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Saksnr.: 2013/14450 
Dokumentnr.: 148 
Løpenr.: 146761/2019 
Klassering: Ørebekk næringsområde 
Saksbehandler: Edvard Duvsete 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 19.09.2019 78/19 
Bystyret 17.10.2019 130/19 

 

Forslag til detaljregulering for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, 
og oppheving av gjeldende plan for Ørebekk næringsområde  
arealplanID 0106595 – Onsøy 
Forslagsstiller: Ørebekk senter AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, og oppheving av 
gjeldende plan for Ørebekk næringsområde arealplanID 0106595, plankart datert 29.09.14, 
sist revidert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 
15.08.19. 
 
Fredrikstad, 10.09.2019 
 

Planutvalgets behandling 19.09.2019: 

Henning All (MDG) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslag fra Henning Aall fikk 1 stemme (MDG) og ble ikke vedtatt. 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 10 stemmer (Ap 6, Sp 1, H 2, FrP 1) mot 1 stemme 
(MDG). 
 

Planutvalgets innstilling 19.09.2019: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, og oppheving av 
gjeldende plan for Ørebekk næringsområde arealplanID 0106595, plankart datert 29.09.14, 
sist revidert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 
15.08.19. 
 
 

Bystyrets behandling 17.10.2019: 

52 av 53 medlemmer tilstede under behandling av saken. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 17.10.2019: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, og oppheving av 
gjeldende plan for Ørebekk næringsområde arealplanID 0106595, plankart datert 29.09.14, 
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sist revidert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 
15.08.19. 
 
 
Fredrikstad, 25.10.2019 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
Møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Edvard Duvsete, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslag til 
reguleringsplan for Ørebekk næringsområde arealplanID 01061089, og oppheving av 
gjeldende plan for Ørebekk næringsområde arealplanID 0106595, plankart datert 29.09.14, 
sist revidert 15.08.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 
15.08.19. 
 
Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å endre adkomst i forhold til den løsningen som er vist i 
gjeldende reguleringsplan for Ørebekk næringsområde (vedtatt 25.03.10). Dette vil medføre 
at regulert rundkjøring i rv.110 fjernes og at framtidig trafikk til planområdet får adkomst via 
Pancoveien. 
 
Planforslaget har vært diskutert i regionalt planmøte tre ganger. 1. gang var 05.12.12 der 
prinsippet om å fjerne rundkjøringen og etablere ny adkomst fra Pancoveien ble akseptert av 
vegvesenet. I regionalt planmøte 16.12.14 og 13.01.15 har diskusjonene i hovedsak dreid 
seg om hvordan gjeldende plan (som baserer seg på rammer i ATPNG og rikspolitiske 
bestemmelse for kjøpesentre (01.07.08)) skal sees i sammenheng med nytt planforslag og 
gjeldende fylkesplan. 
 
Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn 24.11.15. Planforslaget åpnet den 
gangen for en rekke endringer i forhold til gjeldende plan, blant annet innføring av nye 
arealformål. Under høringen kom det innsigelser fra Østfold fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Fylkesmannen i Østfold. Endringene som ble innført før forrige høringsrunde er 
nå tatt ut, slik at det kun er de trafikkmessige forholdene som endres i forhold til gjeldende 
reguleringsplan:  
 

- Mosseveien er tatt ut av planen. En endring av avkjørselen til Pancoveien vil 
medføre at det ikke lenger er behov for å regulere Mosseveien til firefelts i denne 
planen. For å unngå å båndlegge unødvendig areal, tas derfor denne ut. 
Vegetasjonsskjerm og byggegrense mot veien er videreført. 

- Planavgrensningen er noe utvidet ved rundkjøringen, for å kunne opparbeide en 
bedre trafikkløsning rundt ny innkjøring i Pancoveien. 

- Varehandel: Bestemmelse § 6.1 d) er supplert med en opplysning om at planen ikke 
legger noen arealbegrensning på plasskrevende varehandel. Dette er ikke å anse 
som et nytt plangrep, men en videreføring av et prinsipp som i forrige plan var 
underforstått. 
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Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19  
3 Reguleringsbestemmelser datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19  
4 Planbeskrivelse datert 29.09.14, sist revidert 15.08.19  
5 Sammendrag høringsuttalelser 2. gangs, datert 12.06.19  
6 Ørebekk næringspark skisse Uno x, datert 07.06.19  
7 Trafikkanalyse Ørebekk, datert 05.05.14  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2013/14450. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, Ørebekk næringsområde (planID 0106595), 
ønsker forslagsstiller en omregulering for å endre adkomsten til næringsområdet samt å 
oppheve deler av gjeldende reguleringsplan.  
 
Forslagsstiller er Ørebekk senter AS. 
 
Planarbeidet ble varslet igangsatt og utarbeidet av Rambøll AS fram til offentlig ettersyn. 
Etter offentlig ettersyn er planarbeidet fulgt opp av HS arealplan AS. 
 
Overordnet planstatus 
Fylkesplanen angir at planområdet er innenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse. 
 
I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune 2011-2023 er området avsatt til 
framtidig næringsvirksomhet og bebyggelse og anlegg. Deler av området er underlagt 
hensynssone faresone flomfare.  
 
Ny plan vil kople seg på regulert vei- og gang- og sykkelveier i reguleringsplanen for RV110 
Simo-Ørebekk. 
 
Ny plan er lagt inntil reguleringsplan for Pancoveien. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet er på Ørebekk, cirka 3,3 km fra Fredrikstad sentrum. Planområdet på ca. 71 
daa og avgrenses mot rv.110 i sørvest, skog og vernede områder mot nord og 
næringsbebyggelse mot øst. Planområdet består i hovedsak av dyrket mark.  
 
Nordøst for planområdet er Skårakilen naturreservat, som er et våtmarksområde ved 
Seutelva. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, 
fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Selve planområdet berører ikke 
dette arealet.   
 
I følge Skog og landskap (nå NIBIO) er store deler av planområdet registret som fulldyrka 
jord. Det vil si jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til 
åkervekster eller til eng. 
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Vest for planområdet passerer rv.110. Langs strekningen er det registrert ÅDT 13514 i 2018, 
det er en svak nedgang fra 2013. Øst for planområdet går Pancoveien som er adkomstvei til 
de fleste næringslokalene som ligger på Ørebekk.  
 
Per i dag pågår det byggearbeider for realisering av firefeltsvei mot Fredrikstad, 
reguleringsplan RV110 Simo – Ørebekk (planid 01061048). Som en del av dette vil det også 
sikres at fotgjengere kan krysse rv.110. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er i gjeldende plan regulert til kombinerte formål (forretning/kontor/lager), totalt 
er 44,9 dekar avsatt til dette. Planforslaget medfører en endring av gjeldende plan. 
Endringen ligger i valg av ny adkomst der rundkjøringen (fra gjeldende plan) og Mosseveien 
tas ut og trafikken inn til planområdet vil ledes via eksisterende rundkjøring i krysset 
Pancoveien/Mosseveien/Gamle Ålevei. Ny reguleringsplan legger opp til samme 
arealutnyttelse og hovedgrepene som sådan er uforandret. 
 
Trafikk 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet to trafikkanalyser. Foreslåtte løsninger 
baserer seg delvis på begge analysene. Trafikkanalysen fra Cowi belyser i stor det 
overordnede planprinsippet for plassering av veiarealene og hensynet til myke trafikanter. 
Trafikkarealene inne på planområdet er vist i henhold til anbefaling i analysen fra Cowi. 
Hovedatkomsten vil være fra rv.110 via Pancoveien. Parkeringsavvikling og varelevereanser 
vil løses i forbindelse med det enkelte byggetiltak. For myke trafikanter legges det til rette for 
eget fortau langs det som vil bli hovedveien gjennom næringsområdet i reguleringsplanen.  
 
Kombinerte anlegg og bebyggelsesformål 
Innenfor K1-3 tillates det oppført bygg for forretning, kontor og lager. Ved etablering av 
forretning, tillates inntil 1500 m2 salgsareal for forretninger som ikke selger plasskrevende 
varegrupper. Dette er fordelt med 1200 m2 innenfor K1 og 300 m2 innenfor K3. Forretninger 
for plasskrevende varegrupper er forretninger for trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, 
biler/motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. Dette omfattes ikke av overnevnte 
arealbegrensninger. Bestemmelsene gir føringer i forhold til estetisk utforming og 
utnyttelsesgrad. Ved utbygging i 3 etasjer skal øverste etasje være inntrukket, lange fasader 
skal brytes opp og det gis føringer i forhold til materialbruk. Det er også stilt krav om 
utomhusplan. 
 
Maks tillatte utnyttelsesgrad for K1-3 er 80 % BYA. Maksimum gesimshøyde/mønehøyde er 
satt til 14 m. Dette gir mulighet for bebyggelse i inntil tre etasjer. Bestemmelsene fastsetter 
at en eventuell tredje etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasje. Dette for 
å dempe bebyggelsens høydevirkning. 
 
Vesentlig endring fra gjeldende reguleringsplan 
Flytting av rundkjøring og etablering av firefeltsvei 
I ny reguleringsplan er rundkjøringen og firefeltsveien tatt ut. I stedet vil trafikken kanaliseres 
gjennom eksisterende rundkjøring i krysset Mosseveien/Pancoveien/Gamle Ålevei.  
 
Parkering 
Parkering skal løses innenfor hvert enkelt delfelt, i tilknytning til den enkelte virksomhet. Krav 
om antall parkeringsplasser er en videreføring av parkeringsbestemmelsene i gjeldende 
reguleringsplan Ørebekk næringspark. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med 
planarbeidet, jamfør forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I 
vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og 
hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. (Det trådde i kraft en ny KU-forskrift 
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01.01.15, men planer som er varslet før denne dato skal behandles etter 2009-forskriften). 
 
Siden gjeldende reguleringsplan er konsekvensutredet og endringene i ny plan ikke utløser 
noen av kriteriene gitt i forskriften, er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. 
 
Landskap: Plankonsulent opplyser at tiltaket vil endre dagens landskap og stedets karakter 
da jordbruksarealer blir erstattet med næringsbygg. Konsekvensene av planforslaget 
innebærer et varig inngrep i landskapet og et varig tap av eksisterende naturtyper.  
Plankonsulenten påpeker imidlertid at planområdet ligger inntil eksisterende næringslokaler 
på Ørebekk mot sørøst og mot nordvest er planområdet delvis skjult bak vegetasjon. I tillegg 
stiller reguleringsplanen krav til etablering av vegetasjonsskjerming. Det vil ikke være 
vesentlig fjernvirkning, men helt lokalt vil tiltaket bidra til at området vil få endret karakter ved 
at reguleringsplanen vil bidra til at eksisterende næringsområde utvides. 
 
Trafikkforhold: Tiltaket vil medføre forholdsvis stor trafikkøkning langs Pancoveien og liten 
økning langs rv.110, sett i forhold til eksisterende belastning. De trafikale løsningene i 
planområdet er i samsvar med anbefalinger gitt i egen trafikkanalyse. 
 
Eksisterende eneboliger: Eneboligene langs Mosseveien/rv.110 nr. 108-112 inngår i 
byggeområdene K1-2. Imidlertid er det regulert inn byggegrense på østsiden av 
bebyggelsen. Det betyr at reguleringsplanen ikke åpner for ny bebyggelse innenfor dette 
arealet (mellom kjørevei og byggegrense). En gjennomføring av reguleringsplanen, slik den 
er bundet opp med rekkefølgekrav, betinger ikke bruk av ekspropriasjon av private 
eiendommer. Dersom det på et senere tidspunkt besluttes at rv.110 skal bygges ut med 4 
felt, slik reguleringsplanen åpner for, er det påregnelig at eneboligene må fjernes for å sikre 
tilstrekkelig avstand fra kjøreveien. 
 
Miljø: Utbyggingen av området vurderes ikke å ha spesiell påvirkning på miljøet utover 
endring av trafikkmønsteret. Ny næring forventes å gi en liten økning i antall 
trafikkbevegelser. Samlokalisering av arealkrevende næringslokaler kan imidlertid ha en 
positiv effekt knyttet til stordriftsfordeler og tilgjengelig infrastruktur. 
 
Naturressurser: Tiltaket vil medføre en omdisponering av produktive jordbruksarealer. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse ikke avdekket noen forhold i rød sone, men 
syv forhold som faller i gul sone: Ras/skred, tidevannsflom/havnivåstigning, radongass, 
verneområder, kraftforsyning, vannforsyning og støv/støy fra trafikk. I tillegg er det tre 
forhold som faller i grønn sone. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 
avisene Fredrikstad blad og Demokraten den 30.06.13. Det ble sendt ut varsel den 26.06.13 
til berørte grunneiere/naboer og regionale myndigheter. Frist for uttalelser var 26.08.13. Det 
ble mottatt 11 innspill til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommenter i 
planbeskrivelsen kapittel 9 på side 36.  
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 27.november 2015 til 18.januar 
2016. Det ble mottatt 7 innspill. Det ble også mottatt 3 innsigelser. 
 
Planen ble lagt ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn mellom 1.februar 2019 til 18.mars 
2019. Det er mottatt 10 innspill, og alle innsigelsene er trukket.  
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Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger noen av de innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens kommentar. Rådmannen er, i all hovedsak, enig i plankonsulentens 
kommentar. Vedlagt følger et sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig 
ettersyn, med plankonsulentens kommentarer. 
 

1. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 06.02.2019 
Det framgår 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.  
 
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. 
 

3. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 15.02.2019 og 
26.02.2019 

Rådene har ingen bemerkninger til det framlagte forslaget til detaljregulering utover å 
påpeke viktigheten av at universell utforming ivaretas.  
 

4. Fiskeridirektoratet, 11.02.2019 
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til detaljreguleringsplanen for Ørebekk 
næringsområde.  
 

5. Kystverket, datert 15.02.2019 
Kystverket Sørøst har ingen merknader til offentlig ettersyn av planen.   
 

6. Østfold fylkeskommune, datert 25.02.2019 
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 tilpasset bestemmelsene i gjeldene reguleringsplan. 
Parkeringsbestemmelsene er minimums- og ikke maksimumsbegrensinger.  
Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter..  
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7. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 11.03.2019 

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 vurdering en liten justering av reguleringsbestemmelsene for 
å tydeliggjøre disse opp mot planbeskrivelsens intensjon.  
 
Vi mener det bør framgå 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.    
 
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..  
 

8. Fredrikstad kommunes høringsgruppe, datert 05.03.2019 
Vei  

 Kommunens vei-norm og belysnings-norm skal benyttes.  

 Første avkjøring fra Pancoveien er ikke tilfredsstillende prosjektert. Vi har krav i Vei-
normen til horisontalradius på min 55. Med bare reguleringsplankart 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.  

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

 
Forslagsstillers kommentar:  
Vei  

 Avklaringer vedrørende lys og vei avklares ifm. byggesøknad.  

 Kjøreveienes utforming er i plankartet justert i samråd med kommunens veiavdeling.  
 
Park  

 De nødvendige avklaringene vedrørende naturhensynet anses å være i tilstrekkelig 
grad avklart i gjeldende reguleringsplan. Bestemmelsene vedrørende dette er 
videreført. 

 
9. Statens vegvesen, datert 14.03.2019 

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 
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 
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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 rv.110/Mosseveien 

 Byggegrensen mot rv.110 er i revidert plankart satt til 30 meter fra senterlinjen i 
dagens veitrasé.  

 Arealet innenfor H410 tillates benyttet som anleggsplass o.l. ifm eventuell framtidig 
utvidelse av rv.110. Arealet er mao. ikke et framtidig 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.  
 
Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reviderte plandokumenter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant 
 
Vurdering 
Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort i 
forhold til eksisterende planer vurderes å være gode. 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. Dette vil medføre at regulert rundkjøring på rv.110 fjernes, og at framtidig 
trafikk til planområdet får adkomst via Pancoveien. Arealformål, byggegrenser, 
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byggehøyder, utnyttelsesgrad og andre overordnede føringer er videreført fra gjeldende 
plan. 
 
Ny vei 
Omleggingen av trafikksystemet med fjerning av en regulert rundkjøring på rv. 110 og 
nyregulert adkomst til planområdet fra Pancoveien vurderes som en bedre trafikkløsning enn 
det gjeldende reguleringsplan legger opp til. 
 
Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse (se vedlegg 7). Det vurderes at de trafikale 
løsningene i planområdet er i samsvar med anbefalinger gitt i trafikkanalysen. Det kunne 
muligens vært vurdert om man skulle lagt hele utvidelsen av rv.110 på nordsiden av 
eksiterende vei. Da ville man unngått inngrep i eiendommene på sørsiden, men på grunn av 
byggegrense mot riksvei og rundt VA-ledninger, så ville arronderingen av byggeområde K1 
blitt komplisert. Dessuten har vegvesenet uttalt at de ønsker arealene videreført som i 
gjeldende plan (minus rundkjøringen). 
 
Konklusjon 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det framlagte 
planforslaget godkjennes. 
 


