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Sammendrag av innkomne merknader 
ved offentlig ettersyn: 
 

Detaljreguleringsplan for Ørebekk næringsområde 
(planID 01061089)  
 

 
 
Datert 12.06.2019  
 
 
 

 
 

1. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 06.02.2019 
 
Flom og stormflo 
Det fremgår av ROS-analysen at deler av planområdet er utsatt for stormflo (under kote 2,5), og at 
terrenget må fylles opp til dette nivået, alternativt at bebyggelsen utføres slik at det tåler oversvømmelse 
til kote + 2,5. Stormflo sorterer under DSBs forvaltningsområder, men kravene til sikkerhet mot flom i 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 er de samme enten det er stormflo eller elveflom som er 
dimensjonerende flomstørrelse.  
 
I DSBs temaveileider Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging pkt. 2.4, 
er det vist til at man må gjøre lokale vurderinger der elv munner ut i hav. Nettopp fordi slike områder kan 
være spesielt utsatt hvis man får en samtidig kombinasjon av flom i elv og stormflo. I elvemunningen kan 
stormflo forårsake oversvømmelse av arealer som ligger høyere enn det som følger av stormflotallene i 
rapporten. I slike områder må man se på hvilke typer hendelser som kan skje, evt. kombinasjon av 
hendelser som kan gi skader.   
 
Av de ca. 140 elvestrekningene som NVE har kartlagt per 2015, har ca. halvparten utløp i sjø. Fra 2011 har 
NVE tatt hensyn til havnivåstigning ved ny kartlegging og ajourføring av flomutsatte områder med utløp i 
sjø. I den sammenheng vil vi nevne at NVEs flomsonekart 7/2006 – delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg 
viser en flomhøyde i Glomma ved 200-års flom på kote 1,9 m pluss anbefalt sikkerhetsmargin på 30 cm. 
Men flomsonekartet for Fredrikstad er fra før 2011, slik at den generelle kotehøyden som kommunen har 
satt i kommuneplanen også kan være et fornuftig sikkerhetsnivå for flom fra Glomma inkl. fremtidig 
havnivåstigning.      
 
Som følge av at det sannsynligvis er stormflo som er dimensjonerende flomnivå i området, nøyer NVE seg 
med kun en merknad i denne saken. NVE savner en hensynssone for flom/stormflo i plankartet, med 
tilhørende bestemmelser som referert til over fra ROS-analysen. Kjellere bør heller ikke tillates innenfor 
flomsonen.   
 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er i plankartet innarbeidet en faresone -flomfare for den nordre delen av planområdet.  
 
 

2. Bane NOR, datert 12.02.2019 
 
 
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader. 
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3. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 15.02.2019 og 
26.02.2019 

 
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget til detaljregulering utover å påpeke viktigheten 

av at universell utforming ivaretas.  

 
 

Forslagsstillers kommentar:  
 
Nødvendige krav til universell utforming vil sikres i tråd med gjeldende byggtekniske forskrift.  
 
 
 
 

4. Fiskeridirektoratet, 11.02.2019 
 
 
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region, samt bidra til at fiskeri- og 
havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det aktuelle tiltaket ut fra 
fiskeri- og havbruksinteresser i området, deriblant marint biologisk mangfold.  
  
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til detaljreguleringsplanen for Ørebekk næringsområde.  
  
 

 
 
 
 

5. Kystverket, datert 15.02.2019 
 
 
Vi viser til brev av 30. januar 2019 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Ørebekk 
næringsområde i Fredrikstad kommune. Formålet med planen er å endre adkomsten i forhold løsning vist 
i gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde.   
  
  
Kystverkets ansvar Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot 
akutt forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens 
behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver 
myndighet etter havne- og farvannsloven.  
  
  
Merknader fra Kystverket Da planen ikke vil ha betydning for de interesser som Kystverket Sørøst skal 
ivareta, har vi ingen merknader til offentlig ettersyn av planen.   
 
 
 
 
 
 
 

6. Østfold Fylkeskommune, datert 25.02.2019 
Vi viser til høringsbrev for 2. gangs offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Ørebekk 
næringsområde og oppheving av gjeldende plan for Ørebekk næringsområde, datert 30.011.2019.  
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Østfold fylkeskommune uttalte seg ved varsel om oppstart (2013), og ved 1. gangs høring hvor Østfold 
fylkeskommune ga innsigelse (2016). Saken har i tillegg vært drøftet i regionalt planmøte i 2012 og i 2014.  
 
Planområdet og hensikten med planen 
Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde (25.03.10). Hensikten med 
planforslaget er å endre regulert atkomst til næringsområdet. Rundkjøring i gjeldende reguleringsplan, 
med adkomst direkte til næringsområdet, tas ut og erstattes med adkomst via Pancoveien. Gjeldende plan 
for området oppheves. Ved varsel om oppstart ble det gitt signaler om at: «Den nye reguleringsplanen er 
for øvrig tenkt opprettholdt med samme formål og bestemmelser i forhold til utnyttelsesgrad, høyder osv. 
som den gjeldende planen.»   
 
Forholdet til kjøpesenterbestemmelsen 
Vi har i planarbeidet hatt en felles forståelse med Fredrikstad kommune om at det er datoen for forskrift 
om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (01.07.2008) som er avgjørende for hva som er gjeldende i 
området. Reguleringsplaner som er nyere enn 01.07.2008 gjelder. Gjeldende plan for området er fra 2010. 
Fylkesplanens kjøpesenterbestemmelse (nå regional planbestemmelse) slår først inn ved ny plan for 
området, eller plan med vesentlig endring i hovedgrep og formål.  
  
Innsigelse ved 1. gangs offentlig ettersyn 
I brev, datert 05.02.2016 ga Østfold fylkeskommune innsigelse. Innsigelsen lød som følger: «ØFK mener en 
reguleringsplan som kun endrer de trafikkmessige forholdene, kan videreføre 1500m2 handelsflate fra 
gjeldende plan. Dette fordi gjeldende reguleringsplan kunne vært gjennomført slik den ligger i dag.  
  
Dersom gjeldende plan endres vesentlig slik at den fremstår, som en ny plan med nye formål, kommer 
Fylkesplanens retningslinjer for kjøpesenter til anvendelse. Vi mener forslag til plan,  
FREDRIKSTAD KOMMUNE Vår ref.: 32822/2019 - 2013/5446 Postboks 1405 Deres ref.:  1602 FREDRIKSTAD 
Dato: 25.02.2019    
   
som nå også åpner for treningssenter, bevertning, hotell og konferansesenter er en slik vesentlig endring. Det 
er ikke redegjort for hvor mye handel som er i området i dag, og det er ikke åpenbart for oss at Fylkesplanens 
ramme på 3000 m2 ikke blir sprengt.   
 
Videre mener vi at lokaliseringen av hotell/konferansesenter og utøkning i krav om parkering og utforming 
som minimumsbestemmelser hverken er forenlig med prinsippene for god bolig-, areal- og 
transportplanlegging eller med samarbeidsavtalens mål om 0-vekst i biltrafikken. Vi har derfor innsigelse til 
planforslaget, og Fredrikstad kommune må på bakgrunn av dette vurdere og redegjøre for nødvendige 
endringer i planforslaget.»  
 
Hva er endret siden 1. gangs offentlige ettersyn  
Fredrikstad kommune beskriver endringen slik: «De endringer som ble innført i forrige høringsrunde er nå 
tatt ut, slik at det kun er de trafikkmessige forholdene som endres i forhold til gjeldende reguleringsplan».  
  
Ved 1. gangs offentlige ettersyn forutsatte fylkeskommunen at rammer, formål og utnyttelsesgrad måtte 
ligge fast i planen, og at det kun var de trafikkmessige forholdene som kunne endres. Vesentlige endringer 
kunne godt diskuteres, men da ville fylkesplanen komme til anvendelse. Dette i full forståelse med 
fylkesmannen og Fredrikstad kommune.   
 
Planforslaget er nå endret, og slik vi forstår forslaget er det i tråd med forutsetningen som ble satt. 
Innsigelsen begrunnet ut ifra kjøpesenterproblematikk trekkes.  
 
Det har ikke vært drøftingsrunder etter at innsigelsen ble gitt. Østfold fylkeskommune kunne vært med å 
diskutere hvilke endringer i gjeldende plan som kunne vært gjennomført uten at endringene hadde vært 
vesentlige. Når det gjelder parkering og sykkel, antar vi at vi i fellesskap kunne kommet frem til bedre 
løsninger enn det planen nå legger opp til. Vi kunne i samarbeid ha sett på nye bestemmelser som bedre 
ivaretar forholdet til 0-vekstmålet, og vurdert om disse kunne forsvares uten av planen fremstår som 
«ny».   
 
I innsigelsen trakk vi frem forholdet til parkeringsbestemmelsene. Planforslaget er nå endret. Kravet om 
antall plasser er krympet fra 1,5 plasser til 1 plass/100 m2 BRA kontor og fra 3 til 1 plass/100 m2 
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forretning. Dette er positivt. Bestemmelsene er, som i gjeldende plan, minimums-bestemmelser. Vi mener 
denne løsningen kan aksepteres, og innsigelsen trekkes. Vi ber allikevel kommunen på ny vurdere 
maksimums-bestemmelser for å «oppdatere» den trafikkmessige siden av planen til hva som er rimelig 
krav. En slik endring vil ikke endre formålet i planen, og vil etter vår oppfatning, heller ikke endre planen 
vesentlig.  
 
Dersom kommunen ikke tar inn maksimums-bestemmelser ber vi kommunen, ved gjennomgang av 
dokumentasjon ved byggesøknad og ved godkjenning av landskapsplanen (etter pkt. 6.1. i og j), finne gode 
løsninger for parkering, gangsoner, vegetasjonsflater mm., slik at ikke hele utomhusarealet kan nyttes til 
parkering. Rekkefølgebestemmelsen (8.3.c) gir kommunen anledning til å kreve at utomhusanlegget (i 
godkjent landskapsplan) skal være etablert, og i henhold til landskapsplanen, før bebyggelse tas i bruk.   
 
Sykkel  
I gjeldende plan ligger det ikke krav om sykkelparkering. Ved 1. gangs offentlig ettersyn ble det foreslått 
krav om sykkelparkering. For å unngå vesentlige endringer i gjeldende plan, tar kommunen nå 
utgangspunkt i gjeldende planbestemmelser, og krav om sykkelparkering er da fjernet. Det er imidlertid 
krav om at sykkelstativ skal være del av landskapsplan ved byggeanmeldelse. Også her mener vi at vi i 
samarbeid kunne vurdert løsninger, som i større grad bygger opp under 0-vekstmålet, uten av planen 
hadde blitt vesentlig endret. Vi aksepterer forslaget, og ber kommunen følge opp dette så godt det lar seg 
gjøre ved godkjenning av landskapsplanen. Tilrettelegging for syklister er viktig i forhold til intensjonene 
om at flere bør endre reisevaner for at vi skal oppnå 0-vekstmålet.  
  
Dersom kommunen ikke tar inn krav om sykkelparkering, ber vi kommunen, ved gjennomgang av 
dokumentasjon ved byggesøknad og ved godkjenning av landskapsplanen (etter pkt. 6.1. i og j), finne gode 
løsninger for antall og plassering av sykkelstativ. Rekkefølgebestemmelsen (8.3.c) gir kommunen 
anledning til å kreve at utomhusanlegget (i godkjent landskapsplan) skal være etablert, og i henhold til 
landskapsplanen, før bebyggelse tas i bruk.   
  
Kulturminner og kulturmiljø  
Saken har vært forelagt fylkeskonservator, som ikke har innspill i denne saken.  
  
Konklusjon  
Østfold fylkeskommune legger til grunn at reguleringsplaner nyere enn 01.07.2008 gjelder. Gjeldende 
plan for området er fra 2010. Fylkesplanens kjøpesenterbestemmelse (nå regional planbestemmelse) slår 
først inn ved ny plan for området, eller plan med vesentlig endring i hovedgrep og formål. De endringer 
som foreslås angår kun de trafikkmessige forholdene, og endrer ikke hovedgrep og formål i planen 
vesentlig. Østfold fylkeskommune aksepterer derfor at fylkesplanens kjøpesenterbestemmelse ikke 
kommer til anvendelse for denne planen, som i utgangspunktet kan gjennomføres slik den er vedtatt. 
Formålene som ble lagt inn ved 1. gangs offentlige ettersyn, og som bidro til vesentlig endring 
(treningssenter, bevertning, hotell og konferansesenter), er nå tatt ut av planforslaget.   
 
  
Kommunen tar utgangspunkt i gjeldende plan og bestemmelser. Fylkeskommunen aksepterer 
kommunens forslag, og trekker innsigelsene. Vi mener allikevel kommunen bør vurdere å innføre 
maksimumsbestemmelser for parkering samt ta inn igjen krav til sykkelparkering. Etter vår oppfatning vil 
dette ikke endre plangrepet vesentlig, og vil heller ikke endre formålene i planen.   
 
 
Forslagsstillers kommentar:  
 
Reguleringsplanen er i samråd tilpasset bestemmelsene i gjeldene reguleringsplan. Parkeringsbestemmelsene 
er minimums- og ikke maksimumsbegrensinger.  
Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter..  
 
 
 

7. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 11.03.2019 
Vi viser til deres oversendelse datert 30.01.19 med høring av nytt forslag til detaljregulering for Ørebekk 
næringsområde.  
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Det fremgår av oversendelsen at planforslaget at Ørebekk næringsområde foreslås regulert på nytt, og at 
gjeldende reguleringsplan oppheves. Hensikten er å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist i 
gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde. Dette vil medføre at regulert rundkjøring på 
rv.110 fjernes, og at fremtidig trafikk til planområdet får adkomst via Pancoveien. Arealformål, 
byggegrenser, byggehøyder, utnyttelsesgrad og andre overordnede føringer er videreført fra gjeldende 
plan.  
  
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 26.08.13. Vi fremmet innsigelse til tidligere forslag til 
detaljregulering, i vårt brev 29.02.16. Dette av hensyn til «kjøpesenterbestemmelsen» og til tilgrensende 
naturreservat. Gjeldende reguleringsplan for området er fra 2010.  
  
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til at 
barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og 
regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. 
Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i 
planleggingen.   
  
Vurdering  
Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge 
arealbruken er innenfor rammene av nasjonal og regional politikk. Kommunen har også ansvaret for at 
plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
  
Planforslaget er i strid med ny regional planbestemmelse for lokalisering av handel, fastsatt av 
fylkestinget 21.06.18, jf. FOR-2018-06-21-1300. Regional planbestemmelse er hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 8-5 og gjelder i 10 år fra vedtaksdato, eller inntil godkjent arealplan som ivaretar de 
hensyn som bestemmelsene fastsetter i formålet, trer i kraft. Handelskonsepter eller handelsområder som 
skal dekke mer enn et lokalt behov skal ligge i sentrum eller i avsatte avlastningsområder for 
plasskrevende varer. Nærmeste avsatte avlastningsområde er Dikeveien.  
  
Dette innebærer at eventuelle byggesøknader i dette området som strider mot regional planbestemmelse 
ville måtte samtykkebehandles av fylkeskommunen, siden gjeldende reguleringsplan er fra 2010. Vi legger 
til grunn at det ikke er behov for samtykkebehandling av tiltak i nyere arealplaner, og at planprosessen 
forutsettes å ivareta hensynet til den regionale planbestemmelsen.  
  
Vi velger, av hensyn til historikken i saken, å ikke fremme innsigelse til planforslaget. Vi har tidligere 
bemerket at muligheten for etablering av forretninger for plasskrevende varer bør reduseres, jf. referat 
fra regionalt planmøte 13.01.15.   
  
Vi har også noen bemerkninger til foreslåtte reguleringsbestemmelser. Disse skal nå være like de vedtatte 
reguleringsbestemmelsene fra 2010, men vi mener det er grunnlag for noen justeringer slik at 
bestemmelsene i større grad ivaretar intensjonene som fremgår i planbeskrivelsen.  
  
Det er gjennom prosessen for eksisterende reguleringsplan enighet om å tillate maksimalt 1500m2 med 
forretninger for ikke-plasskrevende varer, mens det ikke var noen egen grense for forretninger med 
plasskrevende varer. De 1500m2 er nå fordelt på område K1 (1200m2) og K3 (300m2).  
  
Vi mener det bør fremgå tydeligere av bestemmelsene at det hovedsakelig er forretninger med 
plasskrevende varer som kan tillates i området, og hvilke varegrupper dette er. Vi mener bestemmelse 6.1 
a) bør omformuleres for å ivareta dette. Det kan eksempelvis løses ved at man i bestemmelse 6.1 a) viser 
til rammene i 6.1 d). Det blir da en tydeligere kobling mellom hva man mener med forretning i bokstav a.    
  
Konklusjon  
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på 
historikken i saken velger vi å ikke fremme innsigelse, men vil likevel anbefale kommunen å også 
begrense mengden forretninger med plasskrevende varer. Videre anbefaler vi i vår ovennevnte vurdering 
en liten justering av reguleringsbestemmelsene for å tydeliggjøre disse opp mot planbeskrivelsens 
intensjon.  
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Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.  
  
Forslagsstillers kommentar:  
I reviderte planbestemmelser henviser 6.1 a til 6.1 d. 
Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter..  
 
 

1. Fredrikstad kommunes høringsgruppe, datert 05.03.2019 
Planarbeidet innebærer at Ørebekk næringsområde reguleres på nytt, og at gjeldende reguleringsplan 
oppheves. Hensikten er å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist i gjeldende reguleringsplan 
for Ørebekk næringsområde.  
 
Bærekraftig samfunnsutvikling  

 Ingen av bestemmelsene ser ut til å være hjemlet i lov. Dette skal de være.   
 BV: Dette arealet har ikke bestemmelser om inndratt 3. etasje og vi savner en begrunnelse for 

dette.   
 BV: Krav om tilrettelegging for el. eller andre miljøvennlige drivstoffalternativer bør inn i 

bestemmelsene.  
 Gode punkter og bestemmelser for romlige forhold og vegetasjon, bra!  

 
Forvaltning  

 Det reageres på at prosjektet beslaglegger store deler av Fredrikstad kommunes festetomt og at 
dette utløser hele prosjektet.   

 
Miljø og landbruk  

 Luftkvalitet: Nye byggetiltak må alltid forholde seg til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T1520. Siden det legges opp til luftfølsom bebyggelse, kan det være behov for 
luftvurderinger. T-1520 gjelder også i anleggsfasen. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T‐1520) legges til grunn for planlegging av ny forurensende virksomhet eller 
utvidelse av eksisterende virksomhet.For ny forurensende virksomhet skal det utarbeides 
luftsonekart i henhold til retningslinje T‐1520 (Gul og Rød luftsone) som skal sendes inn til 
kommunen for oppdatering av luftsonekartet for kommunen. Luftsonekartet skal leveres på det 
formatet kommunen spesifiserer.  

 Støy: Eiendommene som ønskes utbygget ligger i gul og rød støysone. Ettersom det skal legges til 
rette for motell/overnatting bør det gjennomføres en støyfaglig utredning. Utredningen bør 
belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av 
motell/overnattingssted. Det ligger en bolig sydvest for planområdet. En støyutredning bør 
avdekke om denne eiendommen vil få økt støybelastning som et resultat av den planlagte 
utbyggingen på området. I anleggsperioden genereres det støy som kan medføre ulemper for 
anleggets naboskap. Reguleringsbestemmelsene må derfor sikre at det blir tatt nødvendig hensyn 
til støy både i planleggingsfasen og i selve gjennomføringen av arbeidet. Ved behov for avbøtende 
tiltak skal gjennomføringen av tiltakene sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.  

 Naturmangfold: Planområdet ligger inntil Skårakilen naturreservat som er et våtmarksområde 
særlig viktig for fugl. Det er en bekk nord i planområdet med vegetasjon som skaper en naturlig 
overgang til naturreservatet. Området nord i planområdet har i gjeldende planbestemmelser vært 
satt av til naturvernområde, med reguleringsbestemmelser som beskytter vegetasjonen og ikke 
tillater lukking av bekken. Det er svært positivt at dette ønskes videreført i ny plan, da 
vegetasjonen fungerer som skjerming mellom industri og naturreservat. Positivt at det er tatt inn 
bestemmelser for å sikre vanntilførsel til naturreservatet og for å hindre tilførsel av forurenset 
vann. Det er ingen registrerte forekomster av arter eller naturtyper som er ansett som viktige i 
området.  

 Jordvern: Planen omfatter 39,1 dekar fulldyra jord. Sentrale og lokale føringer i forhold til 
jordvern er blitt sterkere siden den gang arealet ble avsatt som næringsområde i 
kommuneplanens arealdel. Ved omdisponering av dyrka jord til andre formål bør stilles krav om 
høy arealutnyttelse. Der dyrka jord omdisponeres må matjorda tas vare på og benyttes til 
utbedring av dyrka jord andre steder, eller til nydyrkingsprosjekter. En plan for utnyttelse av 
matjorda bør utarbeides i samråd med kommunens landbruksforvaltning, og foreligge før 
utbygging av området iverksettes.  

Vei  
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 Kommunens vei-norm og belysnings-norm skal benyttes.  
 Første avkjøringen fra Pancoveien er ikke tilfredsstillende prosjektert. Vi har krav i Vei-normen 

til horisontalradius på min 55. Med bare reguleringsplan kart er det vanskelig å si om kravet er 
innfridd. Det ser ikke slik ut. Det er ønskelig med flere tegninger som grunnlag for innspillene. 

 Det legges opp til kontra svingebevegelse som vil være svært uheldig, spesielt for tyngre 
kjøretøyer. Det ser ut som sporingskurva til tyngre kjøretøyer ender oppi fortauet. Se fig. under.  
 

 
Denne kjøremåten er ikke akseptabel. Sporingskurven må fullføres inn i veien med kontrakurven 
og fullføres til rettstrekning. Hva med de myke trafikantene på fortauet i innersving?  

 Trafikksikkerhet; de myke trafikantene må ledes lengre vekk fra rundkjøringen, dvs de får en 
omvei, dette fungerer sjeldent i praksis. Vi vil da få myke trafikanter som krysser tre kjørefelt. 
Anlegge hindring som nevnes er også utfordrende med tanke på drift/vedlikehold.  

 Det er uheldig at krysset /avkjøringen utformes etter eiendomsgrenser og ikke etter best 
trafikkavvikling, med høyt fokus på de myke trafikantene.  

  
VA  

 Det står i planen at det er en pumpestasjon på arealet som skal reguleres. Dette er ikke en 
pumpestasjon, men en av kommunens hovedvannkummer for vannforsyning.   

 Det må lages en plan som viser flomveier og overvannsdisponering. Etableringen av veien vil 
stenge/demme opp for dagens flomveier. Det er viktig at man ser på hele området under ett slik 
at man får en helhetlig løsning. Det vises til kommunens overvannsrammeplan.  

 
Felles for VA og vei  

 Det kreves utbyggingsavtale for de kommunaltekniske anleggene kommunen skal overta til drift 
og vedlikehold.  

 
Brann og redning  

 Slukkevann og sprinkelvann må ivaretas.   
 
Renovasjon  

 Her blir det næringsavfall og de har en plan for å håndtere dette på en god måte.   
  
Park  

 I plandokumentene står det skrevet at planområdet ikke berører naturreservatet eller 
verneverdiene her. Selv om ikke områdene er overlappende, må det utredes konsekvens av 
kantsoneeffekten. Man kan forvente at et større industrifelt med mye trafikk og aktivitet vil 
forstyrre fugle- og dyrelivet betydelig og redusere bruken av områder i nærheten av 
industriområdet.   
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 Eventuell etablering av kantsone må skje med stedegen vegetasjon uten fare for spredning til 
reservatet. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
 
Bærekraftig samfunnsutvikling  

 Reguleringsplanen stiller ikke krav til hva som skal tilbys innenfor BV. Imidlertid vurderer aktuell 
aktør Uno x å legge til rette for å tilby hydrogen.  

Forvaltning  
 Flyttingen av adkomstveien har bakgrunn for planarbeidet.  

Miljø og landbruk 
 Reguleringsbestemmelsene er en videreføring av gjeldende bestemmelser. Aktuelle hensyn 

vedrørende T-1520, matjordplan og andre forhold vil ivaretas iht. gjeldende byggteknisk forskrift og 
kommunens standardkrav ifm. byggesøknader.  

 Det er ikke aktuelt å legge til rette for motell/overnatting eller annen støyfølsom bebyggelse. 
Utarbeidelse av støyanalyse anses derfor unødvendig.    

Vei  
 Avklaringer vedrørende lys og vei avklares ifm. byggesøknad.  
 Kjøreveienes utforming er i plankartet justert i samråd med kommunens veiavdeling.  

VA 
 Ordlyden vedrørende pumpestasjonen er i endret i plandokumentene.  
 Detaljerte avklaringer vedrørende overvann vil i tilstrekkelig grad belyses ifm. byggesøknad. 

Renovasjon  
 Nødvendige avklaringer vedrørende renovasjon vil belyses i forbindelse med byggesøknad.   

Park  
 De nødvendige avklaringene vedrørende naturhensynet anses å være i tilstrekkelig grad være 

avklart i gjeldende reguleringsplan. Bestemmelsene vedrørende dette er videreført. 
 
Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter..  
 
 
 
 
 

2. Statens vegvesen, datert 14.03.2019 
  
Statens vegvesens rolle  
Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og for fylkeskommunen på fylkesveger. Det 
betyr at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, forvalte, drifte og vedlikeholde vegene på en best mulig måte 
for brukerne og for samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med et sektoransvar på vegne av 
Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det 
offentlige vegnettet innen blant annet trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 
kollektivtransport, gange, sykkel og universell utforming. Vi skal også bidra for å redusere 
miljøbelastningen fra vegtrafikk.   
  
Planforslaget  
Ifølge deres brev er hensikten med planarbeidet å endre adkomsten til næringsområdet. Gjeldende plan 
har plannavn Ørebekk Næringsområde og ble vedtatt 25.3.2010. I den planen er adkomsten til 
næringsområdet fra riksveg 110 via regulert rundkjøring på riksvegen. Vi støtter endringen med å 
oppheve gjeldende reguleringsplan med regulert rundkjøring på riksvegen og etablere adkomst til 
næringsområde via den etablerte rundkjøringen ved Pancoveien. Næringsområdet får direkteadkomst fra 
Pancoveien.   
  
Forhold vi har hatt innsigelse til   
Statens vegvesen fremmet innsigelse til forrige planforslag for næringsområdet, i brev datert 1.2.2016. 
Innsigelsen knyttet til arealformål i forrige planforslag anser vi det ikke er nødvendig å ha innsigelse til i 
dette planforslaget, fordi det nå ikke legges til rette for hotell/konferansested og bevertning. Innsigelsen 
knyttet til rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av kryss mellom Pancoveien og den nye veien inn til 
området (V2) anses ivaretatt i planbestemmelse 8.2 i dette planforslaget. Innsigelsen knyttet til bruk av 
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Pancoveien som omkjøringsveg for riksveg 110 er ikke lengre aktuell. Vi hadde også innsigelse til forrige 
planforslag på grunn av at vi manglet tilstrekkelig dokumentasjon på at krysset mellom Pancoveien og 
veien inn til næringsområdet er plassert og utformet slik at det ikke er fare for tilbakeblokkering på 
riksveg 110. Vi mener trafikkanalysen utarbeidet av Rambøll, datert 18.10.2017, dokumenterer at krysset 
nå er plassert og lar seg utforme slik at det ikke er fare for tilbakeblokkering. Vi forstår det slik og legger 
til grunn at det er den nye rundkjøringen som er etablert i forbindelse med Statens vegvesens prosjekt 
Simo – Ørebekk som er benyttet i plankartet.   
  
Byggegrensen mot riksveg 110  
Vi påpeker at byggegrensen mot riksveg 110 er linjen som er markert på plankartet, som går i samme linje 
som linjen for hensynssonen H410. Hensynssonen H410 og avstandsgrensen byggegrensen har skal 
ivareta behovet for areal til framtidig utvidelse av riksvegen. I planbestemmelsen 2.8 står det at 
byggegrensen langs riksveg 110 skal være 30 meter fra senter av nærmeste regulerte kjørebane. 
Bestemmelsen blir misvisende, fordi en 4-felts riksveg, som er regulert i gjeldende plan og var tatt inn i 
forrige forslag til plan, er tatt ut av plankartet i forslaget som nå gjelder. Den regulerte 4-feltsvegen er 
erstattet med hensynssonen H410. Det avgjørende er hvor byggegrensen er plassert inne på 
eiendommene som grenser til riksvegen og ikke hvor avstanden måles fra. Om byggegrenselinjen vil ha en 
avstand på 30 meter til senter av nærmeste kjørebane på en framtidig 4-felts riksveg kan vi ennå ikke vite 
eksakt. Bestemmelsen bør derfor heller operere med avstandsmål fra dagens riksveg.      
 
Hensynssonen H410 
Bestemmelsen knyttet til hensynssonen H410 mener vi må omformuleres. Slik den er formulert kan den 
misforstås dithen at sonen skal ivareta plass til et hvert infrastrukturtiltak ved Mosseveien. Slik vi har 
forstått det, skal denne sonen ivareta areal fordi det i framtiden kan bli aktuelt å etablere en 4-felts 
riksveg 110. Sonen tilsvarer arealet innenfor byggegrensen mot riksveg 110. Innenfor denne sonen og 
dermed innenfor avstandsgrensen byggegrensen har, vil ikke Statens vegvesen kunne akseptere noen nye 
tiltak som setter hensyn byggegrensen skal ivareta til side, herunder etablering av parkeringsplasser. Vi 
mener bestemmelsen knyttet til hensynssonen for infrastruktur må bli mer tydelig på at arealet skal settes 
av for framtidig utvidelse til vegformål og utvidelse av riksvegen.   
  
Nedgravde parkeringsanlegg  
I bestemmelsen 6.1 b) framgår det at nedgravde parkeringsanlegg kan oppføres i strid med byggegrense 
dersom kommunen og eventuelt andre berørte myndigheter tillater det. I henhold til det vi har redegjort 
for ovenfor, gir vi uttrykk for at det ikke kan påregnes at Statens vegvesen vil tillate nedgravde 
parkeringsanlegg i strid med byggegrensen mot riksveg 110 og dermed innenfor hensynssonen H410.  
  
Byggeplaner og utbyggingsavtale  
Bestemmelsen 8.2 b) sikrer at Statens vegvesen får byggeplaner til godkjenning dersom det skal gjøres 
tiltak som berører riks- eller fylkesveg. I bestemmelsen står det at det skal inngås utbyggingsavtale 
mellom utbygger og Statens vegvesen ved større tiltak. Statens vegvesen inngår ikke utbyggingsavtaler 
hjemlet i plan- og bygningsloven, men vi inngår gjennomføringsavtaler som skal legge forholdene til rette 
for gjennomføring av anlegg og regulere samarbeidet mellom partene. Ordet utbyggingsavtale må byttes 
ut med gjennomføringsavtale, slik at en ikke blander med utbyggingsavtaler som er hjemlet i plan- og 
bygningsloven. 
 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Byggegrensen mot RV110/Mosseveien 

 Byggegrensen mot RV110 er i revidert plankart satt til 30 meter fra senterlinjen i dagens veitrasé.  
 Arealet innenfor H410 tillates benyttet som anleggsplass o.l. ifm eventuell fremtidig utvidelse av 

RV110. Arealet er mao. ikke et fremtidig veiformål ved en eventuell utvidelse, men kan benyttes 
midlertidig ifm. eventuelle anleggsarbeider ved en utvidelse til firefeltsvei..  

Parkeringsanlegg  
 Eventuelle nedgravde parkeringsanlegg vil vurderes nærmere ved senere byggesak, og Vegvesenet 

vil da kunne gi sin uttalelse.  
 Det er imidlertid mer aktuelt at markparkering, snarere enn nedgravd løsning, vil være aktuelt 

utenfor byggegrensene.  
Byggeplaner og utbyggingsplaner:  

 Utbyggingsplaner er i 8.2 b endret til gjennomføringsavtale.  
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Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter..  
 


