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Saksnr.: 2011/16063 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 190939/2019 
Klassering: Offisersporten 
Saksbehandler: Frøydis Lunde Ingerø 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 16.10.2019 88/19 

 
Forslag til detaljregulering for Offisersporten  
arealplanID 01061101 – Sentrum Øst  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Philini AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Offisersporten, arealplanID 01061101 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Fredrikstad, 07.10.2019 
 

Planutvalgets behandling 16.10.2019: 
10 av 11 medlemmer tilstede under behandling av denne sak. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 16.10.2019: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Offisersporten, arealplanID 01061101 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Fredrikstad, 18.10.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Frøydis Lunde Ingerø 

kommunaldirektør Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Offisersporten, arealplanID 01061101 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-
10. 
 
Sammendrag 
Griff Arkitektur AS har på vegne av Philini AS utarbeidet et forslag til detaljregulering for 
Offisersporten.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av dagligvareforretning på 
Offisersporten. Området som foreslås regulert er i gjeldende kommuneplan avsatt til 
framtidig bebyggelse og anlegg, med hensynssone kulturmiljø. 
 
Offisersporten ligger på Fredrikstads bymarker, et kulturlandskap som sammen med 
Gamlebyen og Fredriksten fort ble innlemmet i Riksantikvarens register over kulturlandskap 
av nasjonal betydning i 2015. Området er svært sårbart for nedbygging.  
 
Planprosessen på Offisersporten startet i 2011, og inngikk i kommunens utviklingsarbeid 
med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, og kommunen var blant annet med på å finansiere et 
parallelloppdrag for å avdekke utviklingsmulighetene på tomten. Kommunen har i senere tid 
trukket seg ut av planarbeidet på Offisersporten. 
 
Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen å sende planforslaget på høring og legge 
det ut til offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på 
grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart  
2 Reguleringsbestemmelser  
3 Plankart  
4 Planbeskrivelse  
5 Sammendrag varslingsinnspill m/forslagsstillers kommentarer  
6 ROS-analyse  
7 Byantikvarens innspill til internhøring  
8 Referat - Internhøring  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2011/16063. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er en privat detaljregulering utarbeidet av Griff Arkitektur AS på vegne av 
Philini AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 
dagligvareforretning på Offisersporten.  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Planarbeidet startet opp med varsling i 2011, og ble satt på vent til områdeprogrammet for 
Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad ble utarbeidet med føringer for området. I 2015 ble det i 
samarbeid med kommunen gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utviklingsmuligheter 
i tråd med mål og retningslinjer i områdeprogrammet. Samme år ble bymarkene innlemmet i 
Riksantikvarens register for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse («KULA»). 
Planarbeidet ble tatt opp igjen i 2016, og det har i 2017-2018 pågått drøftinger om løsninger 
og innhold i prosjekt og plan. Kommunen mottok første utkast til planforslag i april 2019.  
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Overordnet planstatus 
Planområdet ligger i område for nåværende tettbebyggelse i gjeldende fylkesplan, og er 
avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan, med hensynssone 
kulturmiljø.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger ved Heibergkrysset, like utenfor Gamlebyen. Bygningsmassen består av 
to teglsteinsbygg fra 1980-tallet, med et tilbygg fra 2013, som huser en privat barneskole, og 
et mindre leilighetsbygg fra midten av 1900-tallet («Badet»). Øvrig areal består av kommunal 
parkeringsplass, grønnstruktur, parkering for skolen, vei og skolegård.  
Planområdet er uregulert. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende funksjoner og virksomhet (bolig, 
skole og tjenesteyting) og etablering av ny virksomhet (dagligvarebutikk). Maks 
utnyttelsesgrad for dagligvareforretningen er satt til %-BYA=45%, som tilsvarer ca. 1050 m2 
BYA (bebygd areal). 
 
Planområdet er på totalt ca. 35 dekar, og ønskes regulert til forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting, renovasjon, kombinert bolig/offentlig eller privat tjenesteyting, veg og 
parkering.  
 
Kommunens parkeringsplass, veianlegg og grønnstruktur reguleres slik de fremstår i dag, 
men med mulighet for intern omfordeling av formål dersom det viser seg nødvendig i 
forbindelse med framtidig oppgradering av veganleggene. På forespørsel fra kommunen, for 
å legge til rette for etablering av sykkelvei, er avkjørsel fra Torsnesveien til den kommunale 
parkeringsplassen markert med «avkjørsel stenges». Eksisterende trær reguleres til 
bevaring.  
 
Tomtas boligbygg («Badet») planlegges videreført, men planforslaget åpner for at bruken 
kan endres til tjenesteyting, og at det kan oppføres tilbygg på totalt 85 m2 BYA.  
Arealet mellom Torsnesveien og bebyggelsen er avsatt til kombinert formål grønnstruktur og 
samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur, og er planlagt benyttet til parkering og 
kjøring/henting til skolen.  
 
Eksisterende skolebygg og ivaretakelse av siktlinjer mot Byens marker har vært førende for 
tillatt plassering, utforming og bebygd areal. Gesims- og mønehøyden på dagligvarebutikken 
skal være tilsvarende som teglsteinsbyggene, og det er lagt føringer for utforming og 
tilpasning i estetikkbestemmelsen. 
 
Planforslaget åpner for oppføring av mindre bygninger og tilbygg, som boder og 
lekeapparater, til skolen.   
 
Konsekvenser av planforslaget 
Offisersporten ligger på byens marker, et kulturlandskap av nasjonal betydning, som 
allerede er sårbart for nedbygging.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at de fleste tema er 
tilstrekkelig behandlet i foreliggende planforslag. Analysen avdekker følgende tema som må 
vurderes nærmere i planarbeidet for å unngå uønskede hendelser:  

o Grunnforhold/-stabilitet 
o Radon 
o Kulturminne/-miljø 
o Vegsystem 
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o Område for lek/idrett 
o Trafikkstøy (fra veg) 
o Trafikkstøy (tilknyttet tiltak i planområdet) 
o Støy/støv i anleggsperioden 
o Transport av farlig gods 
o Ulykke i av-/påkjørsler 
o Ulykke med gående/syklende 
o Ulykke ved anleggsgjennomføring 
o Spesielle forhold ved anleggsgjennomføring (sikring av trær) 

 
Samråd og medvirkningsprosess 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 03.10.2011. Det ble avholdt et møte mellom 
fylkeskonservator og forslagsstiller/plankonsulent 12.12.17, og planforslaget ble behandlet i 
regionalt planmøte 28.08.18.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Trafikksikkerhet vil kunne bli en utfordring når funksjoner som skole, forretning og bolig 
kombineres på et forholdsvis lite areal.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Saken har en noe kompleks forhistorie. Planforslaget ble oversendt kommunen i april 2019, 
men utviklingsarbeidet på tomta har pågått i lang tid før dette og kommunen har selv vært 
involvert i arbeidet med å undersøke hvilke utviklingsmuligheter som finnes i på 
Offisersporten. Som en del av arbeidet med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad ble det vedtatt 
at Fredrikstad kommune i samarbeid med Philini AS skulle arrangere parallelloppdrag for å 
sikre best mulig utnyttelse av arealene rundt Offisersporten. Parallelloppdraget ble 
gjennomført og ulike muligheter ble drøftet. Forutsetningene har imidlertid vært i endring 
underveis, og kommunen har siden den gang trukket seg ut av utviklingsarbeidet på 
Offisersporten. Planforslaget slik det foreligger nå er et privat planforslag om oppføring av 
nytt bygg til dagligvareforretning.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Rådmannen vurderer planforslaget som tilstrekkelig beskrevet på de fleste punkter. 
Problemstillingene knyttet til etablering av dagligvareforretning på et skoleområde kunne 
imidlertid vært belyst bedre. Både fylkeskommunen og flere av kommunens interne 
høringsinstanser har uttrykt bekymring for å kombinere forretning og skole. Etablering av 
dagligvareforretning på planområdet vil medføre økt trafikkmengde, som vil kunne bringe 
med seg utfordringer knyttet til sikkerhet og støy for skolen. Det bør videre i planarbeidet 
arbeides med å legge til rette for en god trafikkavvikling.  
Skolen og «Badet» ønskes regulert til offentlig og privat tjenesteyting. Dette er et vidt formål 
som kan åpne for mange ulike funksjoner. Det bør i det videre planarbeidet vurderes om en 
innsnevring av formål i reguleringsbestemmelsene kan være hensiktsmessig. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Oppføring av ny bebyggelse på Offisersporten medfører at enda en bit av byens marker 
bygges ned. Bymarkene er et kulturminne fra byens tidligste historie, og Fredrikstad er en av 
svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne 
arealer. Det kulturhistoriske landskapet, som inkluderer Gamlebyen og Kongsten fort, ble 
innlemmet i Riksantikvarens register for kulturlandskap av nasjonal betydning i 2015. Med 
sin sentrale beliggenhet og ubebygde arealer er bymarkene svært sårbare for nedbygging, 
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og det er i senere tid vedtatt flere reguleringsplaner som åpner for nettopp en slik bit for bit-
nedbygging. 
 
Rådmannen ser at en videre nedbygging av bymarkene er lite forsvarlig med hensyn til 
kulturminnevernet. På bakgrunn av sakens forhistorie og i samråd med byantikvar finner 
allikevel rådmannen at det kan ligge til rette for oppføring av noe ny bebyggelse på 
Offisersporten, forutsatt at ny bebyggelse underordnes og tilpasses kulturmiljøet og 
kulturminnehensynene i området.  
Byantikvar har ikke hatt anledning til å delta i planarbeidets siste fase, men har uttalt at han 
er kritisk til planforslaget slik det foreligger nå og mener foreslått estetikkbestemmelse ikke 
ivaretar kulturminnehensynet godt nok. Rådmannen forutsetter at byantikvarens 
tilbakemeldinger tas med i det videre arbeidet med å revidere planmaterialet etter høring.  
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 16 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. 
Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 
Det er nå 8 år siden planarbeidet ble varslet igangsatt, og spørsmålet om hvorvidt det er 
behov for ny varsling har dukket opp underveis i prosessen. Rådmannen har imidlertid 
konkludert med at planforslaget ligger innenfor rammene av det som ble varslet, og at det 
ikke foreligger forhold som utløser behov for ny varsling.  
Fylkeskommunen ved fylkeskonservator har vært involvert i saken ved varsel om oppstart, 
og senere igjen i møter fra 2017, og har uttalt seg sterkt kritisk til oppføring av ny 
bebyggelse på Offisersporten.  
 
Konklusjon 
Rådmannen 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. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


