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Saksnr.: 2014/10576 
Dokumentnr.: 106 
Løpenr.: 32617/2020 
Klassering: L12 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 28.05.2020 53/20 

 
Forslag til detaljregulering for Sorgenfri felt F/K/O, arealplanID 30041117 
Høring og offentlig ettersyn 2. gang 
Forslagstiller: Østsiden Handelsutvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O, arealplan-ID 30041117 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. 

 
Fredrikstad, 18.05.2020 
 

Planutvalgets behandling 28.05.2020: 
På vegne av Ap, MDG, Sp og R fremmet Ole Haabeth (Ap) følgende forslag: 
1. Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O, arealplan-ID 30041117 sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10, med følgende endring i punkt 2: 
 

2. Reguleringsbestemmelsene om parkering i punkt 4.1.2 endres til:   
4.1.2 Parkering 
Det tillates etablert parkering for privatbiler innenfor planområdet etter følgende 
maksimumsnorm: 
Forretning: 1.5 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Kontor/tjenesteyting: 1,5 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Minimum 5 % av parkeringsplasser skal være tilrettelagt for funksjons-
/bevegelseshemmede 
og minimum 30 % skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-bil. 
 
Det skal etableres parkering for sykkel innenfor planområdet etter følgende 
minimumsnorm: 
Forretning: 2 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Kontor/tjenesteyting: 2 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
 
Det tillates maksimalt 30 p-plasser på bakkeplan, de resterende tillatte 
plassene skal etableres i p-kjeller(e). Frigjort areal, tiltenkt p-plasser for biler på 
bakkeplan, prioriteres som grønne lunger.  
 
Sykkelparkering skal opparbeides med stativ for hensetting og minimum 50 % 
skal etableres med takoverbygg og maksimalt 50 meter fra hovedinngangsparti. 
Minst 5 prosent av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel 
med vogn.  
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Votering: 
Forslag fra Ole Haabeth ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, MDG 1) mot  
4 stemmer (H 2, Frp 2) som ble avgitt for utvalgsleders innstilling.  

Planutvalgets vedtak 28.05.2020: 
1. Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O, arealplan-ID 30041117 sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10, med følgende endring i punkt 2: 
 

2. Reguleringsbestemmelsene om parkering i punkt 4.1.2 endres til:   
4.1.2 Parkering 
Det tillates etablert parkering for privatbiler innenfor planområdet etter følgende 
maksimumsnorm: 
Forretning: 1.5 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Kontor/tjenesteyting: 1,5 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Minimum 5 % av parkeringsplasser skal være tilrettelagt for funksjons-
/bevegelseshemmede 
og minimum 30 % skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-bil. 
 
Det skal etableres parkering for sykkel innenfor planområdet etter følgende 
minimumsnorm: 
Forretning: 2 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
Kontor/tjenesteyting: 2 parkeringsplasser per 100 m² bruksareal 
 
Det tillates maksimalt 30 p-plasser på bakkeplan, de resterende tillatte 
plassene skal etableres i p-kjeller(e). Frigjort areal, tiltenkt p-plasser for biler på 
bakkeplan, prioriteres som grønne lunger.  
 
Sykkelparkering skal opparbeides med stativ for hensetting og minimum 50 % 
skal etableres med takoverbygg og maksimalt 50 meter fra hovedinngangsparti. 
Minst 5 prosent av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel 
med vogn.  

 
 
Fredrikstad, 02.06.2020 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder: 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Sorgenfri, felt F/K/O, arealplan-ID 30041117 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. 
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Sammendrag 
Østsiden Handelsutvikling AS og COWI AS fremmer forslag til detaljregulering for felt F/K/O 
på Sorgenfri. Planforslaget er en del av reguleringsplan for Sorgenfri som ble vedtatt i 2005, 
nasjonal arealplan-ID 3004544. Detaljreguleringen legger til rette for forretning, kontor og 
tjenesteyting. 
 
Planområdet utgjør ca. 10,5 daa, avgrenset av Rv. 22 (tidligere Rv. 111) i øst, Sorgenfri allé 
i nord, Vaggærgata i vest og eksisterende bebyggelse i syd. 
 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring av planutvalget 02.03.2017 og 
var ute til offentlig ettersyn i tiden 10.03.17 til 24.04.17. Østfold fylkeskommune fremmet 
innsigelse til planforslaget på grunn av at forretningsdelen var i strid med de rikspolitiske 
kjøpesenterbestemmelsene og fylkesplan for Østfold.  
 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre var et midlertidig tiltak, som opphørte 1. juli 2018. 
Den satte en grense for varehandel til maksimum 3000 m2 utenfor sentrum. I Østfold er 
bestemmelsen erstattet av regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Der heter 
det at hensikten (med bestemmelsen) er å styrke eksisterende by- og tettstedsentre og bidra 
til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, det vil si unngå en utvikling som fører til 
byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil.  
 
På grunn av at detaljreguleringen var i strid med kjøpesenterbestemmelsen ble det 
utarbeidet et planprogram for konsekvensutredning som ble fastsatt av bystyret 15.10.2015. 
Konsekvensutredningen er en del av planbeskrivelsen. 
 
Forslaget er bearbeidet siden offentlig ettersyn ved at forretningsdelen er redusert fra      
3000 m2 til 1500 m2. Høyden på bebyggelsen er økt fra 3 til 5 etasjer og kravet til p-plasser 
er redusert fra 3 til 2 per 100 m² bruksareal i forretningsdelen samt at det skal etableres p-
kjellere under deler av bebyggelsen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til ny 
høring og offentlig ettersyn. Det forutsettes at forslaget kan bli vurdert og bearbeidet på 
grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
  
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart datert 03.11.2020, sist revidert 29.04.20  
3 Reguleringsbestemmelser datert 20.01.2017, sist revidert 29.04.20  
4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.01.2017, sist revidert 

29.04.2020 
 

5 Sammenstilling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn  
6 Trafikkutredning datert 12.11. 2019  
7 Geoteknisk orientering datert 22.01.2016  
8 Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 26.04.2016  
9 Sorgenfri - handelsanalyse datert 05.12.2016  
10 Fastsatt planprogram datert 11.03.15, sist revidert 23.06.2015  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2014/10576. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planforslaget er en privat detaljregulering utarbeidet av COWI AS på vegne av Østsiden 
Handelsutvikling AS. Området er fra før regulert ved arealplan-ID 0106544 (nå 3004544) 
Sorgenfri, vedtatt 15.09.2005. Hensikten med planarbeidet er ønske om å legge til rette for 
forretning/kontor og tjenesteyting i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
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Overordnede planer og retningslinjer 
Fylkesplan for Østfold  
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse. Fylkesplanen er et strategisk dokument for samfunnsutviklingen i Østfold og 
består av en samfunnsdel og en arealstrategi. Planen fokuserer på bærekraftprinsippene 
klima og miljø, verdiskaping og kompetanse samt levekår og folkehelse.  
 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018 og ble erstattet av regional 
planbestemmelse for lokalisering av handel i fylkesplan. Der heter det at hensikten (med 
bestemmelsen) er å styrke eksisterende by- og tettstedsentre og bidra til effektiv arealbruk 
og miljøvennlige transportvalg, det vil si unngå en utvikling som fører til byspredning, 
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.  
 
Kommuneplanens arealdel (2011-2023) 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig boligbebyggelse.  
Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser om en rekke forhold som skal ivaretas ved 
regulering. Bestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder i utgangspunktet foran eldre 
reguleringsplaner ved motstrid, men det er vedtatt at en rekke reguleringsplaner, inklusiv 
reguleringsplan for Sorgenfri (arealplan-ID 3004544) likevel skal gjelde fullt ut. 
 
I forslag til ny kommuneplan for Fredrikstad arealdelen 2020-2032 heter det: 
Dagligvareforretninger tillates dersom det er etablert trafikksikker gangadkomst til større 
boligområder. Gangavstanden skal ikke overstige 300 m fra inngangen til butikken til 
nærmeste bolig. Dagligvareforretninger tillates med bruksareal på inntil 1500 kvm.  
 
Gjeldende reguleringsplansituasjon 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor reguleringsplan for Sorgenfri og er regulert til 
Forretning/Kontor/Offentlig formål. Reguleringsplanen er overordnet for hele 
Sorgenfriområdet og stiller krav om utarbeiding av detaljregulering (tidligere kalt 
bebyggelsesplan) for delområdene før de kan bebygges. Den overordnede planen legger 
føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål, høyder, utnyttelse med mer. 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
I vest grenser planområdet til pågående detaljregulering for Verksbyen felt B3, B-2 og del av 
B2, arealplan-ID 30041170. Oppstart av dette planarbeidet ble varslet 12.01.2018. 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligblokker, barnehage og 
grøntområder. 
 
I øst grenser planområdet til reguleringsplan for Rv.111, Sarpsborgveien, Grårudveien – 
Borge grense, godkjent 24.06.1986. 
 
Nord for Sorgenfri allé er det pågående detaljregulering for delfelt F/K. Hensikten med dette 
planarbeidet er blant annet å legge til rette for treningssenter og boliger.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold  
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. 22 med parallell gang- og sykkelveg. Mot nord ligger Sorgenfri allé, som er en 
tverrforbindelse gjennom Sorgenfri mellom Rv. 22 og Galtungveien. Krysset mellom Rv. 22 
og Sorgenfri allé er etablert som rundkjøring. Mot vest er framtidig atkomstveg planlagt, hvor 
det også er utført noe grunnarbeid. 
 
Store deler av Sorgenfriområdet 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 
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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 Sorgenfriområdet startet med konsentrert småhusbebyggelse, og vest pågår utbyggingen 
av felt B4 (Capjon Park) med blokkbebyggelse. Øst for Rv. 22 finnes det større, 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 
 
Selve planområdet har i dag ingen vesentlig 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. 22 mot øst og langs Sorgenfri allé mot nord. Rv. 22 betjenes 
av kollektivtrafikk, nærmere bestemt Glommaringen, samt flere andre ruter, med avganger 
mot Fredrikstad og mot Sarpsborg. 
 
Planområdet sogner til Sagabakken barneskole og til Borge ungdomsskole. Det er avsatt et 
område til barnehageformål (B-2) vest for planområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
 
Etter offentlig ettersyn og høring i 2017 er planen forandret på grunn av innkomne 
bemerkninger og innsigelse på følgende punkter: 
 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1.juli 2018 og ble erstattet av 
regional planbestemmelse for lokalisering av handel i fylkesplan. Dette endrer ikke 
intensjonen av planarbeidet. 
 

- Detaljhandel (forretningsformål) er redusert fra 3000 m2 til 1500 m2 bruksareal.  
 

- Revidert forslag har lagt inn et torgareal for opphold og parkering som et eget formål. 
 

- Parkeringsplasser er redusert fra 3 til 2 plasser per 100 m2 bruksareal for 
forretningsformålet og maksimum 1,5 plasser pr. 100 m2 for kontor/tjenesteyting.  
 

- Det legges til rette for én avkjørsel fra Sorgenfri allé og tre fra Vaggærgata. 
Parkeringsløsning er mer avklart og det forutsettes parkering i kjeller på deler av 
området. 
 

- Det er utarbeidet trafikkutredning som er basert på gjeldende trafikkberegninger av 
årsdøgntrafikk og trafikktellinger 8 oktober 2019. 
 

- Vedlagt handelsanalyse er ikke endret, men endringene i planutformingen er tatt 
hensyn til i oppsummeringen av handelsanalysen i planbeskrivelsen. 
Handelsanalysen er ikke endret fordi endringene i planutformingen ikke i vesentlig 
grad har potensiale for å endre konklusjonene. 
 

- Planen er endret med tanke på byggehøyder etter 1. gangs behandling. Ny 
byggehøyde er satt til 18,0 m, men likevel ikke høyere enn kote + 28,0. Dette vil 
åpne for utbygging i 5 etasjer. Dette vil være i strid med den vedtatte 
reguleringsplanen, men være i tråd med innspill fra Fylkesmannen om å etterstrebe 
en høyere utnyttelsesgrad 
 

Bebyggelse og anlegg – Forretning/kontor/tjenesteyting 
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Formålet for ny bebyggelse er forretning/kontor/tjenesteyting (F/K/T), 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 %. 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 forsøker å ivareta kvaliteter som sikrer et godt miljø for 
beboere og brukere av planområdet. Planforslaget setter en begrensning på 1500 m² 
bruksareal til detaljhandel, og det tillates ikke plasskrevende varer. Begrensningene er 
relatert til de tidligere 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 i Rv. 22, 15 
meter fra senterlinje i Sorgenfri allé og 9 meter fra senterlinje for ny atkomstveg. Dette gir 
rammer for tiltenkt utbygging vist i skissene vedlagt planen. 
 
Bebyggelse tillates etablert med maksimal gesimshøyde inntil 18 meter over ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå, men likevel ikke høyere enn kote + 28,0.  
 
Det stilles estetiske krav til utforming og struktur på framtidig bebyggelse og utomhusareal, 
inkludert tilrettelegging for gående og syklende, åpenhet i fasader, kvalitet, materialbruk og 
farge, med mer. Takkonstruksjoner skal være flate eller med pulttak. 
 
For bebyggelse skal det etableres minimum/maksimum 2 p-plasser for bil (forretning), 1,5 p-
plasser for bil (kontor/tjenesteyting) og minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m² 
bruksareal. Det er et ønske at flest mulig går eller sykler til planområdet. 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. 
  
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Rv. 22 med tilhørende annen veggrunn reguleres 
som i dag (o_SGS). 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 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. 
 
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. 
 
Overvann 
Senest ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides plan for håndtering av 
overvann. Det skal legges til rette for et lokalt kretsløp for å sikre tilsig til Sorgenfridammen. 
Overflatevann fra tak og asfalterte flater skal føres ut i grunnen, om nødvendig i egnede 
grøfter for rensing. Overvannet må renses før det sendes til Sorgenfridammen.  
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Renovasjon 
Senest ved søknad rammetillatelse for tiltak skal det utarbeides en plan for 
renovasjonshåndtering av planområdet. Renovasjonsplanen skal godkjennes av kommunen. 
  
Støy  
Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone. Planområdets byggegrense ligger ca. i 
grensen mellom rød og gul sone. Planens reguleringsformål defineres ikke som støyømtålig 
formål. Ved bygge- og anleggsarbeid legges grenseverdier i kapittel 4.2 tabell 3 i T-1442/ 
2016, eller senere utgaver til grunn. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak. 
Ved etablering av kontorvirksomhet og tjenesteyting skal det ved søknad om tillatelse 
redegjøres for hvordan innendørs støyforhold er ivaretatt i prosjekteringen. Dersom 
bygningsmyndighet finner det nødvendig, kan det kreves utarbeidelse av støyberegninger.  
 
Luftkvalitet  
Ved bygge- og anleggsarbeid legges grenseverdier i kapittel 8 i T-1520, eller senere 
utgaver, til grunn. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak, i form av hjulvask, 
rengjøring av vei, tildekking av masser, og lignende.  
 
Tilknytning til fjernvarmeanlegg  
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Innenfor planområdet skal alle 
nye bygg, anlegg og hovedombygginger legges til rette for tilknytning til fjernvarme. 
 
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. Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal utomhusareal 
innenfor byggeområdet og torgarealet være ferdig opparbeidet. 
 
Konsekvensvurdering 
Det er utarbeidet en konsekvensvurdering – sammendrag fra handelsanalysen som viser tre 
alternative utredningsalternativer:  

- Alt 0 - nullalternativ-referansealternativ som er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke fortas nye tiltak. 

- Alt 1 – Utbyggingsalternativet. Utvikling av planområdet til bebyggelses- og 
anleggsformål for forretning/kontor/tjenesteyting. 

- Alt 2. Utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål for 
kontor/tjenesteyting uten handel. 

 
Konsekvensutredningen er en del av planbeskrivelsen som er vedlagt planforslaget. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det er som ledd i planarbeidet utarbeidet en ROS analyse, 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 av myke trafikanter. 
 
Se vedlegg for detaljer ved ROS analysen. Forutsatt tilfredsstillende tilrettelegging for 
gående og syklende, er risiko og sårbarhet tilfredsstillende ivaretatt. Dette er sikret i 
bestemmelsene og må følges opp i detaljprosjektering og byggesak. 
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Samråd og medvirkningsprosess 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning ble behandlet i planutvalget 
02.03.2017 og ble utlagt til offentlig ettersyn og høring 10.03.2017 til 24.05.2017. 
 
Det er mottatt 11 høringsuttalelser hvorav en var innsigelse fra Østfold fylkeskommune. 
Det har i ettertid vært møte mellom planadministrasjonen og fylkeskommunen vedrørende 
innsigelsen uten å komme til enighet. Planforslaget er endret etter det. 
 
Sammendrag av innkomne uttalelser med forslagsstillers kommentarer ligger som vedlegg i 
saken. 
 
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 et område 
bebygd med næringsbebyggelse. Gjennomføringen forventes ikke å medføre vesentlige 
konsekvenser for allmenne rekreasjonsinteresser, da planområdet ikke antas å ha noen 
spesiell verdi som rekreasjonsområde.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget har blitt endret såpass etter offentlig ettersyn og høring at kommunedirektøren 
mener at det bør legges ut på nytt. Østfold fylkeskommune hadde innsigelse til planforslaget 
slik det forelå på grunn av at forretningsformålet var i strid med kjøpesenterbestemmelsen. 
Dette var en midlertidig bestemmelse som gjaldt til 2018, og som bare delvis har blitt 
videreført i ny fylkesplan. Det er avholdt møte med fylkeskommunen for å prøve å komme til 
enighet, men innsigelsen er foreløpig ikke trukket. Forslaget som nå foreligger har 
etterkommet mye av innholdet i innsigelsen. Det er også mottatt innspill fra fylkeskommunen 
i ettertid, datert 26.02.2019 i forbindelse med oppstart av delfelt F/K, som etterspør 
forretningsformål innenfor dette delfeltet. Noe som var stikk i strid med tidligere uttalelser. 
 
Som følge av uttalelser fra Fylkesmannen i Østfold og innsigelse fra Østfold fylkeskommune 
knyttet til utvikling av planområdet til forretningsformål, er det foreslått kun å regulere      
1500 m2 til forretningsformål. Dette er også i tråd med det den nye kommuneplanen legger 
opp til. Dette vil først og fremst bli et tilbud til de som bor og vil bosette seg innenfor 
Sorgenfriområdet.  
 
Høyden på bebyggelsen er hevet fra 12 til 18 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng, 
noe som tilsier 5 etasjer. Dette avviker fra den opprinnelige reguleringsplanen, men er mer i 
tråd med den andre bebyggelsen som planlegges i området. Det er også innenfor 
begrensingen foreslått i den nye kommuneplanens arealdel. 
 
Handelsanalysen som er gjennomført ved planarbeidet viser at Østsiden har en 
underdekning i handelssammenheng. Dette tyder på et manglende tilbud der folk bor og 
bidrar blant annet til 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 og inn til sentrum. Området utgjør derfor en 
separat bydel i Fredrikstad med egne service- og handelstilbud. 
 
Kommunedirektøren 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 
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bydel med hovedfokus på boliger, men også med skole, barnehage, forretning og 
kontorformål. 
 
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Kommunedirektøren anser at forholdet til 
naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene. 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering anser kommunedirektøren 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 
utomhusareal, inkludert tilrettelegging for gående og syklende, åpenhet i fasader, kvalitet, 
materialbruk og farge. 
 
Kommunaldirektøren 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. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


