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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 02.03.2017 15/17 

 

Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O 
ArealplanID 0106 1117 -  Sentrum  
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagstiller: Østsiden Handelsutvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:  
Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O arealplanID 0106 1117 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
Fredrikstad, 21.02.2017 
 

Planutvalgets behandling 02.03.2017: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 02.03.2017: 

Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O arealplanID 0106 1117 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
Fredrikstad, 06.03.2017 
Rett utskrift: 
 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Saksbehandler Torill NIlsen 
  Kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O arealplanID 0106 1117 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent og Østsiden Handelsutvikling 
AS som forslagstiller. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av forretning, kontor og/eller 
tjenesteyting. 
 
Planområdet utgjør ca. 10 daa, avgrenset av Rv111 i øst, Sorgenfri Alle´ i nord, Vaggærgata 
(ikke opparbeidet) i vest og eksisterende bebyggelse i syd. Hele planområdet omfattes av 
reguleringsplan for Sorgenfri, godkjent 15.09.05 og er avsatt til Forretning/Kontor/Offentlig 
tjenesteyting (F/K/O). 
 
Reguleringsplanen stiller krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for delfeltene før 
igangsetting av tiltak. Etter ny plan- og bygningslov forstås bebyggelsesplan som 
detaljreguleringsplan. 
 
Planforslaget innebærer konflikt med føringer i fylkesplanen og kjøpesenterbestemmelsen. 
Etter at reguleringsplanen for Sorgenfri ble godkjent er det vedtatt nye 
kjøpesenterbestemmelser og ny fylkesplan som gir restriksjoner for utbygging av området 
slik reguleringsplanen la opp til. I bestemmelsene fastlegges at kjøpesentre bare kan 
etableres eller utvikles i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder 
som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000m2

 bruksareal 
ikke være tillatt. Sorgenfri anses som et samlet handelsområde, der det allerede er gitt 
tillatelse til å bygge ut 3000m2, ved «Sorgenfri Bydelssenter». 
 
Det er disse bestemmelsene som er bakgrunnen konsekvensutredningen og 
handelsanalysen. 
 
Planprogrammet var utlagt til offentlig ettersyn og høring i perioden14.03.15 til 04.05.15.  
Planprogrammet ble godkjent av Bystyret 15.10.2015. 
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av 
innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn 
 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 03.11.2016 
3. Reguleringsbestemmelse, datert 20.01.2017 
4. Planbeskrivelse, datert 20.01.2017 
5. Planprogram, godkjent av Bystyret 15.10.2015 
6. Rapport – handelsanalyse, 05.12.2016 
7. ROS-analyse, 26.04. 2016 
8. Geoteknisk notat, datert 22.01.2016 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2014/10576. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
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Hensikten med planarbeidet er ønske om å legge til rette for forretning/kontor og/eller 
tjenesteyting i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
 
Overordnede planer og retningslinjer  
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse. Planforslaget er i strid med fylkesplanens retningslinjer for handel som angir 
maksimal størrelse på kjøpesentre utenfor spesielt utpekte områder. I kommuneplanens 
arealdel 2011-2023 er området avsatt til framtidig bebyggelse. Planområdet ligger i sin 
helhet innenfor reguleringsplan for Sorgenfri og er regulert til Forretning/Kontor/Offentlig 
formål. Reguleringsplanen legger føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål, 
høyder, utnyttelse m.m. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold. Utsnitt fra planbeskrivelse. 
Planområdet ligger på Sorgenfri, rett sør for Sellebakk i Fredrikstad kommune. Planområdet 
er en del av et større ubebygd område mellom Sellebakk og Lundheim. 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 en 
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. 
 
 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 området, som ligger 
vest/sørvest for dette planområdet. Planområdets karakter bærer preg av områdets historikk 
og fremstår i hovedsak som et brakkliggende landbruksareal. Bebyggelsen i tilstøtende 
områder domineres av eldre eneboligbebyggelse. Mot nord og nordvest har boligutviklingen 
i Sorgenfri-området startet med konsentrert småhusbebyggelse med et moderne estetisk 
uttrykk. Øst for rv. 111 finnes det større, sammenhengende landbruks-, natur- og 
friluftsområder. 
 
Selve planområdet har i dag ingen vesentlige funksjon eller verdi som naturområde. Det er 
ikke registrert spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold innenfor planområdet. 
 
Det er ikke registrert noen spesielle interesser for barn og unge innenfor planområdet. 
 
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. Rv. 111 betjenes 
av kollektivtrafikk, nærmere bestemt Glommaringen, samt flere andre ruter, med avganger 
mot Fredrikstad og mot Sarpsborg. 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). 
 
Planområdet sogner til Sagabakken barneskole og til Borge ungdomsskole. Det er avsatt et 
område til barnehageformål (B-2) vest for planområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet foreslås regulert til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg 
Forretning/kontor/tjenesteyting (9254 m2) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Gang-/sykkelvei (207 m2) 
Annen veggrunn – grøntareal (418 m2) 
Grønnstruktur 
Vegetasjonsskjerm (589 m2) 
Hensynssone 
Sikringssone – Frisikt (3 m2 ) 
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Planområdet totalt er 10 468 m2  

 
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.  
 
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 utomhus areal, 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 på 5018 m² BYA (med 
GV1 medregnet i beregningsgrunnlag). 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. 

 

Bebyggelsens 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. 
 
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. 
Parkering utenfor byggegrensen kan ikke forventes godkjent. 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 111 med tilhørende annen veggrunn reguleres 
som dagens situasjon (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. 
  
Grønnstruktur 
Det reguleres en vegetasjonsskjerm (GV1) med bredde to meter rundt framtidig bebyggelse 
for å begrense visuelle virkninger av parkeringsplassen mot vest og nord. 
 
Hensynssone 
Det reguleres sikringssoner for frisikt (H140_1) mellom eksisterende og framtidige veier, 
beregnet etter fartsgrense, veistandard og trafikkmengde. 
 
Overvann 
Senest ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides plan for håndtering av 
overvann. Det skal legges til rette for lokalt kretsløp for å sikre tilsig til Sorgenfridammen.  
 
Renovasjon  
Senest ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides en plan for 
renovasjonshåndtering av planområdet. Renovasjonsplan skal godkjennes av kommunen. 
 
Grunnforhold 
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en geoteknisk notat. Det er ikke registrert kvikkleire 
eller sprøbruddsmateriale på tomta. 
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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 lyd 
krav på fasade for kontorvirksomhet. 
 
Rekkefølgebestemmelse 
Det stilles i bestemmelsene krav om opparbeidelse av tilstøtende lokalvegnett, utomhus 
areal og vegetasjonsskjerm før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 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. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Konsekvensutredningen- sammendrag fra handelsanalysen som viser tre alternative 
utredningsalternativer: 
 
Alt 0- Nullalternativer – referansealternativ. Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke foretas nye tiltak. Planområdet vil forbli 
ubebygd. Dette kan gi følgende konsekvenser: 

1. området kan bli mindre attraktivt i boligmarkedet fordi det mangler et bydelssenter 
med tilstrekkelig hverdagstilbud 

2. De som flytter inn i området vil få innkjøpsreiser til andre steder i Fredrikstad og 
dermed øke klimagassutslippene 

3. Omsettingen i de andre handelsstedene på Østsiden øker. 
 
Alternativ 1 – Utbyggingsalternativet. Utvikling av planområdet til bebyggelses- og 
anleggsformål for forretning/kontor/tjenesteyting. 
Dette kan gi følgende konsekvenser: 

1. Butikker med arealkrevende vareslag egner seg ikke i sentrum. Butikker med store 
arealvolum reduserer aktiviteten på by gulvet ved at store deler av fasaden mot 
gateplan blir lukket. Som regel dekkes vinduene med posters eller plakater fordi 
butikkene ikke har vindusutstillinger. Det er også langt mellom inngangene og 
dermed blir strøksgatehandelen mindre kompakt. Ved sentrumsekstern lokalisering 
unngår man denne virkningen i sentrum. Konseptene har prisgunstige varer som 
uansett ikke lokaliseres på dyre tomter. Arealprisene er høyest i sentrum og lavere i 
randsonen. Tiltaket vil derfor ikke påvirke sentrum ettersom tilbudet ikke egner seg i 
sentrum og fordi aktørene ikke har økonomisk mulighet til å lokalisere denne typen 
varer i dyre lokaler i sentrum. 

2. Prisgunstige alternativer som arealkrevende tilbud representerer, er i vekst og det er 
            stor konkurranse mot grensehandel og internett. Utfordringene blir ofte at andre 
            kommuner tillater konseptene og dermed øker avstanden (reiselengden) til                
            prisgunstige varer. Ved å etablere handelstilbud som er uegnet i sentrum i 
            tiltaksområdet reduseres reiseavstanden for beboerne i området, noe som også 
            reduserer klimagassutslippene. 

3. Boligområdenes attraktivitet øker når beboerne får dekket handelbehovene sine ved 
bostedet. 

4. Bedre handelstilbud i bydelene gir redusert omfang av handelsreiser og reduserte 
klimagassutslipp til andre handelsområder i og utenfor regionen. 

 
Alternativ 2. Utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål for 
kontor/tjenesteyting (uten handel). Dette kan gi følgende konsekvenser: 

1. Redusert verdi i boligområdet. 
2. Økt handelslekkasje til Sverige. 
3. Økt omfang av innkjøpsreiser til andre handelssteder på Østsiden, til nabokommuner 

eller ut av regionen. 
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4. Økt reiseavstand til det som oppfattes som bedre varetilbud gir samtidig økte 
klimagassutslipp. 

 
Anbefaling 
En bydel med over 20.000 innbyggere utgjør et tilstrekkelig kundegrunnlag et bydelssenter 
med møteplasser og et godt handelstilbud. De handelsstedene på Østsiden som har flere 
tilbud samlet (Bøckmann og Brohodet Senter) har for smalt tilbud til å fremstå som 
bydelssentre. Sentrene tilbyr først og fremst dagligvaretilbud med noen tillegg. Det 
anbefales derfor å utvikle et bydelssenter med et bredere tilbud av varer og tjenester ved 
Sorgenfri slik at området kan fremstå som et helhetlig boområde med service- og 
handelsfunksjoner. 
 
Med en stadig økende konkurranse på pris og et økende tilfang av handel i billige bygg i 
konkurranse med netthandel og grensehandel, bør det utvikles et bredere tilbud i 
Sellebakk/Sorgenfri. De to handelsområdene bør vurderes å på sikt bygges sammen. Det 
bør imidlertid stilles strenge krav til at byggene tilrettelegges med parkeringsfrie 
inngangspartier i front slik at gående og syklende kommer frem. Parkeringsareal kan 
tilrettelegges i bakkant/sidene. De to områdene i Sorgenfri bør utvikles slik at de fremstår 
som ett sammenhengende handelsområde med inngangspartier rettet mot samme område 
langs Sorgenfri Allé og slik at det på sikt tilrettelegges for gode forflytningsakser mot gamle 
Sellebakk sentrum som har et potensial for utvikling av strøksgater når folketallet øker. 
 
Naturmangfold 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 

geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 

Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødliste for arter og naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. 
 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses 
dermed oppfylt. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er 12 temaer som er vurdert i ROS analysen, som følger som et eget vedlegg i saken. 
10 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  

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva  ROS-

analysen avdekker.  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. 

Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
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. Gjennomføringen kan i et større perspektiv medføre 
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positive konsekvenser for stedets karakter og estetikk gjennom etablering av ny bebyggelse 
av høy standard. Fortetting i dette området kan være positivt i et helseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Av innspillene som kom inn ved høringen av forslag til planprogrammet fremgår det en 
interessekonflikt mellom lokale interesser (forslagsstiller/utbygger) og regionale 
myndigheters interesser. Fylkesmannen gjentar at man fraråder at det planlegges for mer 
forretningsareal i dette området, da det vil være i konflikt med nasjonale føringer. Det vil 
kunne føre til innsigelse mot planforslaget hvis det blir tilrettelagt for en utvidelse av 
forretningsområdet. Forslagsstiller/plankonsulent er klar over risikoen og er 
kjent med de faktiske utfordringene i forhold til kjøpesenterbestemmelsene. Det er utarbeidet 
en omfattende handelsanalyse som legges til grunn for planforslaget med 
konsekvensutredning. Handelsanalysen viser at Østsiden har en underdekning i 
handelssammenheng tilsvarende 60% av beregnet bruk. Dette tyder på et manglende tilbud 
der folk bor og bidrar til blant annet økt biltrafikk, fordi innbyggerne må reise ut av området 
for å handle. Det er redusert kommunikasjonsmessig kontakt mellom sentrum og Østsiden 
på grunn av kun en broforbindelse og stor trafikk over broa inn til sentrum. Området utgjør 
derfor en separat bydel i Fredrikstad med egne service- og handelstilbud.  
 
Rådmannen vil påpeke at planområdet ikke er et nytt prosjekt, men inngår i en allerede 
godkjent plan. Reguleringsplanen for Sorgenfri var ment å skulle regulere en helt ny bydel 
med hovedfokus på boliger, men også med skole, barnehage, forretning og kontorformål. 
 
Det er vurdert kun å regulere planområdet til kontor/tjenesteyting noe som er synliggjort i 
planbeskrivelsen. Markedet for kontor/tjenesteyting på Østsiden-området synes som svært 
begrenset, og det er lite sannsynlig at prosjektet realiseres utelukkende basert på 
kontor/tjenesteyting. 
 
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Rådmannen anser at forholdet til 
naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene. 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering anser rådmannen at en gjennomføring av detaljreguleringen under 
visse forutsetninger knyttet til kvalitet og utforming, vil kunne styrke Sorgenfri som 
boligområde og redusere klimagassutslipp ved færre handelsreiser.  Planforslaget stiller 
estetiske krav til utforming og struktur på framtidig bebyggelse og utomhus areal, inkludert 
tilrettelegging for gående og syklende, åpenhet i fasader, kvalitet, materialbruk og farge. 
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn. 
 


