilliggende boliger i øst og sør gjør at området 
er lett tilgjengelig med bil, og også for gående og syklende. Grunnet blant annet støy fra 
veien vil delene av planområdet som foreslås utbygd, etter kommunedirektørens vurdering, 
ikke egne seg for boliger. Det vil derimot egne seg for det foreslåtte formålet om forretning, 
kontor og tjenesteyting. Ved å sikre gang-/sykkelveien mellom Aspelundveien og fv.108 
(Gamle Ålevei) i planforslaget sikres en fremtidig tilkobling mellom boligfeltene i sør og øst, 
og planlagt sykkelvei langs Gamle Ålevei. Dette vil kunne ha positive virkninger for myke 
trafikanter og tilrettelegge for miljøvennlig fremkomst. 
 
Nasjonal arealplan ID oppgitt i plandokumentene må rettes til 3004 1187 ettersom 
kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslo en endring i kommunenummer som har 
vært gjeldende fra 01.01.2020. Fredrikstad gikk fra 0106 til 3004. 
 
Det vil være naturlig å oppheve gjeldende reguleringsplan for grunnen, reguleringsplan 
«Ørebekk sentrum I», vedtatt 4.07.1985 (plan‐ID 211), dersom planforslaget for Mosseveien 
109 blir vedtatt. 
 
Det er viktig at reguleringsplanen tilrettelegger for forretningsvirksomhet som kun dekker et 
lokalt behov, og ikke skaper konkurranse med Fredrikstad sentrum.  
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Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


