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1 SAMMENDRAG AV INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART, MED 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR 

1.1 Generelt 
Varsling av oppstart av planarbeid ble gjennomført 5. oktober 2011. Frist for å komme med 
innspill var 02.11.2011. Varslingsbrev ble sendt offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, 
gjenboere og andre berørte. Varsel om oppstart ble annonsert i Fredriksstad Blad og 
kunngjort på Fredrikstad kommunes hjemmesider. 

1.2 Sammendrag og kommentarer 
Følgende aktører har uttalt seg til varsling av oppstart av planarbeid. 
Aktør       Dato 
1. Fredrikstad kommune v/Barnas representant 07.11.2011 
2. Fredrikstad kommune v/Eldrerådet   10.11.2011 
3. Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk   31.10.2011 
4. Fredrikstad kommune, Teknisk drift   03.11.2011 
5. Fylkesmannen i Østfold    01.11.2011 
6. Østfold fylkeskommune    01.11.2011 
7. Statens vegvesen     12.10.2011 
8. Forsvarsbygg     31.10.2011 
9. Fredrikstad Kirkelige Fellesråd, Den norske kirke 26.10.2011 
10. Borg Buss AS     02.11.2011 
11. Fredrikstad Energinett AS    08.11.2011 
12. Fredrikstad Fjernvarme AS   05.11.2011 
13. Foreningen Gamle Fredrikstad   31.10.2011 
14. Gamlebyen Gaardeierforening   27.10.2011 
15. Gudeberg Lokalsamfunn    01.11.2011 
16. Terje Høili AS     07.11.2011 
 
Under følger oppsummering av uttalelsene med forslagsstillers kommentarer til om og 
eventuelt hvordan uttalelsen er fulgt opp i planarbeidet. 

 
1.2.1 Fredrikstad kommune v/Barnas representant (07.11.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad kommune v/Barnas representant skriver i sin uttalelse at det er 
viktig å påse at sikkerhet og trygghet for barn og unge ivaretas i og ved trafikkområder. Det er 
viktig med gang- og sykkelvegtilknytning, gangareal og sykkelparkeringsareal. Det er ønskelig 
at det i planforslaget redegjøres for hvordan det er lagt til rette for medvirkning fra barn og 
unge. Det er ønskelig at barn og unges interesser og behov for å bli ivaretatt blir analysert i 
hvert punkt under aktuelle utredningstemaer. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Barn og unges medvirkning: Varsel om oppstart er sendt til kommunens barnerepresentant, 
og skolen (CIS) er orientert ved utarbeiding av planen. Barn- og unges interesser, inkl. 
trafikksikkerhet, trygg skolevei og gang-/sykkelforbindelser, er omtalt i ROS-analyse og 
planbeskrivelse.   

 
1.2.2 Fredrikstad kommune v/Eldrerådet (10.11.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad kommune v/Eldrerådet ber i sin uttalelse om at det avsettes nok 
areal til parkering for besøkende til kirkegården. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget medfører ingen endring av parkeringsdekningen på offentlig p-plass i 
planområdet.  



DETALJREGULERING FOR OFFISERSPORTEN - PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 

4 av 8  

 
1.2.3 Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk (31.10.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad kommune v/Miljø og landbruk skriver i sin uttalelse at virksomheter 
og eiendommer generelt skal planlegges, bygge, tilrettelegges, drives og avvikles på en 
helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe, jfr. Forskrift om miljørettet helsevern. Det må utføres beregninger av 
støy og luftkvalitet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging og behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Eventuelle avbøtende tiltak 
skal beskrives, og det må knyttes rekkefølgebestemmelser til disse. Behov for avbøtende 
tiltak for å begrense støy og luftforurensning i bygge- og anleggsfase må vurderes. Lokaler og 
uteområder tilhørende undervisningsvirksomhet skal være utformet slik at det skapes et miljø 
som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, som forebygger sykdom og 
skade. Det bør legges vekt på utforming av gode uteområder og tas hensyn til potensielle 
konflikter mellom skolens uteområder og nærmiljøet for øvrig. Det bør i 
reguleringsbestemmelsene refereres til "Veileder for støyvurdering ved etablering av 
nærmiljøanlegg". For bygninger, anleggs og uteområder rettet mot allmennheten gjelder 
kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Atkomst til skole, 
boliger, forretningsvirksomheter og lignende bør ikke komme i konflikt med eksisterende og 
planlagte gang- og sykkelveger. Ved undervisningsvirksomheten bør det legges vekt på 
trafikksikkerhet på skolevei, parkeringsplasser og i forhold til servicetrafikk og 
bussholdeplasser. 
 
Forslagsstillers kommentar: Støyberegninger er gjennomført og det er tatt inn 
reguleringsbestemmelse om støy. Luftkvalitet er vurdert men ikke utredet nærmere, jf. 
planbeskrivelsen. Det er tatt inn bestemmelse om støy og støv i anleggsperioden. Det er lagt 
vekt på trygge, gode uteoppholdsarealer for skolen. Universell utforming er ivaretatt i 
planforslaget. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er vektlagt. Det henvises til planforslaget 
for nærmere informasjon.  

 
1.2.4 Fredrikstad kommune, Teknisk drift (03.11.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad kommune v/Teknisk drift viser innledningsvis i sin uttalelse til møte 
avholdt med Meter Arkitektur AS (opprinnelig plankonsulent). Det gis betraktninger om 
eksisterende og mulig framtidig parkeringskapasitet. I planbeskrivelsen bør det redegjøres for 
parkeringsnormer og parkeringsbehov. Ved undervisningsvirksomheten kan det være en 
fordel å skille parkering for ansatte og foreldre. Ved felles, helhetlige parkeringsløsninger vil 
det kunne være mulig å vurdere et redusert parkeringskrav til de nye virksomhetene innenfor 
planområdet. Varelevering til dagligvareforretning bør vises i plankart eller i situasjonsplan, for 
å sikre at den får en hensiktsmessig utforming. Veganlegg som skal overtas av Fredrikstad 
kommune må tilfredsstille kommunens standarder. Det må inngås utbyggingsavtale, som 
blant annet spesifiserer oppbygging av veilegemet. Det anbefales at det vurderes 
avfallshåndtering på reguleringsplannivå, og Fredrikstad kommune anbefaler nedgravde 
containere. Planområdet bør omfatte eventuell felles parkering. Gamlebyveien og 
Torsnesveien bør bare inkluderes i planområdet i den grad siktsoner berører. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Parkeringsbehov og –krav samt hente/bringesone for elever er redegjort for i 
plandokumentene. Offentlig p-plass inngår, men endres ikke i planen. Varelevering er 
dimensjonert for vogntog, jf. planbeskrivelse og vedlagt illustrasjonsplan. Bestemmelsene 
fastsetter at varelevering skal plasseres øst for dagligvareforretningen, atskilt fra 
skolen/gående/syklende. Avkjørsler fra kommunal veg til bebyggelsen endres og kommunen 
kontaktes vedr. utbyggingsavtale som skal være klar før IG. Renovasjonsteknisk plan framgår 
av planbeskrivelsen. Nedgravd anlegg planlegges. Gamlebyveien og Torsnesveien er tatt med 
i planområdet etter ønske fra planmyndighet Fredrikstad kommune. Dette bl.a. for å gi 
mulighet til å på sikt etablere eget anlegg for sykkel langs Gamlebyveien – Torsnesveien.  
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1.2.5 Fylkesmannen i Østfold (01.11.2011) 
Sammendrag: Fylkesmannen i Østfold skriver i sin uttalelse at det blir en hovedoppgave i 
planarbeidet å sikre tilpasning til det omkringliggende bygnings- og naturmiljøet. Planområdet 
ligger utenfor sentrumsplanens avgrensning, og det er ikke aktuelt å tilrettelegge for 
forretningsvirksomhet av betydelig omfang.  Det bemerkes at det kan være vanskelig å 
planlegge gode områder med kombinerte formål, for eksempel grunnet konflikt mellom støy 
og uteområder for boliger. Ved en detaljregulering bør innholdet i planområdet være avklart 
eller det bør stilles krav om ytterligere en detaljplan som ivaretar helheten i området. Det 
forventes at det legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, i samsvar med 
nasjonale føringer for god areal- og transportplanlegging. Planforslaget må inneholde 
henvisninger til overordnede planer, rammer og føringer. Alle planer skal ha planbeskrivelse 
og forholdet til forskrift om konsekvensutredninger må tydeliggjøres. Bærekraftig utvikling, 
langsiktighet, åpent er overordnede planhensyn og universell utforming, barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene er viktige fokusområder i plan- og 
bygningsloven. Fylkesmannen anser barn og unge, medvirkning og levekår, estetisk 
utforming, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet, støy, 
forurensning, klima og energi og kartfremstilling som særlig viktige temaer i dette 
planarbeidet. Det gis henvisninger til relevante rammer og føringer for hvert enkelt plantema. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Tilpasning til omkringliggende bygnings- og naturmiljø er vurdert i planbeskrivelsen. Det 
åpnes for etablering av én dagligvareforretnings (salgsareal ca. 800 m2), som vil dekke lokalt 
behov og erstatte en eksisterende dagligvare som ønsker relokalisering til planområdet. Dette 
i tråd med regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Støy og uteområde for bolig 
er vurdert og redegjort for i planbeskrivelsen. Det er lagt opp til noe høyere utnyttelse i 
planområdet, men samtidig er hensynet til vern og landskapstilpasning vektlagt. Virkninger av 
planforslaget, bl.a. sett opp mot overordnede føringer er vurdert. Forholdet til KU-forskriften er 
vurdert. Temaene som Fylkesmannen lister opp er vurdert i planarbeidet og det henvises til 
plandokumentene for nærmere informasjon.  

 
1.2.6 Østfold fylkeskommune (01.11.2011) 

Sammendrag: Østfold fylkeskommune skriver i sin uttalelse at Fylkeskonservatoren i løpet av 
2011 har hatt flere møter med Fredrikstad kommune vedrørende utviklingen av Aktivitetsbyen 
Gamle Fredrikstad. Fredrikstad kommune har uttalt at det skal utarbeides 
områdeplan/områdeprogram for arealene som omfattes av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. 
Fylkeskonservatoren ser det som svært uheldig dersom planområdet reguleres før 
områdeplanen/områdeprogrammet ferdigstilles. Dersom det planlegges ny bebyggelse 
innenfor planområdet, henstilles det om at reguleringsarbeidet utsettes fram til overordnete 
føringer er klarlagt. Brakkesletta og de åpne områdene øst for Gamlebyen er en viktig del av 
det helhetlige kulturmiljøet omkring Fredrikstad festning, og er vist med hensynssone for 
kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger i en viktig overgangssone mellom 
Gamlebyens atkomst og slettelandskapet. Det åpne preget i området må søkes bevart, og 
funksjoner må vurderes nøye. Fylkeskonservatoren siterer videre fra arealdelens kapittel 
7.1.4. Det er viktig å se på den samlede parkeringskapasiteten i området. Opparbeidelse av 
parkeringsplasser krever god landskapstilpasning. Det er ikke kjente automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet, men Fylkeskonservatoren ber likevel om at standardtekst 
om funn av slike tas inn i reguleringsbestemmelsene. Fylkeskommunen er skeptisk til 
etablering av varehandel innenfor planområdet av hensyn til konkurranseevnen til Gamlebyen. 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging må følges. Trafikksikkerhet må 
vektlegges, inkludert sikker atkomst og skolevei, samt hensiktsmessig parkering. 
Kollektivtilgjengelighet må vektlegges. Tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer for barn 
og unge må sikres i planarbeidet. Rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse må 
sikres. Barnerepresentantens bidrag i planprosessen må dokumenteres. Ved omdisponering 
av leke- og uteoppholdsarealer, skal disse erstattes. Estetikk og byggeskikk må vektlegges 
gjennom tilpasning.  Prinsippene om universell utforming må legges til grunn.  
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Forslagsstillers kommentar:  
Planarbeidet har avventet både ferdigstilling av områdeprogram for Aktivitetsbyen Gamle 
Fredrikstad og det er gjennomført arkitektkonkurranse / parallelloppdrag ihht. Bystyrets krav. 
Føringer herfra er lagt til grunn. Kulturmiljø og landskapshensyn er vektlagt. Det er utarbeidet 
en egen landskapsvurdering (vedlagt). Parkeringssituasjonen er redegjort for. Det legges ikke 
opp til endring av den kommunale p-plassen langs Gamlebyveien. Landskapshensyn er 
vektlagt for p-plass på egen grunn. Bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten 
ihht. kulturminneloven § 8 er tatt inn. Dagligvareforretningen blir en erstatning for eksisterende 
butikk i tilsvarende avstand fra Gamlebyen og vurderes å komplettere, snarere enn å 
konkurrere med tilbudene i Gamlebyen. Støy er utredet. Trafikksikkerhet inkl. trygg skolevei 
og hensiktsmessig parkering er vektlagt. Kollektivtilgjengelighet er redegjort for. Leke- og 
uteoppholdsareal og barn og unges interesser er vurdert. Barnerepresentantens innspill er 
redegjort for over. Det legges til et større uteoppholdsareal til skolen enn det som 
beslaglegges av ny forretning. Estetikk og byggeskikk er vektlagt, og det sikres samråd med 
kulturminne- og bygningsmyndigheten ifbm byggesak/endelig detaljering. Gjeldende krav om 
tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn.  

 
1.2.7 Statens vegvesen (12.10.2011) 

Sammendrag: Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at det i forbindelse med planarbeidet 
må gjøres støyvurderinger i henhold til retningslinjene for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442) og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planforslaget. 
Krav om universell utforming må inkluderes i reguleringsbestemmelsene. Det må vises 
hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles, og sykkelparkering må vurderes. Planområdet 
må sikres en trafikksikker atkomst og byggegrense mot offentlig veg må vises. 
Kollektivtilgjengelighet bør omtales i planforslaget. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Støyvurdering ihht. T-1442/2016 er gjennomført og bestemmelser om støy tatt inn i 
planforslaget. Universell utforming er vurdert og bestemmelse tatt inn. Gang, 
sykkelforbindelser er vurdert, og krav til sykkelparkering er tatt inn. Avkjørsler og veganlegg er 
dimensjonert etter gjeldende krav. Det henvises til planbeskrivelsen for nærmere informasjon.  

 
1.2.8 Forsvarsbygg (31.10.2011) 

Sammendrag: Forsvarsbygg/Nasjonale festningsverk skriver i sin uttalelse at blant annet har 
som oppgave å forvalte Forsvarets tidligere eiendommer i Gamlebyen, inkludert bygninger og 
festningsverk, som i sin helhet er fredet i henhold til kulturminneloven. Planområdet er 
tidligere skilt ut fra Forsvarets eiendommer, og utviklingen av dette området er av avgjørende 
betydning for Forsvarsbyggs forvaltning i Gamlebyen. Forsvarsbygg spesifiserer at det er like 
viktig å se området i sammenheng med Gamlebyen, som det er å se området i sammenheng 
med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. Blant annet inneholder planområdet areal som 
benyttes til parkering av besøkende til Forsvarets eksisterende eiendommer. Forsvarsbygg gir 
også en historisk bakgrunn for tilknytningen. Alle reguleringsplaner i Gamlebyens umiddelbare 
nærhet må ta tilstrekkelig hensyn til det fredete festningsanlegget og den gamle 
bybebyggelsens behov og settes inn i en helhet. En virksomhet med skole og forretningsdrift 
vil øke trafikkbelastningen i området ytterligere. Gamlebyen er ikke planlagt for det 
parkeringsbehovet man i dag har, og det er derfor nødvendig å avsette tilstrekkelig areal 
utenfor Gamlebyens voller til dette formålet. Konsekvensutredning knyttet til Kong Frederik IIs 
golfbane vurderte parkeringsbehov- og løsninger i området. Flere av de foreslåtte løsningene 
var lite realistiske eller ønskelige. Det er helt nødvendig at dagens parkeringskapasitet i det 
minste opprettholdes eller i det minste økes. Begrensede muligheter for lovlig parkering vil 
øke problemet med "villparkering". Med bebyggelse i tre etasjer, som antydet i varsel om 
oppstart, vil bebyggelsen bidra til å innebygge Gamlebyen og forringe opplevelsen av 
festningens forterreng som åpent landskap. 
Forslagsstillers kommentar:  
Det henvises til kommentar til Østfold fylkeskommune over. Hensyn til kulturmiljø og landskap 
er vektlagt. Trafikkanalyse er utarbeidet og vedlagt planforslaget. Det henvises til 
planbeskrivelsen for nærmere omtale av temaene i innspillet.  
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1.2.9 Fredrikstad Kirkelige Fellesråd, Den norske kirke  (26.10.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad Kirkelige Fellesråd skriver i sin uttalelse at planområdet omfatter 
areal, som de tidligere har signalisert vil være egnet for utvidelse av Østre Fredrikstad 
gravlund. Regulering til varslet formål vil vanskeliggjøre en slik utvikling. Det påpekes 
nødvendigheten av at reguleringsplanen avsetter tilstrekkelig plass til parkering for besøkende 
til gravlund og gravkapell. Behovet ved "normale" seremonier er opptil 70 biler. Det er 
ønskelig å beholde ro og verdighet på kirkegården, og det er ikke ønskelig med virksomheter 
som kan virke unødig forstyrrende for seremonier og mennesker på gravbesøk.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planområdet er ikke aktuelt for utvidelse av gravlunden, og planen medfører ingen endring av 
kommunal p-plass langs Gamlebyveien.  

 
1.2.10 Borg Buss AS (02.11.2011) 

Sammendrag: Borg Buss AS skriver i sin uttalelse at dagens holdeplasser i Gamlebyveien 
må opprettholdes. 
 
Forslagsstillers kommentar: Planforslaget innebærer ingen endring av dagens 
holdeplasser. Hensynet til holdeplasser forutsettes ivaretatt dersom kommunen på sikt 
etablerer eget anlegg for sykkel langs Gamlebyveien og Heibergsgate.  

 
1.2.11 Fredrikstad Energinett AS (08.11.2011) 

Sammendrag: Fredrikstad Energinett AS skriver i sin uttalelse at de i det aktuelle området 
har nettstasjon, samt høy- og lavspentkabel. Det vises til forskrift om elektroniske 
forsyningsanlegg når det gjelder avstander til eksisterende nett. Det spesifiseres at 
tiltakshaver må bære kostnader ved eventuell omlegging av nett etter bestilling og nærmere 
avtale. Alle nye, elektriske forsyningsanlegg skal bygges i henhold til netteier sine 
spesifikasjoner og anvisninger. Områdets høyspenningsnett skal ha driftsspenning 10 kV, 
lavspenningsnett har i dag 230V og transformators størrelse vil dimensjoneres etter utbyggers 
dokumenterbare behov. Normalt vil veigrunn benyttes til fremføring av nytt ledningsnett. En 
forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern 
(evigvarende rettigheter for plassering, bygging, drift og vedlikehold) der de etableres. 
Rettighetene skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses. Kostnader for 
nødvendig kapasitetsøkning av strømnettet, slik at nye kunder kan tilknyttes nettet, må dekkes 
av den som utløser tiltaket. Det vises til gjeldende retningslinjer. Det bes om at arealer, 
forutsetninger for bygging av strømforsyningsanlegg og anleggsbidrag, samt nødvendige 
rettigheter, stadfestes sammen med reguleringsplanen. 
 
Forslagsstillers kommentar: Det er tatt inn bestemmelse om at strømforsyningsanlegg 
tillates innenfor planområdet, men plassering er ikke fastsatt. Behov og etablering avklares i 
samråd med netteier i forbindelse med videre planlegging og prosjektering.  

 
1.2.12 Fredrikstad Fjernvarme AS (05.11.2011) 

Sammendrag – Fredrikstad Fjernvarme AS skriver i sin uttalelse at planområdet ligger 
innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme AS, og at Fredrikstad kommune har 
vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme for alle nybygg og bygg, hvor det foretas 
hovedombygging. Videre opplyses det om at det er bygget fjernvarme fram til planområdet og 
tegninger vedlegges. Etterskuddsvis opplyses det om at det i forbindelse med etablering av 
nærliggende golfbane er avdekket en liten "konflikt" mellom terrenghøyder på prosjektert 
parkeringsplass og fjernvarmerørene. I forbindelse med planarbeidet bør det sees på 
sammenhenger mellom og en helhetlig plan for nye og eksisterende anlegg. 
 
Forslagsstillers kommentar: Fjernvarmetilknytning planlegges og løsninger avklares 
nærmere med fjernvarmeselskapet. 
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1.2.13 Foreningen Gamle Fredrikstad (31.10.2011) 
Sammendrag: Foreningen Gamle Fredrikstad skriver i sin uttalelse at det i forbindelse med 
etablering av golfbane ble utarbeidet en konsekvensanalyse som "ga tydelig uttrykk for p-
plasser til hverdag og arrangementer", som ikke er løst. Foreningen kan ikke si ja til en 
bebyggelse som sett fra et antikvarisk synspunkt fortetter igjen forterrenget mer enn det som 
står der i dag. Foreningen stiller seg bak uttalelsene fra Gårdeierforeningen og Forsvarsbygg. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Offentlig p-plass ved Gamlebyveien endres ikke. Det etableres parkering på egen grunn til 
bebyggelsen i planområdet. Ved plassering av ny bebyggelse er det vektlagt at den skal gi 
minst mulig påvirkning av sikt mot forterrenget/Byens Marker. Bebyggelsen skal tilpasses og 
underordnes eksisterende bebyggelse i høyde, form og plassering. Bestemmelsene sikrer at 
detaljert utforming, farge- og materialbruk skal avklares i samråd med kulturminne- og 
bygningsmyndighet. 

 
1.2.14 Gamlebyen Gaardeierforening (27.10.2011) 

Sammendrag: Gamlebyen Gaardeierforening skriver i sin uttalelse at de er forbauset over at 
det ikke kreves en konsekvensutredning, og at de er sterkt uenige i en slik vurdering. Det 
påpekes at Gamlebyens gjenværende forterreng er av særlig kulturhistorisk verdi. En 
bygningsmessig fortetting og aktivitetsøkning i det aktuelle området anses å være svært 
uheldig så lenge parkeringsbehovet ikke er løst. Gamlebyen Gaardeierforening tror 
parkeringsbehovet i området vil bli større i framtiden. Videre er det kulturhistoriske 
bevaringselementet sentralt for hele det aktuelle området. Gamlebyen Gaardeierforening 
skriver at en konsekvensutredning med høringsuttalelse fra Riksantikvaren/Fylkeskonservator 
bør være et minstekrav og en forutsetning for ethvert tiltak i området.  
 
Forslagsstillers kommentar:  Forholdet til forskrift om konsekvensutredning er vurdert, og 
det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Forholdet til kulturminner 
og kulturmiljø, inkl. Gamlebyens forterreng og bevaringsaspektet er belyst og virkninger 
vurdert i planarbeidet. Kulturminnemyndighet er konferert med gjennom planperioden, og 
planen er søkt tilpasset innspill fra både fylkeskonservator og byantikvar. Plassering og maks. 
areal og høyde er fastsatt i planen med hensyn til sikt-, tilpasnings- og landskapshensyn, og 
det er tatt inn bestemmelse om at detaljert utforming, material- og fargebruk skal avklares i 
samråd med og godkjennes av kulturminne- og bygningsmyndighet i byggesaken. P-dekning 
for nye tiltak i planen løses på forslagsstillers egen tomt. Planen endrer ikke på offentlige p-
plasser i området. 

 
1.2.15 Gudeberg Lokalsamfunn  (01.11.2011) 

Sammendrag: Gudeberg Lokalsamfunn skriver i sin uttalelse at området ved Gamlebyen-
krysset er et sentralt punkt i området. Nærhet til Gamlebyen og Kongsten gjør at det må tas 
hensyn til historiske verdier. Det anbefales at det utarbeides en fornyet konsekvensutredning 
som avdekker de trafikale endringene, som planforslaget vil medføre. Lokalsamfunnet viser til 
kritikk av Kongsten-anlegget, og skriver at det ikke er nødvendig å gjøre tilsvarende feil på 
nytt. I planarbeidet bør infrastruktur, trafikkforhold, estetikk, typologi og byggeskikk utredes. 
 
Forslagsstillers kommentar: Historiske verdier er vurdert i planarbeidet, jf. planbeskrivelsen.  
Det er utarbeidet trafikk- og støyanalyse i planarbeidet, jf. vedlegg til planforslaget, som viser 
at veg-/krysskapasitet er tilstrekkelig og at planen ikke medfører vesentlig økt trafikkstøy.  
Infrastruktur, trafikkforhold, estetikk, typologi og byggeskikk er vurdert og det henvises til 
planbeskrivelsen for nærmere informasjon.  

 
1.2.16 Terje Høili AS  (07.11.2011) 

Sammendrag:  
Terje Høili AS skriver i sin uttalelse at de som eiere ønsker å bli holdt oppdatert på 
planarbeidet. De håper skolevirksomhet lar seg realisere. 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller er i dag hjemmelshaver i planområdet og skolevirksomhet er etablert.  


