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1 Sammendrag
Planområdet ligger på Sorgenfri, rett sør for Sellebakk i Fredrikstad kommune og 
er en del av et større, ubebygd område mellom Sellebakk og Lundheim. 
Planområdet er direkte tilgrensende til rv. 111, som er en av to hovedfartsårer 
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Planområdet er en del av en større 
reguleringsplan for utvikling av Sorgenfri, utgjør til sammen ca. 10,5 daa og er i 
dagens situasjon i hovedsak en kombinasjon av brakkmark og en mindre del dyrka 
mark. Gjennom østre deler av planområdet passerer en offentlig gang- og 
sykkelveg parallelt med rv. 111.

Østsiden Handelsutvikling AS ønsker å legge til rette for utvikling av deler av 
Sorgenfri etter prinsipper fra overordnet reguleringsplan. Beregninger viser at det 
på Østsiden er en underdekning på ca. 1 milliard kroner i handelssammenheng, 
tilsvarende 60 % av beregnet forbruk. Dette tyder på et manglende tilbud der folk 
bor og bidrar blant annet til økt biltrafikk, fordi innbyggere må reise ut av området 
for å handle.  Innenfor planområdet legges det til rette for utvikling av bebyggelse 
for forretning, kontor og/eller tjenesteyting. Skisseprosjektet omfatter til sammen 
to bygningsenheter strukturert langs eksisterende rv. 111 og Sorgenfri Allé, som 
skal ha en god kvalitet og et sammenfallende estetisk uttrykk. Skisseprosjektet 
viser bebyggelse i to etasjer, hvor kun én etasje vil bli synlig mot øst og nord 
grunnet skrånende terreng. Planområdet har ikke permanent atkomst i dag, men det 
skal etableres ny atkomstveg langs planområdet mot vest (ikke inkludert i 
planforslaget). Majoriteten av parkeringsareal lokaliseres mot vest, skjermet av den 
framtidige bebyggelsen mot rv. 111 og Sorgenfri Allé. Det skal legges opp til gode 
utomhusarealer, hvor det er særskilt fokus på gående og syklende og en skånsom 
behandling av eksisterende landskap i et overordnet perspektiv. Maksimal BYA for 
forretning/kontor/ tjenesteyting er satt til 50 %, som er en videreføring fra 
overordnet reguleringsplan. Dette gir en faktisk utnyttelsesgrad på 5018 m² BYA. 
Planforslaget setter en begrensning på 3000 m² bruksareal til detaljhandel, og det 
tillates ikke plasskrevende varer. Maksimal gesims-/mønehøyde er 12 meter, men 
ikke høyere enn kote +19,0.

Det er utarbeidet en konsekvensutredning, som omfatter temaet handel. Det er lagt 
til grunn to utbyggingsalternativ, ett med forretning/kontor/tjenesteyting (alternativ 
1) og ett med kontor/tjenesteyting (alternativ 2).
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Østsiden er en del av Fredrikstad med egne service- og handelstilbud, men har 
redusert kommunikasjonsmessig kontakt med Fredrikstad sentrum grunnet én, høyt 
belastet bruforbindelse. Eksisterende situasjon på Østsiden preges av et spredt 
handelstilbud.

Et handelstilbud som dekker Østsiden er beregnet til 1,64 milliarder kroner. 
Beregninger viser at det på Østsiden er en underdekning på ca. 1 milliard 
kroner, tilsvarende 60 % av beregnet forbruk. Av dette utgjør underdekningen 
av dagligvarer 310 mil, som tilsvarer en underdekning 42% for dagligvarer på 
Østsiden. Det tilsvarer anslagsvis 8-9000 kvm forretningsflate. Dagligvarer bør 
folk handle nær bostedet, mens deler av utvalget bør – slik Fylkesmannen påpeker 
– folk stimuleres til å reise inn til sentrum for å handle. Oslo kommune har som 
mål at 25% av handelen skal skje i bysentrum. Legger vi dette til grunn er det en 
underdekning på nær 500 millioner for andre varer. 

Utvikling i henhold til alternativ 1 (etablering av forretning/kontor/tjenesteyting) 
gjør Sorgenfri mer attraktivt som boligområde ved at det etableres et bydelssenter 
med tilstrekkelig hverdagstilbud. Boligattraktiviteten bekreftes ved stadige nye 
boligetableringer i Sorgenfriområdet. Eksisterende og framtidige beboere vil få 
dekket hverdagsbehovet sitt der de bor. De som flytter til Sorgenfri-området får 
kortere innkjøpsreiser og dermed reduseres klimagassutslippene. Utviklingen (med 
inntil 3000 m² detaljhandel) vil bidra til etablering av et større og bredere 
vareutvalg på Østsiden og Sellebakk-Sorgenfri, som igjen vil bidra til å øke 
områdets attraktivitet som handelssted og møteplass. Dette forutsetter at 
utviklingen har et byutviklingsperspektiv og ikke baseres på bilbaserte "big boxes" 
med lukkede fasader, spredte inngangspartier, store parkeringsplasser, etc. En 
videre utvikling av Sorgenfri-området med utvikling av planområdet til 
forretning/kontor/tjenesteyting (med inntil 3 000 m² detaljhandel) vil ikke 
vesentlige påvirke utviklingen av Fredrikstad sentrum. Kvalitet i arkitektur og 
estetikk, tilgjengelighet for gående og syklende samt tilbaketrukket parkering er 
viktige avbøtende tiltak.

Utvikling i henhold til alternativ 2 (etablering av kontor/tjenesteyting) kan medføre 
at Sorgenfri-området blir mindre attraktivt som boligområde fordi det mangler et 
bydelssenter med tilstrekkelig hverdagstilbud. Videre vil en økning av 
befolkningen i området uten økning av handelstilbudet medføre at omsetningen i 
de andre handelsstedene på Østsiden øker. Barrieren for å reise til Sverige for å 
handle kan bli mindre. De som flytter til Sorgenfri-området får lengre 
innkjøpsreiser og dermed øker klimagassutslippene. En stillstand i vareutvalg på 
Østsiden og Sellebakk-Sorgenfri vil bidra til ytterligere å svekke området som 
handelssted og møteplass.

Den historiske bakgrunnen for "kjøpesenterbestemmelsen" er å begrense etablering 
av bilbaserte kjøpesentre utenfor byer og tettsteder, som bidrar til å redusere byer 
og tettsteders attraktivitet og betydning som handelssted, og samtidig bidrar til økte 
miljøulemper (støy og luftforurensning) gjennom økt bilbruk. I ytterste konsekvens 
kan feil bruk av bestemmelsen oppnå det motsatte av hva som er hensikten, dvs. 
redusert bruk av etablerte handelssteder og/eller økt biltrafikk med tilhørende 
miljøulemper. På bakgrunn av rammene for planarbeidet og konklusjonen i 
konsekvensutredningen, anbefales det at alternativ 1, dvs. utvikling til 
forretning/kontor/tjenesteyting, legges til grunn for videre planleggingsarbeid.
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Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil heller ikke gi andre vesentlige 
konsekvenser for miljø og samfunn.

Det er mottatt tolv uttalelser til varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag 
til planprogram. Fylkesmannen i Østfold fraråder at det planlegges for 
forretningsareal i dette området og påpeker at de vil kunne ha innsigelse til et 
planforslag i strid med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. Østfold 
fylkeskommune påpeker i sin uttalelse at de tidligere har hatt innsigelse til 
delfeltene i nord grunnet konflikt med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre og 
fylkesplanens bestemmelse om kjøpesentre.



 
12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102756725.DOCX

2 Bakgrunn

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet
Østsiden Handelsutvikling AS ønsker å legge til rette for utvikling av deler av 
Sorgenfri etter prinsipper fra overordnet reguleringsplan. Innenfor planområdet 
ønskes det etablert bebyggelse for forretning/kontor og tjenesteyting, samt 
tilhørende utomhusanlegg.

I henhold til § 2.1, første punkt, i overordnet reguleringsplan for Sorgenfri stilles 
det krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for alle delfelt før igangsetting av 
tiltak. Etter ny plan- og bygningslov forstås bebyggelsesplan som 
detaljreguleringsplan.

2.2 Aktører og eiendomsforhold
Tiltakshaver: Østsiden Handels utvikling AS
Tiltakshavers konsulent og forslagsstiller: COWI AS

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte:

Gnr./bnr. Hjemmelshaver
505/6 Statens vegvesen
303/1599 Svein Arne Thorbjørnsen
303/1606 Fredrikstad kommune
303/1810 Østsiden Handelsutvikling AS

2.3 Tidligere vedtak 
Gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri ble vedtatt i bystyret i Fredrikstad 
kommune 17. august 2006.
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2.4 Utbyggingsavtaler
I forbindelse med utvikling av Sorgenfri-området er det tidligere inngått overordnet 
utbyggingsavtale mellom Fredrikstad kommune og det tidligere 
utbyggingsselskapet. Det er ikke inngått noen utbyggingsavtale mellom Fredrikstad 
kommune og forslagsstiller Østsiden Handelsutvikling i forbindelse med dette 
planarbeidet. Det planlegges heller ikke en slik avtale.

2.5 Forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet 
omfattes ikke av § 2 om "planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften". 

Planarbeidet omfattes av § 3 om "planer som skal vurderes nærmere" etter 
forskriftens vedlegg III, nærmere bestemt § 3, bokstav b og c. I følge vedlegg III 
skal det vurderes om planarbeidet kan få vesentlige virkninger dersom det er 
sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med forhold listet opp fra bokstav 
a) til bokstav q).

Etter regionale myndigheters vurdering må planområdet vurderes som en del av 
Sorgenfri-Sellebakk når det gjelder handel, jf. fylkesplanens bestemmelse 5.9.2 om 
hvordan begrepet "kjøpesenter" skal forstås, og planarbeidet forstås da som å være 
i strid med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre og fylkesplanens retningslinje 
for kjøpesentre.  Bokstav q) i vedlegg III omhandler konflikt med "statlige 
planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt 
i medhold av lov av. 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 
1985".

Det legges med bakgrunn i regionale myndigheters vurdering om strid med 
rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre og fylkesplanens retningslinje om 
kjøpesentre til grunn at planarbeidet omfattes av forskriftens bestemmelser. 
Vurderingen er avklart med Fredrikstad kommune gjennom oppstartsmøtet for 
planarbeidet.
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3 Planprosessen

3.1 Varsel om oppstart
Varsling av oppstart av planarbeid ble gjennomført ved kunngjøring i Fredriksstad 
Blad, i form av brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt i digitale medier på Fredrikstad kommune sine 
hjemmesider den 5. og 6. juni 2014. Se vedlegg B1 for kopi av 
kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg, samt adresseliste. Offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram ble gjennomført ved kunngjøring i Fredriksstad 
Blad, i form av brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner, samt i digitale medier på Fredrikstad kommune sine 
hjemmesider den 12. og 13. mars 2015.

3.2 Medvirkningsprosess
Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av 
planarbeid samt i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 
Innkomne uttalelser er referert og kommentert i kapittel 8. I forslagsstillers 
kommentarer fremgår det om og eventuelt hvordan de ulike innspillene er tatt til 
følge og innarbeidet i planforslaget. Se vedlegg B2 for kopier av innkomne 
uttalelser. I tillegg vil det gjennomføres medvirkning i forbindelse med offentlig 
ettersyn av planforslaget. Det er i dette planarbeidet ikke vurdert nødvendig å 
gjennomføre medvirkning utover de generelle kravene i plan- og bygningsloven 
med unntak av dialog med sentrale offentlige myndigheter. Dette skyldes at 
sentrale problemstillinger i planarbeidet i hovedsak har spesiell interesse for 
offentlige myndigheter, ikke allmennheten.
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4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

4.1.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023)
I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune angis følgende som mål:

› Befolkningen og næringslivet har en fungerende infrastruktur og arealer som 
sikrer nødvendig grunnlag for videre vekst og utvikling.

› Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og ny 
aktivitet som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv.

› Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det er økt tilgjengelighet 
og kvalitet i våre naturområder.

› Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern av gjenværende dyrket mark og 
tar vare på våre kulturminner og kulturmiljøer.

For å nå disse målene angir dokumentet følgende strategier;

› Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig 
utbyggingsmønster, hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med 
nasjonale føringer.

› Lokalsamfunnsordningen videreføres.
› Vi utnytter fordelene av regional samhandling og felles styrke.
› Vi legger til rette for mer kunnskapsbasert næringsutvikling, særlig i 

tilknytning til høyskolemiljøet.
› Vi bygger gode og effektive tilførselsveier til E6, nordover, sørover og langs 

Glomma.
› Vi jobber aktivt for videreføring av to-spors jernbane, i samarbeid med de 

andre Østfold-byene.

Kommuneplanens arealdel gir både bestemmelser og retningslinjer for ny 
bebyggelse. Bestemmelsene og retningslinjene omfatter blant annet etablering av 
teknisk infrastruktur, universell utforming, leke-, ute- og –oppholdsarealer, 
parkeringsareal, renovasjon, estetikk og landskap. Se beskrivelse av planforslaget 
for nærmere detaljer vedrørende dette.
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I bestemmelse 5a i kommuneplanens arealdel vises det til rikspolitisk bestemmelse 
om kjøpesentre.

4.1.2 Kommunedelplan for klima og energi (2013)
› I henhold til Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune er hovedmålet for 

Fredrikstad i en klima- og energikontekst å arbeide aktivt for å redusere 
klimagassutslipp i tråd med Stortingets mål. Blant mål og tiltak er mer 
konsentrert by- og tettstedsutvikling og tilrettelegging for gange, sykkel og 
elbil.

4.1.3 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009)
Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune, utarbeidet av Statens vegvesen og 
Fredrikstad kommune, legger føringer for utvikling av hovedsykkelveinettet i 
Fredrikstad. Strekningen langs rv. 111 (Sarpsborgveien) er i Sykkelhovedplanen 
definert som en del av hovedsykkelveinettet i Fredrikstad kommune.

4.1.4 Fylkesplan for Østfold 
Hovedmålene i fylkesplan for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og 
miljø. I gjennomføring av fylkesplanen for Østfold, så er kompetanseutvikling, 
fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert.

Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer 
for energi- og arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og 
kvalitet i byggeområder, universell utforming, kriminalitsetsforebygging, vern av 
landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier, senterstruktur og lokalsamfunn, samt 
effektiv arealutnyttelse, funksjonell lokalisering, fortetting og transformasjon, 
næringsområder, kjøpesenter og kollektivtrafikk. Avslutningsvis omfatter også 
retningslinjene veiforhold, inkludert parkering og gang- og sykkelveier.

Retningslinjene for energi- og arealbruk omfatter blant annet detaljhandel. I 
retningslinje 5.9.4 står følgende: "Kjøpesentra med et bruksareal på mer enn 3000 
m² kan bare etableres eller utvides i områder som er spesielt utpekt i 
fylkesplan/fylkesdelplan og avklart i kommuneplanens arealdel." Begrepet 
"kjøpesenter" defineres også i fylkesplanen og omfatter også separate 
bygningsmessige enheter i samme område.

I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger 
planområdet innenfor nåværende tettbebyggelse.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Hele planområdet omfattes av reguleringsplan for Sorgenfri, vedtatt 17. august 
2006. I overordnet reguleringsplan er planområdet avsatt til det kombinerte 
formålet "forretning/kontor/offentlig tjenesteyting". Reguleringsplanens § 2.1, 
første punkt, stiller krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for delfelt før 
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igangsetting av tiltak. Etter ny plan- og bygningslov forstås bebyggelsesplan som 
detaljreguleringsplan.

Figur 1 - Utsnitt av overordnet reguleringsplan (kilde: fredrikstad.kommune.no)

4.3 Tilgrensende reguleringsplan
Tilgrensende reguleringsplan er reguleringsplan for Sorgenfri, vedtatt 17. august 
2006. Reguleringsplanen omfatter et større område med blandet arealbruk, som til 
sammen skal utgjøre en ny bydel på Østsiden i Fredrikstad. Hovedvekt er på 
boligformål med tilhørende grønnstruktur, samt noe næring og offentlig formål.
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Figur 2 - Overordnet reguleringsplan for Sorgenfri (kilde: fredrikstad.kommune.no, 20140708)

4.4 Statlige rammer og føringer 

4.4.1 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre 
Hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og 
tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en 
utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem 
som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet 
er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å 
redusere klimagassutslippene.

I bestemmelsene fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar 
med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av 
slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være 
tillatt. Bestemmelsene gjelder for lokalisering av alle typer varehandel og andre 
servicefunksjoner.

4.4.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i 
kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging 
av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen 
skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel og gange som 
transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for 
næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle.

4.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø 
som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som 
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 
eksisterende kunnskap om barn og unges behov, samt å ivareta det offentliges 
ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 
enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 
bakgrunn.

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen er blant annet å;

› Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

› Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.

› Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser.

Videre stilles det krav om at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk 
utforming;

› Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

› I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg 
for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, samt 
kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 
barn, unge og voksne.

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging, eller omdisponering av uregulert areal som barn 
bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at 
de hensyn som er nevnt ovenfor, for å møte dagens, eller fremtidens behov ikke 
blir oppfylt.
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5 Eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Sorgenfri, rett sør for Sellebakk i Fredrikstad kommune. 
Planområdet ligger sentralt i tettbygd strøk, men er en del av et større, ubebygd 
område mellom Sellebakk og Lundheim. Planområdet er direkte tilgrensende til rv. 
111, som er en av to hovedfartsårer mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er ca. 1 
200 meter til Sellebakk sentrum, ca. 2 400 meter til brohodet på Østsiden og 8 000 
meter til E6.

Figur 3- Illustrasjonen viser planområdets plassering (ortofoto fra fredrikstad.kommune.no)
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Planområdet er som tidligere nevnt en del av en større reguleringsplan for utvikling 
av Sorgenfri og utgjør ca. 10,5 daa.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dagens situasjon i hovedsak ubebygd, med en kombinasjon av 
brakkmark og en mindre del dyrka mark. Gjennom østre deler av planområdet 
passerer en offentlig gang- og sykkelveg parallelt med rv. 111.

Figur 4 - Planområdet sett fra nordøst mot sørvest (konsulents fotografi)

I tilgrensende områder mot sør og øst finnes infrastruktur og boligbebyggelse, 
mens mot vest og nord finnes i hovedsak ubebygde områder i form av brakkmark, 
som er avsatt til framtidig utbyggingsformål.
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Figur 5 - Planområdet sett fra nord mot sør med rv. 111 på venstre side (konsulents fotografi)

5.3 Stedets karakter og estetikk
Store deler av Sorgenfri-området er et tidligere uttaksområde for leire for lokal 
industri (LECA). Som følge av leiruttaket er det etablert et kunstig tjern sentralt i 
Sorgenfri-området, som ligger vest/sørvest for planområdet. Planområdets karakter 
bærer preg av områdets historikk og fremstår i hovedsak som et brakkliggende 
landbruksareal.

Tilgrensende områder bærer preg av blandet arealbruk, hvor tettstedene Sellebakk 
og Lundheim er gamle lokalsamfunn i Fredrikstad, som er bundet sammen av 
dagens rv. 111 og utviklet over tid uten noen stram formgivning. Bebyggelsen i 
tilstøtende områder domineres av eldre eneboligbebyggelse i tilknytning til 
hovedvegen, men det finnes også landbruksbebyggelse og tyngre næring i form av 
industri mot nord. Mot nord og nordvest har boligutviklingen i Sorgenfri-området 
startet med konsentrert småhusbebyggelse med et moderne estetisk uttrykk. Både 
kulturlandskapet og bebyggelsen preges av variasjon og mangel på særpreg. Øst for 
rv. 111 finnes det større, sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102756725.DOCX

23

Figur 6 - Fotografiet viser eksisterende bebyggelse på østre side av rv. 111 (konsulents 
fotografi)

5.4 Landskap og vegetasjon
Planområdet ligger i et variert kulturlandskap direkte øst for Glomma med en 
kombinasjon av tettbebyggelse og større, sammenhengende landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Landskapet innenfor planområdet og i tilgrensende områder mot 
vest er sterkt bearbeidet som følge av leiruttak og har ingen vesentlig lokal eller 
regional verdi i seg selv. Fra øst mot vest faller terrenget med ca. 4 meter, fra kote 
ca. +11 til kote +7. Vegetasjonen innenfor planområdet består i hovedsak av 
lavtvoksende gress/eng med noen spredte enkelttrær uten spesiell verdi.
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Figur 7 - Fotografiet viser typisk vegetasjon innenfor planområdet (konsulents fotografi)

Planområdet er en del av den overordnede grønnstrukturen i Sorgenfri-området i 
eksisterende situasjon, men vil avkuttes fra denne som følge av planlagt utbygging.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert automatisk fredete 
eller nyere tids kulturminner. For beskrivelse av eksisterende bebyggelse, se 
kapittel 5.3.

5.6 Naturverdier
Planområdet har i dagens situasjon ingen vesentlige funksjon eller verdi som 
naturområde. Det er ikke registrert spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold 
innenfor planområdet. 

I tilstøtende områder er det registrert naturverdier i Sorgenfrigropa, som er den 
kunstige dammen rett vest for planområdet. I Natubase beskrives den som "Stor 
artsrik dam med viktig funksjon for en rekke rødlistearter. Vurderes som svært 
viktig (A)". Totalt 6 rødlistearter er påvsist og hvor dammen har betydning for 
deres reproduksjon: Toppdykker (NT), Sothøne, Sivhøne (NT), Myrrikse (EN), 
Vannrikse (VU), Dverglo (NT) og Bred blålibelle (EN). 
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5.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Planområdet har i dagens situasjon ingen kjent funksjon eller verdi som 
rekreasjonsområde. 

5.8 Landbruk
Planområdet består i dagens situasjon i hovedsak av brakkmark (dyrkbark jord) og 
dyrka mark. Ca. 840 m² av et jorde på ca. 1 800 m² ligger innenfor søndre del av 
planområdet. En større del av planområdet er i offentlige databaser (Kilden, Skog 
og landskap, 20140708) registrert som fulldyrka jord, men ikke holdt i hevd. 
Jordkvalitet er klassifisert som "svært god" og lettdrevet med helningsgrad mellom 
1 og 4 %.

5.9 Veiforhold
Planområdet er omringet av veger på to sider, i tillegg til at det er regulert 
atkomstveg på en tredje side. Mot øst ligger rv. 111 med parallell gang- og 
sykkelveg. Mot nord ligger Sorgenfri Allé, som er delvis opparbeidet og planlagt 
som tverrforbindelse gjennom Sorgenfri mellom rv. 111 og Galtungveien. Krysset 
mellom rv. 111 og Sorgenfri Allé er etablert som rundkjøring. Mot vest er 
framtidig atkomstveg planlagt, hvor det også er utført noe grunnarbeid.

Figur 8 - Sorgenfri Allé utgjør tverrforbindelsen mellom rv. 111 og Galtungveien, men er ikke 
ferdig opparbeidet (konsulents fotografi)
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Fartsgrense på rv. 111 er 60 km/t forbi planområdet, og riksvegen har en ÅDT på 
ca. 14 400 (2015). Trafikksikkerhet for gående og syklende er god, med separat 
gang- og sykkelveg langs planområdet, både langs rv. 111 mot øst og langs 
Sorgenfri Allé mot nord. Det er gode forbindelser mot nord og sør, men noe 
varierende systemløsning og standard.

Rv. 111 betjenes av kollektivtrafikk, nærmere bestemt Glommaringen, samt flere 
andre ruter, med mange avganger i timen mot Fredrikstad og mot Sarpsborg store 
deler av døgnet. Planområdet ligger direkte tilgrensende til kollektivholdeplass i 
retning sør, mens det er ca. 150 meter til kollektivholdeplass i retning nord (via 
kulvert under rv. 111).

5.10 Barn og unges interesser
Det er ikke registrert noen spesielle interesser for barn og unge innenfor 
planområdet.

5.11 Sosial infrastruktur
Det finnes ikke sosial infrastruktur innenfor eller i nærhet av planområdet. 
Planområdet sogner til Sagabakken barneskole, som ligger ca. 500 meter fra 
planområdet, og til Borge ungdomsskole.

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er i eksisterende situasjon ikke tilrettelagt for universell 
tilgjengelighet med unntak av gang- og sykkelveg.

5.13 Teknisk infrastruktur
Det er i offentlig kartverk ikke registrert noen offentlige ledninger i eller i nærhet 
av planområdet. De nærmeste offentlige ledningene ligger på østsiden av rv. 111.

5.14 Grunnforhold
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en geoteknisk rapport. Geoteknisk 
fagkyndig beskriver grunnforholdene på følgende måte;

På store partier stoppet totalsonderingene mot antatt fjell i ca. 3-5 meters 
dybde. I nordvestre hjørne av tomta faller fjelloverflaten bratt, og den dypeste 
boringen viser fjell i ca. 42 meter dybde.

Løsmassene er bløt til middels fast siltig leire, som er noe forvitret øverst. 
Leira er meget kompressibel. Det er ikke registrert kvikkleire eller 
sprøbruddsmateriale på tomta.
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Grunnvannstanden antas i ca. 1-2 meters dybde og vil variere med årstid og 
nedbørsforhold.

Se vedlegg A2 for detaljert geoteknisk orientering og datarapport.

5.15 Støyforhold
Det er ikke gjennomført beregninger av eksisterende støyforhold, men det antas at 
planområdet er påvirket av støy fra rv. 111. 

5.16 Luftforurensning
Det er ikke gjennomført beregninger av eksisterende luftforurensingsforhold, men 
det antas at planområdet er påvirket av luftforurensning fra rv. 111. 

5.17 Risiko og sårbarhet
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, som 
konkluderer med at det innenfor planområdet i eksisterende situasjon ikke er 
spesielle forhold med høy eller middels risiko.

Se vedlegg A1 for fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse.
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6 Planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Beregninger viser at det på Østsiden er en underdekning på ca. 1 milliard kroner i 
handelssammenheng, tilsvarende 60 % av beregnet forbruk. Dette tyder på et 
manglende tilbud der folk bor og bidrar blant annet til økt biltrafikk, fordi 
innbyggere må reise ut av området for å handle. Innenfor planområdet legges det til 
rette for utvikling av bebyggelse for forretning, kontor og/eller tjenesteyting. 
Framtidig bebyggelse skal ha en god kvalitet og et sammenfallende estetisk 
uttrykk.

Figur 9 – Perspektiv fra nordøst viser forenklet, mulig framtidig situasjon (kilde: Meter 
Arkitektur AS, 2016) Parkering utenfor byggegrensen kan ikke påregnes 
godkjent.
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Illustrasjonen ovenfor viser en mulig utnyttelse av planområdet på bakgrunn av 
detaljreguleringsplanen. Illustrasjonen omfatter til sammen to bygningsenheter 
strukturert langs eksisterende rv. 111 og Sorgenfri Allé. Skisseprosjektet viser 
bebyggelse i to etasjer, hvor kun én etasje vil bli synlig mot øst og nord grunnet 
skrånende terreng. Skissene er eksempler, og ingen bindende løsning. 

Planområdet har ikke permanent atkomst i dag, og det skal etableres ny atkomstveg 
langs planområdet mot vest (ikke inkludert i planforslaget). Majoriteten av 
parkeringsareal lokaliseres mot vest, skjermet av den framtidige bebyggelsen mot 
rv. 111 og Sorgenfri Allé. 

Det skal legges opp til gode utomhusarealer, hvor det er særskilt fokus på gående 
og syklende. Dette gjelder både internt i planområdet og i tilknytning til overordnet 
gang- og sykkelvegnett. Det skal etableres direkte forbindelse for myke trafikanter 
fra hovedvei mot hovedinnganger. Mellom de to framtidige bygningsenhetene 
planlegges det et spennende sentralområde. Mot vest og nord etableres det en 
grønn vegetasjonsskjerm for å dempe det visuelle inntrykket. Det skal videre 
legges vekt på kvalitet i estetikk. Blant de viktigste grepene er åpne fasader mot 
omgivelsene og spesielt Sorgenfri Allé, som forventes å utvikle seg til en svært 
sentral ferdselsåre.

Figur 10- Perspektiv fra vest viser forenklet, mulig framtidig situasjon (kilde: Meter Arkitektur 
AS, 2016)

I all hovedsak legges det i planforslaget opp til en skånsom behandling av 
eksisterende landskap i et overordnet perspektiv.
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Figur 11 - Snitt av planområdet øst-vest (kilde: Meter Arkitektur AS, 2016)

Totalt sett medfører planforslaget en høy utnyttelse av et sentralt område med 
ferdig utbygd infrastruktur, i tråd med nasjonale føringer. Planområdet ligger 
innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme, og det er knyttet 
bestemmelser til tilrettelegging og tilknytning. Samtidig som det legges opp til høy 
utnyttelse, ivaretar man de viktige hensynene til landskap og gode utomhusarealer.

6.2 Reguleringsformål
Planområdet foreslås regulert til følgende formål (inndelt etter hoved- og 
underformål): 

› Bebyggelse og anlegg
› Forretning/kontor/tjenesteyting (9254 m²)

› Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
› Gang-/sykkelveg (207 m²)
› Annen veggrunn - grøntareal (418 m²)
›
› Grønnstruktur
› Vegetasjonsskjerm (589 m²)

› Hensynssone
› Sikringssone – Frisikt (3 m²)

› Planområdet totalt = 10 468 m²

6.3 Beskrivelse av planforslaget

6.3.1 Alternativvurderinger
Overordnet reguleringsplan gir detaljerte føringer for blant annet formål, 
tomteutnyttelse, atkomst og høyde, og åpner i utgangspunktet ikke for noen 
vesentlige alternativvurderinger, som i et uregulert område.
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Som følge av protester fra Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune 
knyttet til utvikling av planområdet til forretningsformål, er det vurdert kun å 
regulere planområdet til formålene kontor/tjenesteyting. Dette er synliggjort i 
kapittel 7 (alternativ 2). I tillegg til vurderingene knyttet til handel, vurderes 
markedet for kontor/tjenesteyting på Østsiden-området som svært begrenset, og det 
er lite sannsynlig at prosjektet kan realiseres utelukkende basert på 
kontor/tjenesteyting.

Det er i innledende fase av planarbeidet gjennomført en rekke mindre 
alternativvurderinger knyttet til utforming av området. Vurderingene knyttes i 
hovedsak til omfang og plassering av bebyggelse, plassering av parkeringsareal og 
atkomst fra overordnet vegnett.

6.3.2 Faglig beskrivelse og redegjørelse

Fellesbestemmelser

I reguleringsbestemmelsene fastsettes det en rekke fellesbestemmelser, som har til 
hensikt å ivareta ulike hensyn i og for den nye boligbebyggelsen med tilhørende 
infrastruktur og utomhusområder. 

Bestemmelser om retningslinjer for behandling av støy og luftforurensning skal 
sikre tilfredsstillende miljøkvaliteter i planområdet, mens krav til håndtering av 
overvann er et ledd i bærekraftig planlegging. Området ligger innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme, og det er satt bestemmelse til at alle nye bygg, 
anlegg og hovedombygginger skal tilrettelegges for tilknytning til fjernvarme. 
Bestemmelse om eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner er en 
standardformulering som skal forhindre ødeleggelse av slike. Det settes krav til 
universell utforming i tråd med overordnet regelverk. Krav til skiltplan skal sikre 
estetiske hensyn, og krav til rigg-/anleggsplan skal sikre miljøfaglige hensyn.

Det er satt bestemmelser til at overvannsplan og renovasjonsplan skal leveres ved 
rammesøknad. Det vil være det mest hensiktsmessige tidspunkt i forhold til 
detaljering av prosjektet, og konkretisering av mulige løsninger. 

Alle relevante bestemmelser fra overordnet reguleringsplan er videreført i 
planforslaget og supplert etter behov.

Bebyggelse og anlegg – Forretning/kontor/tjenesteyting

Formålet for ny bebyggelse er forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1), som er en 
videreføring av formålet fra overordnet reguleringsplan. Begrepet "offentlig" er 
fjernet fra formålet, slik at det kan etableres både offentlig og privat tjenesteyting i 
medhold av planforslaget. Planforslaget åpner for utvikling til ett formål eller en 
kombinasjon av flere. Formålet inkluderer også tilhørende utomhusareal, inkludert 
grøntareal, parkering og manøvreringsareal.

Maksimal BYA for forretning/kontor/tjenesteyting er satt til 50 %, som er en 
videreføring av fra overordnet reguleringsplan. Dette gir en faktisk utnyttelsesgrad 
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på 5018 m² BYA (med GV1 medregnet i beregningsgrunnlag). Det foreligger fra 
offentlige myndigheter føringer om høy utnyttelse av sentrale utbyggingsområder 
med god tilgang til eksisterende infrastruktur og kollektivtrafikk. I planforslaget 
opprettholdes en høy utnyttelse, samtidig som man ivaretar kvaliteter som sikrer et 
godt miljø for beboende og brukere av planområdet. Planforslaget setter en 
begrensning på 3000 m² bruksareal til detaljhandel, og det tillates ikke 
plasskrevende varer. Begrensningene er relatert til rikspolitisk retningslinje for 
kjøpesentre og tilknyttende bestemmelser i fylkesplanen for Østfold.

Byggegrensene er satt i henhold til merknader fra Statens vegvesen og den 
gjeldende reguleringsplanen. Det er derfor satt en byggegrense på 30 meter fra 
senterlinje rv 111, 15 meter fra senterlinje Sorgenfri Allé og 9 meter fra senterlinje 
for ny adkomstveg. Dette gir rammer for tiltenkt utbygging vist i skissene vedlagt 
planen. 

Boligbebyggelsens høyde er regulert av en kombinasjon av maksimale gesims-
/mønehøyder og maksimal kote for gesims-/møne. Bebyggelse tillates etablert med 
maksimal gesimshøyde inntil 12,0 meter over ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå, men ikke høyere enn kote +19,0.

Det stilles en rekke estetiske krav til utforming og struktur på framtidig bebyggelse 
og utomhusareal, inkludert tilrettelegging for gående og syklende, åpenhet i 
fasader, kvalitet, materialbruk og farge, mm. Takkonstruksjoner skal være flate 
eller pulttak.

For bebyggelse skal det etableres 3 p-plasser for bil (forretning), 1,5/3 p-plasser for 
bil (kontor/tjenesteyting) og minimum 3 sykkelparkeringsplasser per 100 m² 
bruksareal. Det er et ønske at flest mulig går eller sykler til planområdet, men 
erfaringer viser at mange foretrekker å benytte bil når de gjør innkjøp, blant annet 
av praktiske hensyn. Parkeringsbestemmelsene skal sikre minimumsbehovet for 
parkering, men samtidig ikke oppfordre til unødvendig bruk av bil. Det stilles krav 
til en viss andel HC (5%)- og EL-bilparkering (20%). Minimum 50 % av 
sykkelparkeringsplassene skal etableres med takoverbygg og maksimalt 50 meter 
fra hovedinngangsparti. Hensikten med dette, er å gjøre det attraktivt å benytte 
sykkelen til planområdet.

Videre stilles det i bestemmelse krav til at det i forbindelse med søknad om 
tillatelse skal utarbeides en utomhusplan med et spesifikt krav til innhold, som skal 
visualisere den detaljerte løsningen for ny boligbebyggelse med utomhusanlegg og 
dokumentere at tiltakene er i henhold til kravene satt i reguleringsplanene og 
ivaretar viktige hensyn på en god måte. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 111 med tilhørende annen veggrunn 
reguleres som i dag (o_SGS1, o_SVG1-3). Dette offentlige veganlegget er i strid 
med plankart i overordnet reguleringsplan, men det er forutsatt i 
planbestemmelsene at anlegget skal ivaretas. Grensen mellom arealformålene 
annen veggrunn for gang og sykkelvegen og areal avsatt til byggeområde, går i 
eiendomsgrensen. Derfor varierer bredden på areal avsatt til annen veggrunn i 
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planen. Deler av arealet avsatt til annen veggrunn er utenfor planens avgrensning, 
og er derfor i realiteten ikke så smalt i sør som planen kan gi inntrykk av. I Figur 5 
(kapittel 5) kan man se høydeforskjellen og skråningen mellom formålene. 

Grønnstruktur

Det reguleres en vegetasjonsskjerm (GV1) med bredde to meter rundt framtidig 
bebyggelse for å begrense visuelle virkninger av parkeringsplassen mot vest og 
nord. Til sammen utgjør vegetasjonsskjermen et areal på ca. 589 m².

Hensynssone

Det reguleres sikringssoner for frisikt (H140_1) mellom eksisterende og framtidige 
veier, beregnet etter fartsgrense, veistandard og trafikkmengde. Det er vist 
frisiktlinjer fra veier hvor planforslaget medfører endringer eller hvor frisiktlinjer 
berører planområdet. Hensynet bak bestemmelsen er å sikre tilfredsstillende frisikt 
for kjørende og dermed god trafikksikkerhet.

Rekkefølgebestemmelser

Det stilles i bestemmelsene krav om opparbeidelse av tilstøtende lokalvegnett, 
utomhusareal og vegetasjonsskjerm før det kan gis brukstillatelse for ny 
bebyggelse. Ved eventuell ferdigstillelse i vinterhalvåret tillates etablering av 
vegetasjon/beplantning utsatt til neste vår av praktiske hensyn. I tillegg stilles det 
krav om at frisiktsone skal etableres, og vei-, vann- og avløpstiltak skal godkjennes 
av kommunal forvaltningsmyndighet for å sikre omforent design og utførelse.

6.3.3 Anleggs-, rigg- og deponiområder
Behov for anleggs- og riggområder ved gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
forventes å bli beskjedne, og dette forutsettes håndtert innenfor formålsområdene 
for bebyggelse og anlegg. Det er i planbestemmelsene stilt krav til utarbeidelse og 
godkjenning av riggplan senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
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7 Konsekvensutredning

7.1 Generelt
Dette kapittelet beskriver konsekvenser av planforslaget for plantemaet handel for 
tre alternative utviklingsscenarier, henholdsvis alternativ 0, alternativ 1 og 
alternativ 2. Der hvor ikke annet er spesifisert i teksten er analyse og vurderinger 
basert på foreliggende grunnlagsmateriale, den metoden som er lagt til grunn for 
utredningene. I kapittel 7.5 gis det en oppsummering av konsekvenser. For 
fagområdet og/eller problemstillinger som utredes som del av 
konsekvensutredningen vil det også redegjøres for avbøtende tiltak og behov for 
videre undersøkelser. Dette er behandlet i henholdsvis kapittel 7.6 og 7.7.

Det er utarbeidet en fagrapport for det aktuelle utredningstemaet. Sammendrag av 
eksisterende situasjon, konsekvenser og avbøtende tiltak er innarbeidet i punkt 7.4 i 
dette dokumentet. For fullstendige fagrapporter og detaljerte vurderinger vises det 
til vedlegg.

7.2 Utredningsalternativer

7.2.1 Alternativ 0
Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende reguleringssituasjon, som i praksis 
vil bety at det ikke vil foretas endringer/gjennomføres tiltak. Planområdet vil forbli 
som i dagens situasjon (ubebygd).

7.2.2 Alternativ 1 (Forslagsstillers alternativ)
Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) medfører utvikling av planområdet til 
bebyggelse- og anleggsformål for forretning/kontor/tjenesteyting.
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7.2.3 Alternativ 2
Alternativ 2 medfører utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål 
for kontor/tjenesteyting.

7.3 Forholdet til overordnede planer, rammer og 
retningslinjer

7.3.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023)
Planforslaget er av regionale myndigheter ansett å være i strid med 
kommuneplanens arealdels bestemmelse om kjøpesentre (5a med henvisning til 
rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre).

Planforslaget er for øvrig i det vesentligste i henhold til rammer og føringer gitt i 
plankart, samt i bestemmelser og retningslinjer for ny bebyggelse. Planforslaget 
bidrar blant annet til å videreutvikle eksisterende utbyggingsområder og redusere 
transportbehov gjennom økt tilgjengelighet til handelstilbud i nærområdet for 
beboere og tilrettelegging for kollektiv, gående og syklende.

7.3.2 Kommunedelplan for klima og energi (2013)
Planforslaget er i henhold til kommunedelplan for klima og energi blant annet til å 
videreutvikle eksisterende utbyggingsområder og redusere transportbehov gjennom 
økt tilgjengelighet til handelstilbud i nærområdet for beboere og tilrettelegging for 
kollektiv, gående og syklende.

7.3.3 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune
Planforslaget bygger opp under Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune ved 
etablering av ny bebyggelse tett opptil hovedsykkelveinett og tilrettelegging for 
syklende.

7.3.4 Fylkesplan for Østfold 
Planforslaget er av regionale myndigheter ansett å være i strid med fylkesplanens 
retningslinjer for handel, nærmere bestemt retningslinje 5.9.4, som angir maksimal 
størrelse på "kjøpesentre" utenfor spesielt utpekte områder.

Planforslag er for øvrig i det vesentligste i henhold til rammer og føringer gitt i 
plankart, samt i bestemmelser og retningslinjer for ny bebyggelse.

7.3.5 Statlige rammer og føringer
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre
Planforslaget er av regionale myndigheter ansett å være i strid med rikspolitiske 
bestemmelse om kjøpesentre. Dette skyldes at planforslaget vil medføre at det på 
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Sellebakk-Sorgenfri tilsammen vil være detaljhandel i en størrelsesorden som 
overstiger 3 000 m².

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Detaljreguleringsplanen er i henhold til statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging ved at det legges til rette for etablering av 
bebyggelse som utvidelse av eksisterende tettbebyggelse i nærhet av 
kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Detaljreguleringsplanen er i henhold til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen. Detaljreguleringsplanen medfører ikke 
omdisponering av eksisterende områder for lek og/eller aktivitet.

7.3.6 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Detaljreguleringsplanen er i all hovedsak i henhold til den overordnede 
reguleringsplanen for Sorgenfri-området, men det er enkelte mindre avvik, som 
består av:

› Omdisponering av deler av formålet "forretning, kontor og offentlig 
tjenesteyting" til formålet "gang-/sykkelveg" og "annen veggrunn – 
grøntareal" i henhold til eksisterende arealbruk.

› Formålet "offentlig tjenesteyting" utvides til "tjenesteyting", noe som åpner 
for både offentlig og privat virksomhet.

› Krav til strategi for å sikre en miljø- og ressursriktig utbygging i § 2.1 er 
utelatt, da dette ivaretas i planbestemmelsene og i det generelle plan- og 
bygningsregelverket.

› Parkeringskrav i § 2.3 er endret i henhold til gjeldende krav i 
kommuneplanens arealdel.

› Skiltkrav i § 2.5 er spesifisert.
› Krav til radonundersøkelser i § 2.8 er ivaretatt gjennom krav i teknisk forskrift 

(som krever radonsikring med mindre man kan dokumentere fravær av radon).
› Det er stilt krav om at plan for håndtering av overvann, samt 

renovasjonsteknisk plan utarbeides og godkjennes av kommunen før 
rammetillatelse kan gis. 

7.4 Handel

7.4.1 Krav til utredning
Tema Utredningsbehov Metode
Handel

› Historisk og forventet framtidig 
utvikling innenfor temaet skal 
belyses

› Behovet for forretningsareal i 

› En kombinasjon av kvalitative 
og kvantitative data – Statistisk 
analyse (dekningsgrad, 
pendling, sysselsetting, mm), 
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området skal analyseres
› Konsekvenser for Sorgenfri 

bydelssenter skal utredes
› Konsekvenser for Sellebakk 

handelssted skal utredes
› Konsekvenser for Fredrikstad 

sentrum skal utredes
› Avbøtende tiltak skal vurderes

urban kvalitet – 
arealbruksanalyse, marked og 
trender. Foreliggende 
grunnlagsdata (SSB, m. fl.) 
legges til grunn i størst mulig 
grad. Supplerende beregninger i 
verktøyet VistaVare.

7.4.2 Eksisterende situasjon
Østsiden er en del av Fredrikstad med egne service- og handelstilbud og redusert 
kommunikasjonsmessig kontakt med Fredrikstad sentrum grunnet én, høyt belastet 
bruforbindelse. Eksisterende situasjon på Østsiden preges av spredte handelstilbud. 
Det er et kjøpesenter med dagligvare, bilutstyr samt noen småforretninger ved 
Brohodet. Det er et eksisterende, men forvitret, tettstedssentrum på Sellebakk, og et 
lite kjøpesenter på Sellebakk med primært to dagligvareforretninger, en kiosk og en 
kafé. Videre er det enkeltstående tilbud lenger øst, med primært dagligvarer. 
Bortsett fra Gamlebyen, der det i all hovedsak er et opplevelsesøkonomibasert 
tilbud, er det tilbud med vekt på dagligvarer ellers i bydelen. Det er ingen reelle 
bydelssentre på Østsiden utover Gamlebyen.

For de handlende er tilgjengeligheten (avstand, reisetid og transportmulighet), pris 
og kvalitet på tilbudet avgjørende for i hvilken grad de benytter et tilbud. Et 
handelstilbud som dekker Østsiden er beregnet til 1,64 milliarder kroner. 
Beregninger viser at det på Østsiden er en underdekning på ca. 1 milliard 
kroner, tilsvarende 60 % av beregnet forbruk. Av dette utgjør underdekningen 
av dagligvarer 310 mil, noe som tilsvarer en underdekning på 42% for dagligvarer 
på Østsiden. Det tilsvarer anslagsvis 8-9000 kvm forretningsflate. Dagligvarer bør 
folk handle nær bostedet, mens deler av utvalget bør – slik Fylkesmannen påpeker 
– folk stimuleres til å reise inn til sentrum for å handle. Oslo kommune har som 
mål at 25% av handelen skal skje i bysentrum. Legger vi dette til grunn er det en 
underdekning på nær 500 millioner for andre varer. 

Det er i eksisterende situasjon flere overordnede drivkrefter i samfunnsutviklingen 
som påvirker handelen. Globalisering er en drivkraft som påvirker gjennom at 
avstander blir kortere, blant annet gjennom internetthandel og økt mobilitet, slik at 
markedet påvirkes raskere av det som skjer ute. Det pågår også en sterk 
sentralisering og urbanisering, og den største veksten i Norge skjer i Osloregionen. 
Regioner i vekst trekker ikke bare kompetanse, som er viktig for utviklingen, men 
det trekker også et bredt spekter av service og tjenesteyting til områdene hvor 
kompetansen bor. Inntektsnivået ventes å stige, som igjen betyr at forbruket øker. 
Teknologiske innovasjoner driver utviklingen mot et høyteknologisk samfunn, og 
dette åpner for endringer i varehandelen ved at nye produkter kommer ut i 
markedet og påvirker etterspørselen. Økt individualisering er en annen drivkraft 
som innebærer større valgfrihet, lavere lojalitet og hyppigere skifter. Politikk er en 
drivkraft som gjennom sentrale føringer bidrar til å trekke regional utvikling i en 
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gitt retning. I tillegg til disse drivkreftene, har vi trender som påvirker handelen. De 
viktigste trendene i dag er hardere lokaliseringskonkurranse samt samlokalisering 
og klyngedannelse. Det er generelt store markedsmessige endringer i varehandelen, 
inkludert stor bransjeglidning.

I sentrumsområder viser utviklingen at det er et økt fokus på service, tjenesteyting 
og opplevelser, også i kombinasjon med salg av varer. Prispress har bidratt og 
bidrar til å trekke varehandel ut av sentrumsområder. Utviklingen er global og er 
vanskelig å påvirke.

En bydel med godt over 20 000 innbyggere utgjør et tilstrekkelig kundegrunnlag 
for et bydelssenter med møteplasser og et godt handelstilbud. De eksisterende 
handelsstedene på Østsiden har et for smalt tilbud til å fremstå som bydelssentre. 

7.4.3 Konsekvenser
Alternativ 0

En videre utvikling av Sorgenfri-området uten utvikling av planområdet kan 
medføre at Sorgenfri-området blir mindre attraktivt som boligområde fordi det 
mangler et bydelssenter med tilstrekkelig hverdagstilbud. Videre vil en økning av 
befolkningen i området uten økning av handelstilbudet medføre at omsetningen i 
de andre handelsstedene på Østsiden øker. Barrieren for å reise til Sverige for å 
handle kan bli mindre. De som flytter til Sorgenfri-området får lengre 
innkjøpsreiser og dermed øker klimagassutslippene.

For at Østsiden og Sellebakk-Sorgenfri skal kunne være tilstrekkelig attraktivt som 
handelssted og møteplass, må et større og bredere vareutvalg etableres. 
Bydelssentre med mellom 10 og 20 000 innbyggere bør ha et handelstilbud på 
anslagsvis 10 – 15 000 m² (tilsvarer en dekningsgrad på ca. 50 %). En stillstand i 
vareutvalg på Østsiden og Sellebakk-Sorgenfri vil bidra til ytterligere å svekke 
området som handelssted og møteplass.

Alternativ 1

En videre utvikling av Sorgenfri-området med utvikling av planområdet til 
forretning/kontor/tjenesteyting (med inntil 3 000 m² detaljhandel) blir mer 
attraktivt som boligområde ved at det etableres et bydelssenter med tilstrekkelig 
hverdagstilbud. Eksisterende og framtidige beboere vil få dekket hverdagsbehovet 
sitt der de bor. De som flytter til Sorgenfri-området får kortere innkjøpsreiser og 
dermed reduseres klimagassutslippene.

En videre utvikling av Sorgenfri-området med utvikling av planområdet til 
forretning/kontor/tjenesteyting (med inntil 3 000 m² detaljhandel) vil bidra til 
etablering av et større og bredere vareutvalg på Østsiden og Sellebakk-Sorgenfri, 
som igjen vil bidra til å øke områdets attraktivitet som handelssted og møteplass. 
Dette forutsetter at utviklingen har et byutviklingsperspektiv og ikke baseres på 
bilbaserte "big boxes" med lukkede fasader, spredte inngangsparter, store 
parkeringsplasser, etc.
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En videre utvikling av Sorgenfri-området med utvikling av planområdet til 
forretning/kontor/tjenesteyting (med inntil 3 000 m² detaljhandel) vil ikke 
vesentlige påvirke utviklingen av Fredrikstad sentrum. 

Alternativ 2

Som alternativ 0 for fagtemaet handel.

7.4.4 Avbøtende tiltak
For å redusere risiko for eventuelle utilsiktede negative konsekvenser av 
planforslaget, er det viktig å tilrettelegge for at planområdet utvikles som en del av 
et samlet og større handelsområde på Østsiden, hvor planområdet kan fungere 
sammen med eksisterende handelstilbud på Sellebakk og framtidige handelstilbud 
på Sorgenfri. Viktige tiltak for å oppnå dette er:

› Fokus på kvalitet i arkitektur og estetikk generelt.

› Fokus på tilgjengelighet for gående og syklende, både overordnet i området 
som helhet og internt i planområdet.

› Tilbaketrukket parkeringsareal.

7.5 Oppsummering og samlet vurdering, 
inkludert anbefaling

Denne konsekvensutredningen omhandler kun ett tema, nemlig handel, og med den 
forutsetningen vil det ikke være mulig å utarbeide noen tradisjonell oppsummering 
og samlet vurdering basert på flere temaer. Oppsummeringen av temaet handel er 
allerede gitt i kapittel 7.4.

Den historiske bakgrunnen for "kjøpesenterbestemmelsen" er å begrense etablering 
av bilbaserte kjøpesentre utenfor byer og tettsteder, som bidrar til å redusere byer 
og tettsteders attraktivitet og betydning som handelssted, og samtidig bidrar til økte 
miljøulemper (støy og luftforurensning) gjennom økt bilbruk. Etter etablering av 
"kjøpesenterbestemmelsen" har dette begrepet blitt utvidet til også å gjelde andre 
problemstillinger med en viss sammenheng. I de situasjonene hvor denne 
bestemmelsen benyttes i eksisterende byer og tettsteder (hvor det finnes 
eksisterende detaljhandel) må det vises varsomhet og gjennomføres nøye 
vurderinger av hvilke konsekvenser bruk av bestemmelsen får. I ytterste 
konsekvens kan feil bruk av bestemmelsen oppnå det motsatte av hva som er 
hensikten, dvs. redusert bruk av etablerte handelssteder og/eller økt biltrafikk med 
tilhørende miljøulemper.

Etter en faglig vurdering, anses det at en gjennomføring av detaljreguleringsplanen 
på visse forutsetninger knyttet til kvalitet og utforming, vil kunne styrke Sorgenfri 
som boligområde og redusere klimagassutslipp ved færre handelsreiser. En videre 
utvikling av Sorgenfri-området med utvikling av planområdet til 
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forretning/kontor/tjenesteyting (med inntil 3 000 m² detaljhandel) vil ikke 
vesentlige påvirke utviklingen av Fredrikstad sentrum.

På bakgrunn av rammene for planarbeidet og konklusjonen i 
konsekvensutredningen, anbefales det at alternativ 1, dvs. utvikling til 
forretning/kontor/tjenesteyting, legges til grunn for videre planleggingsarbeid.

7.6 Avbøtende tiltak
Vurderinger knyttet til avbøtende tiltak for utredningstemaet som er utredet etter 
krav i planprogram er gjennomført fortløpende i kapittel 7.4. Nedenfor følger en 
oppsummering av hvilke avbøtende tiltak som vurderes som aktuelle for 
gjennomføring av planforslaget.

Utredningstema Avbøtende tiltak Effekt Innarbeidet i 
reguleringsplan?

Handel Kvalitet i arkitektur 
og estetikk.

Tilgjengelighet for 
gående og syklende.

Tilbaketrukket 
parkering.

Tilrettelegging for 
urban utvikling på 
sikt.

Tilrettelegging for 
urban utvikling på 
sikt. Redusere 
biltrafikk og 
dermed 
klimagassutslipp.

Tilrettelegging for 
urban utvikling på 
sikt.

Ja, i § 4.1.6.

Ja, i § 4.1.6.

Ja, i § 4.1.6.

7.7 Oppfølgende undersøkelser
Planprogram for Sorgenfri, felt F/K/O er utarbeidet og fastsatt etter grundige 
vurderinger av hvilke plantemaer som synes å være relevante å kartlegge i 
forbindelse med utvikling av planområdet. På bakgrunn av dette vil det i 
utgangspunktet ikke være noe vesentlige behov for oppfølgende utredning eller 
undersøkelser før gjennomføring av tiltaket.

Utredningstema Oppfølgende utredning og 
undersøkelser

Innarbeidet i 
reguleringsplan?

Handel Ingen. -
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7.8 Tidsplan
Byggestart for tiltaket som planforslaget omfatter planlegges 3.kvartal 2017 med 6 
måneders byggetid, forutsatt vedtak av reguleringsplan i løpet av første halvår 
2017.

7.9 Nødvendige offentlige og private tiltak
Gjennomføring av planforslaget forutsetter ingen andre offentlige eller private 
tiltak, utover etablering av atkomstveg fra Sorgenfri allé til planområdet, i henhold 
til overordnet reguleringsplan for Sorgenfri.
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8 Andre virkninger av planforslaget
I tillegg til det plantemaet som er utredet etter forskrift om konsekvensutredninger i 
kapittel 7, gis det i det påfølgende kortere og mer overordnede vurderinger av en 
rekke mindre, men fortsatt relevante, plantemaer. I disse vurderingene vurderes det 
å være liten eller ingen ulikheter mellom alternativ 1 og alternativ 2 (som kun er 
knyttet til innhold i framtidig bebyggelse), og det gis derfor en felles beskrivelse.

8.1 Stedets karakter og estetikk
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil innenfor planområdet medføre en 
total forvandling av stedets karakter, når området går fra å være et ubebygd område 
til område bebygd med næringsbebyggelse. Likevel vil gjennomføringen i et større 
perspektiv medføre positive konsekvenser for stedets karakter og estetikk gjennom 
etablering av ny bebyggelse av høy standard.

8.2 Automatisk fredete og nyere tids 
kulturminner

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser 
for bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø, da det innenfor eller i nærhet 
av planområdet ikke er registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Dersom automatisk fredete kulturminner skulle påtreffes under framtidige 
anleggsarbeider, så vil anleggsarbeidet stoppes, kulturminnene sikres og 
kulturminnemyndigheter varsles, jf. kulturminnelovens § 8.

8.3 Trafikk
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre behov for opparbeidelse av 
ny atkomstveg og interne parkerings- og manøvreringsarealer. Totalt vil det kunne 
etableres inntil 5018 m² BYA, inkludert parkeringsareal, innenfor planområdet. 
Framtidig kryss Sorgenfri Allé x ny atkomstveg vil ha god kapasitet for avvikling 
av denne trafikken. Trafikkvurderinger ifm overordnet utforming av Sorgenfri-
området er utredet i overordnet reguleringsplan. Overordnet vil trafikken fra 
planområdet utgjøre en liten del av den totale trafikken fra Sorgenfri-området. 
Alternativ 1 forventes å generere noe mer trafikk enn alternativ 2.
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Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil medføre etablering av to nye 
avkjørsler til lokalveg, som det ikke knyttes spesielle konsekvenser til. Nye 
avkjørsler vil ikke være i strid med kryss, kurvaturer, etc eller gi 
trafikkavviklingsutfordringer.

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke medføre konflikter med 
eksisterende gang- og sykkelvegnett langs rv. 111 og bygge opp under grunnlaget 
for eksisterende, nærliggende kollektivholdeplass langs rv. 111.

8.4 Barn og unges interesser
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre negative 
konsekvenser for eksisterende interesser for barn og unge, da det ikke er registrert 
spesielle interesser for barn og unge innenfor planområdet.

8.5 Landskap og grønnstruktur
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil internt i planområdet medføre en stor 
konsekvens for landskap gjennom en total omdisponering av et opprinnelig, 
brakkliggende landbruksområde til område for bebyggelse og anlegg. Det er ikke 
identifisert noen spesielle kvaliteter knyttet til landskap eller grønnstruktur 
innenfor planområdet, og gjennomføring av planforslaget vil derfor heller ikke 
medføre noen vesentlige negative konsekvenser i et overordnet perspektiv.

Figur 12- Snitt av planområdet øst-vest (kilde: Meter Arkitektur AS, 2016)

Eksisterende terreng vil tilpasses framtidige bebyggelse og heves/senkes noe for å 
kunne gi en funksjonell og hensiktsmessig utnyttelse av planområdet. På det meste 
vil det være et avvik på inntil ca. 3,5 meter mellom eksisterende og framtidig 
terreng.

8.6 Grunnforhold (geoteknikk)
Gjennomføring av planforslaget vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for 
grunnforhold, da det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale innenfor 
planområdet. 
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På bakgrunn av at hele planområdet er ubebygd areal i dagens situasjon og at det 
ikke tidligere har vært kjent, forurensende virksomhet der, forventes det ingen 
vesentlige problemstillinger i forhold til forurensning i grunnen ved utbygging av 
planområdet. Det overordnede regelverket for håndtering av forurensede masser 
(forurensningsforskriften, teknisk forskrift, osv) vil uansett være gjeldende ved 
anleggsarbeider.

8.7 Biologisk mangfold
§ 1 i lov om naturmangfold sier følgende om formålet med loven:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede 
organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale.

Det er innenfor planområdet ikke registrert noen spesielle forhold som berører 
naturmangfoldloven i eksisterende databaser, og på bakgrunn av dette vurderes det 
at gjennomføring av planforslaget ikke vil medføre noen kjente konsekvenser for 
naturmangfold, herunder biologisk mangfold.

8.8 Landbruk
Gjennomføring av planforslaget medfører omdisponering av dyrkbar og dyrka 
mark, men prinsippbeslutningen er allerede tatt gjennom overordnet 
reguleringsplan.

8.9 Teknisk infrastruktur
Gjennomføring av planforslaget medfører at det innenfor planområdet må etableres 
teknisk infrastruktur som vei, vann, avløp og elektrisitetsforsyning. Planområdet 
ligger i nær tilknytning til eksisterende tettbebyggelse og krever ingen større 
utbygginger av overordnet infrastruktur.

8.10 Risiko og sårbarhet
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, som 
konkluderer med følgende:

Det er vurdert 12 tema i ROS-analysen. Ti av disse er gradert i 
risikoanalysen.  Ingen hendelser er vurdert å utgjøre en "høy risiko".

En hendelse som kan oppstå i anleggsfasen er vurdert som en "middels 
risiko":

6.2.7A. Påkjørsel myke trafikanter 
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Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen avdekker.

Se vedlegg A1 for detaljer vedrørende risiko og sårbarhet. Forutsatt 
tilfredsstillende tilrettelegging for gående og syklende, er risiko og sårbarhet 
tilfredsstillende ivaretatt. Dette er sikret i planbestemmelser og må følges opp i 
detaljprosjektering og byggesak.

8.11 Støy
Det er i forbindelse med planforslaget ikke utarbeidet en støyrapport med 
beregninger av framtidig støysituasjon, da planforslaget ikke tilrettelegger for 
etablering av bebyggelse med støyfølsom arealbruk. Det er dermed ikke behov for 
etablering av avbøtende tiltak utover lydkrav på fasade for kontorvirksomhet.

8.12 Rekreasjonsinteresser
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre vesentlige 
konsekvenser for allmenne rekreasjonsinteresser, da planområdet antas ikke å ha 
noen spesiell verdi som rekreasjonsområde. 

8.13 Universell tilgjengelighet
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes å medføre positive 
konsekvenser for universell tilgjengelighet gjennom etablering av ny bebyggelse 
og anlegg i henhold til gjeldende, teknisk regelverk.

8.14 Energibehov og -bruk
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil gi økt behov for energi på Sorgenfri, 
og teknisk forskrift stiller overordnede krav. Eksisterende nett har kapasitet til 
utbygging i henhold til planforslaget.

8.15 Sosial infrastruktur
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke gi konsekvenser for sosial 
infrastruktur, da det ikke tilrettelegges for bebyggelse som utløser behov for 
barnehage, skole, sykehjem eller lignende.

8.16 Interessemotsetninger
Det er registrert interessemotsetninger mellom regionale myndigheters og 
tiltakshaver når det gjelder tilrettelegging for detaljhandel innenfor planområdet. Se 
kapittel 9.2 for sammendrag av mottatte uttalelser til varsel om oppstart, samt til 
forslagsstillers redegjørelse for planforslaget i kapittel 6.3 og forventede 



 
46 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102756725.DOCX

konsekvenser for næringsliv i kapittel 7.4. Det er ikke registrert andre, vesentlige 
interessemotsetninger innenfor eller i nærhet av planområdet.
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9 Innkomne innspill

9.1 Generelt
Varsling av oppstart av planarbeid ble gjennomført 5. og 6. juni 2014 ved brev til 
offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og andre berørte, samt 
kunngjort i Fredriksstad Blad og på Fredrikstad kommunes hjemmesider. Varsling 
av offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble gjennomført 12. og 13. mars 
2015 ved brev til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og andre 
berørte, samt kunngjort i Fredriksstad Blad og på Fredrikstad kommunes 
hjemmesider. 

Se vedlegg B1 for kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg, samt 
adresseliste. Til varsling av oppstart ble det mottatt syv innspill, mens det til 
offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble mottatt fem uttalelser.

9.2 Sammendrag og kommentarer
Følgende aktører har uttalt seg til varsling av oppstart av planarbeid.

Aktør Dato

1 Fylkesmannen i Østfold 25.06.2014
2 Østfold fylkeskommune 02.07.2014
3 Norges vassdrags- og energidirektorat 01.07.2014
4 Statens vegvesen 24.06.2014
5 Fredrikstad Energinett AS 12.06.2014
6 Fredrikstad Fjernvarme AS 11.06.2014
7 Svein Arne Thorbjørnsen 02.07.2014

Følgende aktører har uttalt seg til offentlig ettersyn av forslag til planprogram.

8 Fylkesmannen i Østfold 29.04.2015
9 Østfold fylkeskommune 04.05.2015
10 Statens vegvesen 30.04.2015
11 Fredrikstad Energinett AS 16.03.2015
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12 Hafslund Nett AS 23.03.2015

I det påfølgende gis det først en oppsummering av uttalelsen, før forslagsstiller 
også gir sine kommentarer til om og eventuelt hvordan uttalelsen er fulgt opp i 
planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Østfold

Sammendrag – Fylkesmannen i Østfold skriver i sin uttalelse at nasjonale og 
regionale bestemmelser og retningslinjer for etablering av detaljhandel 
("kjøpesenterbestemmelsen") må legges til grunn for videre planlegging, 
uavhengig av overordnet reguleringsplan. Det er tidligere fremmet innsigelse i 
2009 og 2010 til planarbeid i nærområdet grunnet forholdet til detaljhandel. Det er 
åpnet for inntil 3000 m² detaljhandel i felt B/F/K-1, og det er således ikke rom for 
mer detaljhandel i området. Fylkesmannen vil derfor sterkt fraråde at det 
planlegges videre med forretninger som formålet, da dette vil kunne vanskeliggjøre 
det videre planarbeidet. Dersom man likevel ønsker dette, må det gjøres en ny 
vurdering av krav til konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger 
§ 4, bokstav d. Planområdet har god kollektivdekning, og det bør derfor planlegges 
for et lavest mulig antall parkeringsplasser. Mulighet for å benytte bebyggelse som 
støyskjerming mot innenforliggende områder bør vurderes. Det forventes høy 
utnyttelse av området. Planforslaget må inneholde henvisninger til overordnede 
planer, rammer og føringer. Alle planer skal ha planbeskrivelse. Bærekraftig 
utvikling, langsiktighet, åpent er overordnede planhensyn og universell utforming, 
barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene er viktige 
fokusområder i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen anser estetisk utforming, 
universell utforming, grønnstruktur, samfunnssikkerhet, støy, luftkvalitet, 
forurensning, klima og energi og kartfremstilling som særlig viktige temaer i dette 
planarbeidet. Det gis henvisninger til relevante rammer og føringer for hvert enkelt 
plantema.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og delvis til følge. Det 
foreslås arealbruk som Fylkesmannen vil oppfatte er i strid med nasjonale og 
regionale føringer for handel. Ny bebyggelse innenfor planområdet vil skjerme ny 
boligbebyggelse i vest. Det er lagt til grunn en høy utnyttelse av området. 
Planforslaget har henvisninger til overordnede planer, rammer og føringer. Estetisk 
utforming, universell utforming, grønnstruktur, samfunnssikkerhet, støy, 
luftkvalitet, forurensning, klima og energi er behandlet i planarbeidet og redegjort 
for i planbeskrivelse. 

2 Østfold fylkeskommune

Sammendrag – Østfold fylkeskommune skriver i sin uttalelse at planarbeidet må 
forholde seg til gjeldende fylkesplan, herunder lokalisering av detaljhandel med et 
bruksareal utover 3000 m². Fylkeskommune har tidligere fremmet innsigelse i 2009 
til planarbeid i nærområdet grunnet forholdet til detaljhandel. Det er åpnet for inntil 
3000 m² detaljhandel i felt B/F/K-1, og nye prosjekter må sees i sammenheng med 
andre handelsarealer på Sorgenfri. Dersom det samlede handelsarealet overstiger 
3000 m² vil dette være i strid med nasjonale/regionale bestemmelser og 
retningslinjer og vil vanskeliggjøre videre planarbeid. Planområdet har god 
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kollektivdekning, og det bør derfor planlegges for et lavest mulig antall 
parkeringsplasser. Trafikkforhold må vektlegges, og planforslaget må legge opp til 
god og sikker atkomst, hensiktsmessig parkering og trafikksikker skoleveg. 
Gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer for støy skal følges. Det må 
foretas støyberegninger. Nye bygg bør bidra til støyskjerming av framtidige boliger 
i vest. Det vises også til retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging. Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende 
bebyggelse og omkringliggende bebyggelse og landskap, og det må tas inn egne 
bestemmelser om dette. Det vises til "Estetikkveileder for Østfold". 
Fylkeskommunen ser det som svært viktig at det legges inn et bredt parkbelte 
mellom "senteret" og planlagt bebyggelse. Det må legges til rette for en 
hensiktsmessig grønnstruktur. Prinsippene for universell utforming må legges til 
grunn i utforming av bebyggelse og uteområder. Videre listes det opp en rekke 
viktige plantemaer; formål og grad av utnytting, risiko og sårbarhet, leke- og 
uteoppholdsarealer og klima/energibruk. Det gis henvisninger til relevante rammer 
og føringer for hvert enkelt plantema. Østfold fylkeskommune skriver at det 
tidligere er gjennomført en arkeologisk registrering innenfor planområdet. Det er 
imidlertid ikke gjort en fullstendig undersøkelse av området, og det bes derfor om 
at standardtekst vedrørende funn av kulturminner tas inn i planbestemmelsene. 
Avslutningsvis bemerkes det at planmaterialet må utarbeides i samsvar med 
relevante lover og forskrifter, samt miljøverndepartementets veiledningsmateriell.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og delvis til følge. Det 
foreslås arealbruk som fylkeskommunen vil oppfatte er i strid med fylkesplan. Det 
er lagt høy vekt på trafikk, gående og syklende. Det er lagt klare retningslinjer for 
støy og luftforurensning, men det er ikke foretatt støyberegninger, da planforslaget 
ikke omfatter støyfølsom arealbruk. Det er etablert egne bestemmelser om estetikk, 
og det foreslås vegetasjonsskjerm mot vest og nord. Øvrige plantemaer er 
behandlet i planarbeidet og redegjort for i planbeskrivelsen. Det er innarbeidet 
bestemmelse om kulturminner, og planmaterialet er i henhold til krav og 
retningslinjer.

3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sammendrag – NVE skriver i sin uttalelse at planområdet i sin helhet består av 
marine avsetninger, og at det bør være fokus på grunnforholdene i området. 
Planforslaget må tydelig vise hvordan skredfare er vurdert, selv om det ikke 
foreligger fare. Før det planlegges tiltak i områder med marine avsetninger må det 
dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes 
kvikkleire, må fagkyndig vurdere hele sonen, utløpsområdet, områdestabilitet og 
nødvendige sikringstiltak, i henhold til NVE sin veileder. 

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Det er 
gjennomført geotekniske grunnundersøkelser som ledd i planarbeidet, og det er 
ikke avdekket kvikkleire eller sprøbruddsleire.

4 Statens vegvesen

Sammendrag – Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at det kan bli behov for 
reviderte trafikkberegninger dersom det legges til rette for økt utnyttelse. Det er 
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ønskelig at byggegrense på 20 meter i gjeldende reguleringsplan utvides til 30 
meter for å hensynta eventuell utbygging av kollektivfelt på rv. 111. Avkjørsel 
anbefales lagt til Væggargata og dimensjonert/utformet etter vegvesenets 
håndbøker. Det bør vurderes å stille krav til høy kvalitet på 
sykkelparkeringsplasser. 

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Det legges 
ikke opp til økt utnyttelse utover det som er forutsatt i gjeldende reguleringsplan. 
Byggegrense mot rv. 111 er utvidet, i henhold til Statens vegvesens ønske. 
Avkjørsel er lagt til Vaggærgata, og det er stilt krav til kvalitet på 
sykkelparkeringsplasser.

5 Fredrikstad Energinett AS

Sammendrag – Fredrikstad Energinett AS skriver i sin uttalelse at de har anlegg i 
området som kan komme i konflikt med utbyggingstiltak. Flytting av anlegg må 
skje etter nærmere avtale og tiltakshavers regning. Videre refererer de egne 
retningslinjer for nye strømforsyningsanlegg og anleggsbidrag.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Utbygging 
av planområdet vil forholde seg til gjeldende retningslinjer fra netteier. 
Tiltakshaver vil ta kontakt med netteier i god tid for å avtale videre arbeid.

6 Fredrikstad Fjernvarme AS

Sammendrag – Fredrikstad Fjernvarme AS skriver i sin uttalelse at planområdet 
ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og at det er vedtatt 
tilknytningsplikt for alle nye bygg større enn 500 m². Det er bygget ut fjernvarme 
til Sorgenfri, men ikke helt fram til planområdet. Plass til fjernvarmetrasé må 
avsettes, og det er ønskelig å være involvert i planlegging av infrastruktur.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Utbygging 
av planområdet vil forholde seg til gjeldende retningslinjer fra fjernvarmeselskap, 
og trasé forutsettes lagt i Vaggærgata. Tiltakshaver vil ta kontakt med 
fjernvarmeselskap i god tid for å avtale videre arbeid.

7 Svein Arne Thorbjørnsen

Sammendrag – Thorbjørnsen viser i sin uttalelse til telefonsamtale og skriver at 
han håper samarbeide bedre om overholdelse av eiendomsgrenser og eventuelle 
andre ting på en bedre måte enn med tidligere eier.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas etterretning og til følge. Planforslaget 
er basert på formålsgrenser fra overordnet reguleringsplan. Det er ikke registrert 
usikre grenser i området. Det er noe avvik mellom formålsgrenser fra overordnet 
reguleringsplan og eiendomsgrenser, som er korrigert i dette planforslaget.

-----

8 Fylkesmannen i Østfold
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Sammendrag – Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at det er viktig at alle parter er 
oppmerksomme på at en konsekvensutredning ikke avgjør utfallet av en sak, men 
inngår som en del av beslutningsgrunnlaget. Det gjentas at man fraråder at det 
planlegges for mer forretningsareal i dette området, da det vil være i konflikt med 
nasjonale føringer. Fylkesmannen vil kunne nedlegge innsigelse til et planforslag 
som er i strid med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

En grunnleggende del av en konsekvensutredning er vurdering av alternativer. 
Planmyndigheten bør ha interesse av at man skal kunne se ulike alternativers 
konsekvenser for samfunnet og interessene i saken. I utkast til planprogram er det 
kun beskrevet ett alternativ, som skal sammenlignes med 0-alternativet. Det er 
uklart om 0-alternativet medfører utbygging i henhold til gjeldende reguleringsplan 
eller ikke utbygging.

Fylkesmannen mener kommunen bør kreve at det utredes mer enn ett 
utbyggingsalternativ, for eksempel utbygging av området med kontor/tjenesteyting 
som formål, men uten forretninger. Alternativt forskjellige andeler forretning eller 
forskjellige krav til parkering.

Fylkesmannen er enig i at det bør fokuseres på handel i konsekvensutredningen, og 
andre temaer kan belyses i en planbeskrivelse.

Det er viktig at utredningen belyser målkonflikten med formålet med rikspolitisk 
bestemmelse om kjøpesentre; å legge til rette for en sterkere regional samordning 
av politikk og formål om å styrke eksisterende by- og tettstedssentre.  Planarbeidet 
må sees i sammenheng med allerede godkjent arealbruk i området og samlet effekt. 
Det vises til relevant forskningsmateriell, som TØI-rapport 1334/2014.

Avslutningsvis vises det til planmyndighets mulighet for å avslutte saksbehandling 
ved å unnlate å fastsette planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og delvis til følge. 
Forslagsstiller mener at 0-alternativet i forslag til planprogram er veldig tydelig 
definert, ved at det spesifikt står "Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke vil foretas endringer eller 
gjennomføres tiltak. Planområdet vil forbli som i dagens situasjon." 0-alternativet 
innebærer at planområdet vil forbli ubebygd. Forslagsstiller foreslo i revidert 
forslag til planprogram å legge til ytterligere et utbyggingsalternativ, som 
innebærer utbygging til kun kontor/tjenesteyting, dvs. ikke forretning. 
Konsekvensutredning beskriver gjeldende rammer og føringer for temaet handel.

9 Østfold fylkeskommune

Sammendrag – Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse at hensikten med 
reguleringsplanen for Sorgenfri-området er å tilrettelegge for en bærekraftig 
utvikling av området i overensstemmelse med gjeldende kommuneplan og 
boligbyggeprogram. Reguleringsplanen sier noe om planen i sin helhet, hvert 
delfelt må sees i den store sammenhengen.



 
52 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102756725.DOCX

Lokalisering og utvidelse av kjøpesentra for detaljhandel utover 3000 m² kan bare 
skje i bysentrum, med mindre annet er avklart gjennom fylkesplan eller regional 
fylkesdelplan. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere 
enheter innenfor et område.

Fylkeskommunen har tidligere varslet innsigelser til bebyggelsesplaner for 
delfeltene i nord, og resultatet var at det ble tillatt inntil 3000 m² forretningsareal i 
området B/F/K-1.

Fylkeskommunen mener at det bør utredes ulike alternativer for planforslagets 
funksjonsmessige innhold. Konsekvensene som må vurderes inkluderer 
tilrettelegging for handel utenfor sentrum.

Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for å påse at hensynet til barn og unge i 
planleggingen blir fulgt av kommunene. Det er et viktig formål etter plan- og 
bygningsloven å sikre at barna kan vokse opp i et godt og trygt miljø. 
Konsekvensutredningen bør derfor omhandle menneskelig aktivitet i området med 
temaene friluftsliv, nærmiljø, integrering, folkehelse, samt barn og unges 
interesser.

Fylkeskommunen viser til at også folkehelse er et viktig tema i planlegging, samt 
til egen uttalelse av 18. mars 2015 til søknad om dispensasjon innenfor felt B/F/K-
2. Sorgenfri/Sellebakk er et av områdene med størst levekårsutfordringer i 
Fredrikstad, noe som betyr at planmyndighet må være særlig oppmerksom på 
byutvikling i dette området.

Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, som uttalelser at kulturminneinteressene i 
planen er ivaretatt.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og delvis til følge. 
Forslagsstiller er av den oppfatning at reguleringsplanen for Sorgenfri både sier 
noe om området som helhet, og om spesifikke deler av området. Forslagsstiller er 
av den oppfatning at regelverk med overordnede, generelle og prinsipiell føringer 
for arealbruk i enkelte tilfeller må tåle å bli vurdert i lys av konkrete saker, hvor 
konsekvensene av regelverket kan gå utover den opprinnelige hensikten bak 
bestemmelsen. Forslagsstiller foreslo i revidert forslag til planprogram å legge til 
ytterligere et utbyggingsalternativ, som innebærer utbygging til kun 
kontor/tjenesteyting, dvs. ikke forretning. Forslagstiller mener at det innenfor eller 
i nærhet av planområdet ikke eksisterer spesielle interesser knyttet til barn og unge. 
Det er i forbindelse med overordnet reguleringsplan gjennomført et omfattende 
analyse- og utredningsarbeid, og dette planarbeidet er i henhold til dette. Forskrift 
om konsekvensutredninger er tydelig på at man skal utrede det som er relevant for 
et planarbeid, og at utredningsarbeidet skal tilpasses nivået. Forslagsstiller kan ikke 
se at å utrede "menneskelig aktivitet" med en rekke undertemaer vil bringe ny, 
relevant informasjon til planarbeidet.

10 Statens vegvesen

Sammendrag – Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at det kun foreslås ett 
alternativ, som skal sammenlignes med 0-alternativet. For utbyggingsalternativet 
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fremgår ikke fordeling mellom forretning/kontor/tjenesteyting. Det ville vært en 
fordel om det ble sett på flere alternativet, eksempelvis basert på ulike fordelinger 
mellom formålene.

Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet ikke har til hensikt å tilrettelegge for 
utbygging av forretningsformål ut over kjøpesenterbestemmelsens 3 000 m².

Planprogrammet omfatter i praksis kun ett utredningstema, handel, i tillegg til 
supplerende vurderinger og beskrivelser av andre temaer. Dersom planarbeidet 
åpner for annen arealutnyttelse enn gjeldende plan, mener vegvesenet at 
planprogrammet bør omfatte flere temaer enn handel, eksempelvis trafikk.

Planprogrammet inneholder lite om hvilke metoder, detaljeringsgrad, 
influensområder, osv, som er tenkt benyttet. Det gjør at det blir vanskelig å ta 
stilling til om konsekvensutredningen vil kunne gi grunnlag for å ta stilling til om 
og på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. 
Forslagsstiller foreslo i revidert forslag til planprogram å legge til ytterligere et 
utbyggingsalternativ, som innebærer utbygging til kun kontor/tjenesteyting, dvs. 
ikke forretning. Forslagsstiller kan bekrefte at planforslaget ikke tilrettelegger for 
utbygging av forretningsformål ut over kjøpesenterbestemmelsens 3 000 m². 
Planarbeidet er i henhold til formål i overordnet reguleringsplan, og forslagsstiller 
kan ikke se at det er relevant å legge til flere utredningstemaer. Forslag til 
planprogram inneholder lite om hvilke utredningsmetoder som vil legges til grunn, 
fordi det kun er ett utredningstema i konsekvensutredningen. Resterende temaer vil 
belyses og vurderes verbalt på bakgrunn av foreliggende grunnlagsdata. Ingen nye 
registreringer eller beregninger vil gjennomføres, med unntak av geotekniske 
grunnundersøkelser.

11 Fredrikstad Energinett AS

Sammendrag – Fredrikstad Energinett AS skriver i sin uttalelse at de har 
høyspentkabler innenfor planområdet og vedlegger kart som viser plassering av 
disse. Det opplyses om at flytting av disse kan gjennomføres etter nærmere avtale 
og for forslagsstillers regning.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning og til følge. Utbygging 
av planområdet vil forholde seg til oveordnet retningslinjer fra netteier. 
Tiltakshaver vil ta kontakt med netteier i god tid.

12 Hafslund Nett AS
Sammendrag – Hafslund Nett AS skriver i sin uttalelse at de ikke har anlegg 
innenfor planområdet.

Forslagsstiller kommentar – Uttalelsen tas til etterretning.
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