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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 16.04.2020 39/20 

 
Oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6  
nasjonal arealplanID 0106 1080 - Kråkerøy  
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag om oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6, nasjonal 
arealplanID 0106 1080, 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 om oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6, nasjonal 
arealplanID 0106 1080, 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 Frøydis Lunde Ingerø 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 
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Forslag om oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6, nasjonal 
arealplanID 0106 1080, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar 
med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §12-10. 

 
Sammendrag 
Planutvalget vedtok 20.11.19 at Fredrikstad kommune igangsetter oppheving av 
detaljregulering for Endring for del av område 6 vedtatt 19.03.15.  
 
Hensikten med reguleringsplanen var å legge til rette for etablering av ny fylkeskulturscene 
på Værste, Kråkerøy. Tomtas bebyggelse, som består av en eldre maskinhall fra Fredrikstad 
Mekaniske Verksted, er regulert til kulturinstitusjon, konsertlokale og teater.  
Da de politiske intensjonene om å etablere fylkesscene på tomten falt bort, vedtok 
fylkestinget 26.02.15 at intensjonsavtalen med grunneier Værste AS om bruk av tomten til 
fylkesscene skulle avvikles. Reguleringsplanen ble imidlertid allikevel ferdigbehandlet og 
egengodkjent, og båndlegger derfor nå arealet til en bruk som ikke lenger er aktuell. 
  
Bak reguleringsplan for Endring for del av område 6 ligger den eldre reguleringsplanen for 
Værste. Dersom gjeldende regulering oppheves, vil reguleringsplanen for Værste tre frem 
igjen. Værste-planen åpner for større fleksibilitet for bruk av tomta og bevaring av den 
verneverdige maskinhallen.  
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Planbeskrivelse vedtatt 19.03.15  
3 Reguleringsbestemmelser vedtatt 19.03.15  
4 Plankart vedtatt 19.03.15  
5 Innkomne innspill ved varsel om oppstart, med kommunedirektørens kommentarer  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Se sak 2013/8318. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Fylkeskommunen og Fredrikstad kommune hadde en periode intensjoner om å etablere en 
fylkesscene i maskinhallen på FMV. Området ble regulert for dette formålet, og planen ble 
vedtatt i 2015 med navnet «Endring for del av område 6» (i saksdokumentene forkortet til 
Område 6). I samme periode falt imidlertid intensjonen bort; Fylkestinget vedtok 26.02.15 at 
avtalen med Værste AS om bruk av tomten til fylkesscene skulle avvikles. Senere ble det 
også vedtatt at fylkeskommunen ikke skulle søke midler fra statsbudsjettet til fylkesscene i 
Østfold. Det ble derfor konkludert med at planene om etablering av fylkesscene på området 
var lagt på is. Reguleringsplanen ble allikevel behandlet og egengodkjent av kommunen 
19.03.15.  
Værste AS påklaget vedtak om godkjent reguleringsplan den 29.04.15. I stedet for å 
behandle klagen kom kommunen til enighet med Værste AS om at arealet som omfatter 
Område 6 skulle inngå i Værste sin reguleringsplan for Lørjekaia, som da var under 
utarbeiding. Planavgrensningen for Lørjekaia ble imidlertid snevret inn underveis, slik at 
deler av Område 6 (maskinhall og parkeringsareal) fremdeles står som gjeldende plan.  
For å rydde i plansituasjonen i området, og legge til rette for bruk og bevaring av 
bebyggelsen, ønsker kommunen nå å oppheve reguleringsplanen for Område 6.  
 
Overordnet planstatus 
Maskinhallen og kaianlegget tilhører det tidligere FMV-anlegget, og ligger i et av 
Riksantikvarens NB!-områder (nasjonale verneinteresser i by). 
Maskinhallen og kaianlegget er i fylkesplan for Østfold fylkeskommune markert som del av 
et viktig kulturmiljø. 
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I gjeldende kommuneplan for byområde er maskinhall og parkeringsplass avsatt til 
sentrumsformål med hensyssone kulturmiljø og sikringssone for flom. Maskinhallen er angitt 
som verneverdig bygning.  
I forslag til ny kommuneplan er sikringssone og hensynssone videreført. 
Formålsavgrensningen følger reguleringsplan for Område 6; Maskinhallen og ca. 500 m2 av 
eksisterende parkeringsplass er avsatt til nåværende sentrumsformål. Resten av 
parkeringsplassen er avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
 
Andre reguleringsplaner i området 
Område 6 overlappes delvis av reguleringsplan for Lørjekaia, vedtatt 02.05.19. Lørjekaia-
planen er av nyere dato enn Område 6-planen, og gjelder derfor foran denne der det er 
overlapp.  
Plankart for Lørjekaia: 
 

 
 
Under både Lørjekaia og Område 6 ligger reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.01. 
Denne omfattet opprinnelig store deler av Værste-området, men er siden overlappet av flere 
nyere og mindre planer. Ved en oppheving av reguleringsplan for Område 6, vil Værste-
planen tre frem igjen på de delene av området som ikke er dekket av Lørjekaia-planen; 
maskinhallen og parkeringsplassen.  
Plankart for Værste:  
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Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet består av en tidligere maskinhall og et kranfundament fra Fredrikstad 
Mekaniske Verksted, samt parkeringsplass og kai. Området eies av Værste AS og 
tilhørende datterselskaper. 
 
Beskrivelse av reguleringsplanen 
Hensikten med planarbeidet for endring av område 6 var å legge til rette for etablering av 
fylkeskulturscene. Bebyggelsen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, med 
underformål kulturinstitusjon, konsertlokale og teater. 
 
Plankart for Område 6: 
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Konsekvenser av oppheving av reguleringsplanen 
Ved oppheving av reguleringsplan for Område 6, vil reguleringsplan for Værste tre frem igjen 
der det ikke er overlapp med reguleringsplan for Lørjekaia; maskinhallen og 
parkeringsplassen.  
Nedenfor følger en oppsummering av hovedpunktene i reguleringsplan for henholdsvis 
Område 6 og Værste.  
 
Reguleringsplan for Område 6: 

o Bebyggelsen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, med underformål 
kulturinstitusjon, konsertlokale, teater, med hensynssone bevaring kulturmiljø 

o Tillater riving av maskinhall 
o Åpner for oppføring av ny bebyggelse i feltet OPT (vist i mørkerosa på plankartet 

over). Ca. 500 m2 av eksisterende parkeringsplass er avsatt til utbygging 
o Byggegrensen følger formålsgrensen  
o Maksimal BYA % innenfor OPT er satt til 100%  
o Maksimal gesims/møne-høyde er maksimalt 24 meter 
o Gulvhøyde skal settes til minst kote + 2,5  
o Den del av eksisterende parkering som ikke inngår i OPT er reulert til parkering 

 
Reguleringsplan for Værste  

o Bebyggelsen er regulert til blandet formål – forretning, kontor, allmennyttig formål, 
undervisning, bolig, parkeringsanlegg, med hensynssone spesialområde bevaring 

o Tillater ikke riving av maskinhallen. Eksisterende bebyggelse skal rehabiliteres 
o Bygningen reguleres med eksisterende volum og høyder. Det tillates ombygging og 

noe påbygg (blant annet balkonger), under forutsetning av at hovedvolum, 
konstruksjonssystem og uttrykk bevares  

o Åpner ikke for ny bebyggelse innenfor planområdet som gjelder denne saken 
o Eksisterende gesims/møne-høyde skal bevares 
o Gulvhøyde skal settes til minst kote + 2  
o Eksisterende parkering er regulert til offentlig trafikkområde/park 

 
Samråd og medvirkningsprosess 
Det ble varslet oppstart om oppheving av reguleringsplanen 13.12.19. Kommunen mottok 7 
innspill. Se vedlegg for sammendrag av innspillene, med kommunedirektørens 
kommentarer.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Gjeldende regulering ble utformet utelukkende for å legge til rette for fylkesscene, og 
innfører et svært spesifikt arealformål (kulturinstitusjon, konsertlokale, teater). Bruk av hallen 
som ikke er i samsvar med formålet vil utløse krav om dispensasjon eller omregulering. Den 
praktiske konsekvensen av dette er at reguleringsplanen båndlegger området og hindrer 
bruk som i et byutviklingsperspektiv kunne vært godt egnet.  
Bebyggelsen innenfor planområdet, maskinhallen, er angitt som nasjonalt og regionalt viktig 
kulturminne av Riksantikvaren og fylkeskommunen. Det bør av hensyn til kulturminnevernet 
åpnes for at bygningen kan tas i bruk, bevares og rehabiliteres. Dette sikrer reguleringsplan 
for Værste i større grad enn reguleringsplan for Område 6, som åpner for riving.  
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Det ble ved varsel om oppstart påpekt av flere at Værste-planen er gammel og vil kunne 
oppfattes som utdatert, og derfor i mindre grad sikre viktige hensyn. Kommunedirektøren 
vurderer allikevel Værste-planen som mer funksjonell enn gjeldende regulering da den 
åpner for en realiserbar – og ønskelig – bruk, og samtidig sikrer kulturminnehensynet. 
Planen er til tross for sin alder fullt juridisk gjeldende, og vil bli lagt til grunn ved eventuelle 
søknader om tiltak.  
Dersom kommunen mottar henvendelser om bruk som er i strid med planen, eller som på 
andre måter tilsier at en nyere og mer detaljert reguleringsplan vil være nødvendig, vil det 
kunne bli stilt krav til at området reguleres på ny.  
Det foreligger pr i dag ingen søknader eller henvendelser om bruk av området.  
 
Det ble også påpekt i flere innspill at Værste-planen ikke legger til grunn nye føringer for 
blant annet flomsikring. Minste kotehøyde settes i nyere planer til minimum kote + 2,5, mens 
Værste-planen kun krever kote + 2. Dette og andre tilsvarende forhold vil imidlertid være 
sikret i den nye kommuneplanen, som ved motstrid vil gå foran eldre reguleringsplaner.  
 
Konklusjon 
Maskinhallen er et bevaringsverdig bygg med gode arkitektoniske kvaliteter, og ligger i et 
sentrumsnært område som er under utvikling. Bygningen har etter kommunedirektørens 
vurdering stort potensial og burde vært søkt tatt i bruk og rehabilitert. 
Reguleringssituasjonen hindrer per i dag dette, og hallen står ubrukt og forfaller.  
 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen, og 
anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at forslag om oppheving av reguleringsplanen 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


