
Forslag til oppheving av detaljregulering av Endring for 
del av område 6 

 
Sammendrag av innspill ved varsel/kunngjøring av planoppstart, med 
kommentarer.  

Plannavn forkortet til «Område 6». 

 

Statens Vegvesen: 

Vegvesenet påpeker at varslet planområde delvis omfattes av reguleringsplan for Lørjekaia, og at 
denne overlapper store deler av planområdet for Område 6. Ved oppheving av Område 6 vil derfor 
både reguleringsplan for Værste og reguleringsplan for Lørjekaia være gjeldende.  

Vegvesenet mener situasjonen er uoversiktlig, og at det er vanskelig å vurdere konsekvensen av 
oppheving av én plan i et område der tre planer delvis overlapper hverandre. Det er nødvendig med 
en grundig gjennomgang av bestemmelsene i de tre planene. Det kan være riktig å lage en ny plan 
som overlapper alle tre.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Det ble ved en glipp ikke nevnt i varslingsbrevet at reguleringsplanen for Lørjekaia overlapper med 
Område 6.  
Reguleringsplan for Lørjekaia overlapper Område 6 i elven, langs elvepromenaden, og på deler av 
arealet langs Værstebrua. Lørjekaia-planen er nyere enn reguleringsplan for Område 6, og gjelder 
derfor allerede foran denne der det er overlapp. Reguleringsplan for Lørjekaia overlapper imidlertid 
ikke Område 6 på selve bebyggelsen – dvs. maskinhallen – eller på parkeringsplassen vest for hallen.  

Reguleringsplan for Værste er den eldste av de tre planene i området, og vil ved aktuell oppheving 
kun gjelde på de områdene av Område 6 som ikke er overlappet av Lørjekaia. Disse områdene 
omfatter maskinhallen og parkeringsplassen.  

Vegvesenet anbefaler at det lages en ny plan som overlapper alle de tre nåværende. 
Reguleringsplanen for Lørjekaia er ny (vedtatt 2019) og omfatter et planlagt bolig- og 
kontor/næringsbygg. Elvepromenaden og adkomstvei er tatt med for å ivareta uteområder og 
trafikkavvikling knyttet til dette.  
Værste-planen hadde som hensikt å ivareta helheten i området og dekket opprinnelig et svært stort 
areal, men er i senere tid overlappet av en rekke nyere planer, og oppfyller dermed i liten grad denne 
hensikten. Den sikrer imidlertid bruk og vern av aktuelle bebyggelse – maskinhallen – bedre enn 
gjeldende reguleringsplan for Område 6. Den åpner for flere mulige arealformål, og har en 
bestemmelse som hindrer riving av hallen. Selv om planen begynner å bli gammel er den etter 
Kommunedirektørens vurdering bedre egnet til å sikre både bruk og vern i området, enn gjeldende 
plan for Område 6.  



Det foreligger pr i dag ingen planer om å regulere en større del av området. Det kan imidlertid bli 
aktuelt å regulere maskinhallen og eventuelt tilhørende arealer på nytt, dersom foreslått bruk tilsier 
at dette er hensiktsmessig.  

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken: 

Fylkesmannen anbefaler at det gjøres en gjennomgang av reguleringsbestemmelsene for Område 6 
og Værste, og peker på at blant annet flomhensyn er vurdert ulikt i de to planene. Bygge- og 
anleggstiltak bør være hjemlet i oppdaterte arealplaner. Fylkesmannen mener det bør vurderes å 
lage en ny detaljregulering for området, eller endre reguleringsplanen for Område 6, fremfor at en 
reguleringsplan fra 2001 skal bli førende.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Det vil i saksframlegget gjøres en gjennomgang av de ulike planene.  
Fredrikstad kommunes arealplan er for tiden under rullering, og planlegges vedtatt i løpet av 2020. 
Denne vil ved motstrid gjelde foran blant annet reguleringsplanen for Værste, og vil ivareta blant 
annet flomhensyn iht. gjeldende forskrifter og retningslinjer. 
Vi viser forøvrig til kommentar til Vegvesenets innspill.  

 

 

Viken fylkeskommune: 

Fylkeskommunen påpeker at planområdet er sammensatt, og at det er et nettverk av ulike planer 
innenfor og i tilknytning til planområdet på Værste/FMV.  
Det påpekes at blant annet flomgrensene er ulike for Værste-planen og de nyere planene.  

Fylkeskommunen ber om at det vurderes om Værste-planen gir tilstrekkelig vern dersom 
reguleringsplan for Område 6 oppheves. Værste-planen er fra 2001 og kan derfor oppfattes som 
«gammel». 

Fylkeskommunen er som veiadministrasjon opptatt av at oppheving av gjeldende plan ikke får 
negative eller uforutsette konsekvenser for fylkesvei 108 Værstebrua. Lørjekaiaplanen har en 
bestemmelse som sikrer at faste installasjoner knyttet til renovasjon og lignende ikke plasseres 
nærmere Værstebrua og fv. 108 enn 20 meter.  

Fylkeskommunen savner en helhetlig plan for området, og ber kommunen vurdere om tilstrekkelige 
hensyn er ivaretatt i gjenstående reguleringsplaner eller i kommuneplanens arealdel. Kommunen 
oppfordres til å revurdere om reguleringsplan for Område 6 bør oppheves, siden Værste-planen er 
nærmere 20 år gammel, og anbefaler at området inngår i en ny planprosess.  

Det forutsettes at fylkeskommunens merknader spesielt med tanke på fv. 108 og vern av 
maskinhallen er sikret. 

 

 



Kommunedirektørens kommentar: 

Hensyn som flomgrenser vil ivaretas i kommunens nye arealdel, som planlegges vedtatt i 2020. 
Denne vil ved motstrid gjelde foran blant annet reguleringsplan for Værste.  

Kommunedirektøren er enig i fylkeskommunens kommentarer til plansituasjonen i området, og ser 
at Værste-planen kan oppleves som gammel. Med hensyn til vern av hallen vurderer vi imidlertid 
allikevel Værste-planen som bedre egnet enn reguleringsplan for Område 6, da sistnevnte åpner for 
riving.  

Avstanden til fv.108/Værstebrua er i reguleringsplan for Værste sikret i formålene; arealet er regulert 
til offentlig trafikkområde/park, og det åpnes derfor ikke for ny bebyggelse i området mellom 
maskinhallen og brua. Avstanden mellom hallen og brua er ca. 42 meter på det minste. 
Reguleringsplanen for Område 6 åpner til sammenligning opp for bebyggelse på parkeringsplassen, 
inntil 30 meter fra Værstebrua på det minste.  

Gjeldende reguleringsplan for Område 6 er etter kommunedirektørens vurdering lite heldig å 
opprettholde. Den åpner for et svært snevert formål (fylkesscene), som det nå er vedtatt at ikke skal 
etableres på dette området, og båndlegger derfor arealet. Dette, i kombinasjon med at 
bestemmelsene åpner for riving, er også uheldig med hensyn til kulturminnevernet. Maskinhallen 
står i dag ubrukt og forfaller. Det vil være en fordel for både byutvikling og vernehensyn å åpne for at 
den kan tas i bruk.  

Det foreligger pr i dag ingen planer om å regulere en større del av området. Det kan imidlertid bli 
aktuelt å regulere maskinhallen og eventuelt tilhørende arealer på nytt, dersom foreslått bruk tilsier 
at dette er hensiktsmessig. Hensynet til fv.108/Værstebrua og vern av maskinhallen vil være 
naturlige å videreføre i eventuell ny reguleringsplan.  

 

 

Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid: 

Miljøorganisasjonen ber om at forskrift for behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven legges til grunn for planarbeidet. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet 
etterlyses. Det vises til hensynene bak endringen av plan- og bygningsloven, og kravene til 
planprosessen listes opp.  
Miljøorganisasjonen ber om ny tidsfrist, som settes fra det tidspunktet adekvat varsling er 
gjennomført, og minner avslutningsvis om at det ved endring av plan som påvirker risikoen skal 
utformes ROS-analyse.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Gjengir epost sendt til Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, 13.01.20, i forbindelse med deres innspill 
til varslingen: 
«Viser til deres innspill til varsel om oppstart av oppheving av reguleringsplan for «Endring av del av 
Område6» i Fredrikstad kommune. Dere ber om utsatt frist, etterlyser planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøtet, og peker på at reguleringsplaner må behandles etter forskriften. Vi gjør 
oppmerksom på at det som nå varsles ikke er igangsetting av planarbeid, men oppheving. I denne 
fasen utarbeides det ikke planinitiativ eller gjennomføres oppstartsmøte. 



Planen ble i oppstartsfasen behandlet etter de lover og forskrifter som gjaldt på daværende 
tidspunkt. Det var den gang ikke krav om planinitiativ, men det ble holdt oppstartsmøte – se 
vedlegg.» 
Kommunen har ikke mottatt ny henvendelse/innspill fra organisasjonen.  
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 

Direktoratet gjør oppmerksom på at de ikke har kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker, og 
sender et generelt svar hvor det vises til at det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til 
samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

Tatt til orientering.  

 

 

Fiskeridirektoratet: 

Direktoratet har ingen merknader til oppheving av planen. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Tatt til orientering.  

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat: 

NVE minner om at planområdet ligger flomutsatt til, og i faresone for kvikkleireskred.  

Kommunen har ansvar for å påse at ny kunnskap og nytt lovverk er innarbeidet i planer som det 
fattes vedtak etter, og at tilfredsstillende sikkerhet er ivaretatt innenfor planområdet.  

 
Hensynet til flom må sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Håndtering av overvann 
må planlegges i planområdet for å unngå fremtidige skader. 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. En 
sjøkabel krysser Vesterelva nær planområdet. Berørte energiselskap bør involveres tidlig.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Hensynene som listes opp av NVE vil bli sikret gjennom kommuneplanens nye arealdel, som 
planlegges vedtatt i 2020. Det vil også kunne bli aktuelt å regulere området på nytt, dersom foreslått 



bruk tilsier at dette er hensiktsmessig. Pr i dag foreligger det ingen planinitiativ eller andre direkte 
henvendelser om endring av bruken av området.  


