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1 Innledning 

Fredrikstad kommune ønsker å legge til rette for en videreutvikling av avfall- og 

næringsaktiviteten innenfor Øra Syd-området. Deler av arealet er tidligere 

regulert i henhold til Reguleringsplan for Øra Syd, med planID 599, fra 2010. 

Denne planen må endres for å kunne åpne opp for ønsket utvikling. Etter at 

eksisterende reguleringsplan ble vedtatt i 2010 er næringsarealene i området 

fullt utnyttet. Varslet område er på ca. 100 daa.  

 

Planarbeidet er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, FREVAR og Borg 

Havn IKS. For å få planen godkjent til riktig har det vært nødvendig å arbeide 

parallelt med reguleringsplan og kommuneplan. Kommuneplanen er nå vedtatt, 

men arealutnyttelse av KB11 er enda ikke formelt godkjent.  

 

 

Figur 2 Oversiktskart over området. Rød stiplet strek viser planområdet (kilde: 

norgeskart.no) 
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1.1 Bakgrunn og hensikt med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende 

næringsareal til BatteriRetur AS sin virksomhet, og areal til etablering av 

renseanlegg i tilknytning til FREVAR. På den nordre delen av planområdet skal 

naturområdet bevares, og øst for skjetén skal det legges til rette for å etablere 

en ny strandsone.   

I planarbeidet fra 2010 var det knyttet usikkerhet til en av tomtene, og om 

denne skulle bli spesialområde friluftsliv, bevaring av vegetasjon og landskap, 

eller reguleres til avfallsanlegg inklusiv næringsvirksomhet med havne- og 

avfallstilknytning. 

Da denne reguleringsplanen ble utarbeidet var det innenfor et tiårsperspektiv 

ikke behov for å utnytte hele området til næring. Det var derfor fornuftig å 

utsette avklaringen om endelig arealutnyttelse for dette området. Dette fordi 

en da kunne optimalisere arealbruken på kort sikt, og samtidig vurdere behovet 

for næringstomter på lengre sikt. Dette langsiktige perspektivet framkommer i 

både planbeskrivelsen og bestemmelsene som gjengis sist i dette kapittelet. Det 

er viktig å legge til rette for et nytt renseanlegg som Fredrikstad (og evt. 

Sarpsborg) kommune er pålagt av miljømyndighetene å etablere. Det er også 

viktig at BatteriRetur som nå er godt etablert på nabotomta får mulighet for en 

naturlig arealutvidelse. Denne virksomheten har en naturlig tilknytning til andre 

virksomheter innenfor den sirkulære miljø- og næringsutvikling. 

BatteriRetur har vært i dialog med ordfører, kommunaldirektør og Borg Havn 

senest 11.11.2019 for å avklare arealsituasjonen for virksomheten. Det er et 

klart ønske fra Fredrikstad kommune å legge til rette for at virksomheten kan få 

arealer til å videreutvikle seg i nærheten av eksisterende tomt – Kortbølgen15b 

som nå ligger vis a vis den ønskede utvidelsestomta innenfor Øra Syd. 

 

Det er gjort en vurdering av om planarbeidet skal være en revidering av 

gjeldende reguleringsplan, eller om det utarbeides en ny plan som overlapper 

gammel plan. Det er det siste som er utgangspunktet det som presenteres i 

dette planinitiativet, blant annet fordi revidert Plan- og bygningslov bruker 

nye formålsbetegnelser. En revidering av hele planen vurderes derfor som et 

mer omfattende arbeid, men dersom det kommer momenter som taler for noe 

annet kan dette vurderes på nytt. Dette må uansett vurderes opp mot planens 

framdrift. 

 

Det er arbeidet aktivt fra kommunens side for å få lagt inn planområdet også i 

kommuneplanen (inkl. KB11) før ny reguleringsplan for dette området 

godkjennes. Det er som et innledende planarbeid vært nær dialog og møter med 

kommunens ansvarlige for kommuneplanen og innledende 

reguleringsplanvurderinger.  

 

FREVAR og Borg Havn var med på å løfte fram kommunes interesser på 

planforumsmøtet 20. august 2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 

fylkeskommune hadde innsigelse til kommuneplanen i forhold til arealet KB11. I 

brev fra 15.06.2020 fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken "forslag til løsning 

av innsigelse til KB11 i forslag til kommuneplanens arealdel=. Dette forslaget 

inneholder gitte betingelser for å trekke innsigelsen. Dette ble senere justert noe 
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i e-post på intern høring 16.11.2020. I brev fra 18.11.2020 konkluderer 

Fylkesmannen at arealet KB11 i kommuneplanen kan egengodkjennes av 

kommunen på de gitte betingelser. Dette medfører også at planområdet ble 

utvidet i syd og øst for å ivareta ønsket om å gi rom for rehabiliteringstiltak. 

Innsigelsen fra Viken fylkeskommune er per 01.12.2020 ikke formelt løst. 

Innsigelsen vil behandles av Viken fylkesråd.  

 

Borg Havn og FREVAR ønsker å fremme regulering av en tomt angitt på figurene 

under, til næringsformål og kommunalteknisk anlegg innenfor, og utenfor 

gjeldende reguleringsplan:   

 

 

Figur 3 

Utsnittet viser eksisterende reguleringsplan (kilde: arcgis.fredrikstad.kommune.no) 
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Det aktuelle området er i gjeldene plan regulert til spesialområde 

"friluftsområde, bevaring av vegetasjon og landskap", med følgende tilhørende 

planbestemmelse: 

 

Beskrivelse av området i gjeldende planbeskrivelse: 

 

 

Dette planforslaget legger om til at området skal omreguleres til grøntareal, 

næring og kommunaltekniske anlegg. Nærmere beskrivelse av tiltaket fremgår 

av kapittel 4.4. 

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstillere er Borg Havn IKS og FREVAR KF. COWI AS er engasjert som 

plankonsulent for å utarbeide reguleringsplanen, og har god kjennskap til de 

komplekse problemstillingene fra planarbeidet med Øra Syd-planen i 2010. 

COWI AS skal utarbeide fullstendig planforslag med plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning. 

1.3 Hvorfor det er viktig å regulere området 

Grunnlaget for å starte en reguleringsplanprosess for området bygger på et helt 

klart behov for å gi Batteriretur AS mulighet for å utvide sin eksisterende 



 

 

     

DETALJREGULERINGSPLAN ØRA SYD NORDØSTRE DEL    10  

virksomhet, og at Fredrikstad kommunes gjennom FREVAR er pålagt å etablere 

et nytt renseanlegg.  

Arealbehov for utvikling av nytt renseanlegg innenfor 

reguleringsplan Øra Syd Nordøstre del. 

Planen forutsetter at renseanlegget benytter en del av det 40 daa store arealet 

som er regulert til spesialområde friluftsliv mm. iht. gjeldende reguleringsplan 

fra 2010, pluss deler av det arealet som er regulert areal til kommunalteknisk 

anlegg. I tillegg kan det være aktuelt å regulere sjøarealer på utsiden av skjetén 

for å legge til rette for avbøtende tiltak. 

Ved omkobling fra dagens anlegg til nytt anlegg må avløpsvannet føres til det 

nye anlegget. Det nye anlegget bør være så nært som mulig eksisterende 

anlegg, slik at det kan bli maksimalt gjenbruk av dagens anlegg. FREVARs 

biogassanlegg er en direkte forutsetning for miljøprestasjoner til det nye 

anlegget, og det må forutsette at det søkes kostnadseffektive løsninger. 

I vurderingene om renseanlegget kan kun ligge innenfor regulert formål 

kommunalteknisk formål er det framkommet følgende vurderinger: 

› Nærliggende tomtealternativer leies i dag av Masse Gjenbrukssenteret 

(MGS) med leieavtale fram til 2027 med mulighet for 10 års forlengelse. 

MGS har etablert en rekke faste installasjoner noe som gjør det krevende å 

reforhandle avtaler. I tillegg har også MGS en viktig intern funksjon 

gjennom sin gjenvinningsprosess. 

› Arealet videre sydover fra MGS tomta er et viktig areal for mottak av lette 

forurensede masser, og viktig resurs for utbyggingsprosjekter i kommunen. 

For dette området er det etablert membran for å avgrense den deponerte 

forurensede massene. 

I tillegg er det vurdert om det foreligger mulighet for å bygge anlegg som kan 

håndtere både Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune sitt avløpsvann. 

Dette forutsatt at stort anlegg er samfunnsmessig økonomisk lønnsomt for 

begge byer. 

BatteriRetur AS' betydning utover ovennevnte samhandling med 

FREVAR 

BatteriReturs virksomhet er knyttet til den store økningen av el-biler mm, og det 

vil komme et stort behov for gjenvinning. Det er naturlig at Norge med det 

største volumet av el-biler, også bidrar til å utvikle denne teknologien. Det er 

forventet at dagens ca. 30 ansatte kan øke til 100 – 150 ansatte. Etablering i 

Fredrikstad er blant annet knyttet til havnetilgang og nærheten til annen 

gjenvinningsbedrifter. 

Nærheten til gjenvinningsindustrien vil kunne medføre vesentlig reduksjon av 

behovet for energikrevende transport ut av området. Redusert transportbehov 

gir viktig klimagevinst. 
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BatteriRetur utnytter i dag restenergien i batteriene til egen virksomhet. Dette 

vil videreutvikles i utvidelsen av anleggene. Batteriretur framstår som et viktig 

flaggskip innenfor sirkulærøkonomien.  

Det vil knyttes både forskningsmiljø og industriarbeidsplasser som er svært 

viktig for Fredrikstads samfunnet. Det store engasjementet fra kommune om å 

beholde Batteriretur på Øra reflekterer at virksomheten betyr mye. 

Det er vurdert om Batteriretur få en annen lokalisering i kommunen. Øra har 

mange av de forutsetninger som kreves av virksomheten. Dersom 

utviklingsmulighetene forsvinner fra Øra vil virksomheten naturlig se på andre 

lokalisering i innenfor andre regioner i landet, og utenfor landets grenser 

(lokalisering i Sverige er særlig aktuelt). 

Samhandling mellom FREAR og BatteriRetur AS  

BatteriRetur sin prosess skal bruke vann som igjen skal renses. Her ser 

Batteriretur at FREVAR kan være en riktig og viktig aktør for å gjøre jobben med 

rensing, da FREVAR har lang erfaring med renseprosesser med industrielt avløp. 

Etablering av beredskapslager av slukkevann til den nye fabrikken kan løses i 

samarbeid med FREVAR, og her hovedsakelig etableringen av det nye 

avløpsrenseanlegget. 

Nytt avløpsrenseanlegg vil ha behov for energiløsninger som batteriretur kan 

levere. Restprodukter fra batterigjenvinningen har mulighet til sluttbehandling i 

energigjenvinningsanlegg på Øra samt at deponifraksjoner fra virksomheten 

også får kort vei til et godkjent deponi. FREVAR leverer direkte til Batteriretur 

fra sin gjenvinningsstasjon i dag. 

Logistikksamarbeid med Borg havn gir bedriften og Fredrikstad samfunnet 

miljøfordeler. 

 

Figur 4 Illustrasjon sirkulærøkonomiske synergier 

Øras betydning for Fredrikstad og regionen 

Øra er helt essensiell for Fredrikstad kommune med sine 2500 faste 

arbeidsplasser. 
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Ingen annet næringsområde i regionen har en så stor samling av bedrifter, og 

med FREVAR og Borg Havn som motorer er det etablert et samhandlingsmønster 

som bidrar til videreutvikling næringsvirksomhet. Dette har kun vært mulig fordi 

det har utvikles over mange år, og at det har funnets utviklingsmulighet.  

Øra-området er utviklet med intensjonene om å fange opp synergieffekter og 

utnytte mulighetene som skapes gjennom sirkulær økonomi (jf. Norsk Senter for 

Sirkulær økonomi) innenfor siktemålet om å skape bærekraftig framtid. Dette 

oppstår ikke av seg selv, det det skapes gjennom kunnskap, innovasjonsevne 

(og vilje), samhandling og mulighet for å realisere intensjonene og visjoner. I 

det siste forholdet ligger tilgang på arealer for videreutvikling og nyvinning av 

virksomheter som svært viktig. 

Retningslinjer for bærekraftig arealutnyttelse og tiltakets 

betydning for det grønne skifte 

Regjeringen med statlige retningslinjer har lagt vekt på etablering av det 

"grønne skifte" med etablering nye næringer som i framtiden som kan bidra til 

at Norge overholder klimamålene (jf. blant annet, Statsmelding 4 her 

framkommer det Norge er en energinasjon, og hovedmålene for regjeringen er 

økt langsiktig verdiskaping og sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse 

av de norske energiressursene. Med en kraftforsyning nesten utelukkende basert 

på fornybar energi, et velfungerende kraftmarked og stor tilgang til ytterligere 

fornybare energiressurser har vi et godt utgangspunkt. I tillegg har norsk 

næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøer betydelig kompetanse innenfor 

en rekke miljøvennlige energiteknologier. Forskningssentrene for miljøvennlig 

energi (FME) er et målrettet virkemiddel både for å finne løsninger på konkrete 

utfordringer og forstå sammenhengene de inngår i.  

Fredrikstad kommune har en stor pendling ut av kommunen (ca. 14 000), og 

næringsutvikling med nye arbeidsplasser er viktig i forhold til en sammornet 

areal- og transportplanlegging. 

Det må forutsettes at arealutviklingen for nytt areal til må vektlegge FREAR og 

Batterireturs betydning for etablering av renseanlegg innenfor fornuftige 

kostnadsrammer.  Likeledes betydning av næringsutviklingen på Øra som viktig 

motor i den sirkulære økonomien og det "grønne skifte". 

1.4 Krav om konsekvensutredning 

Formålet med Forskrift om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til 

miljø og samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer, jf. § 1.  

Forskriftens § 6 b) sier at reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for 

tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.  

VEDLEGG I. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk 

som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning 
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Tiltaket gjelder renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 

personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Det foreligger en beregning av kapasiteten til renseanlegget, som viser at for å 

tilrettelegge for det framtidige behovet, må ha en personekvivalent på mer enn 

150 000. Det vil si at prosjektet må konsekvensutredes med utarbeidelse av 

planprogram (jf. vedlegg I) 

VEDLEGG II. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk 

som skal vurderes nærmere 

Virksomheten til Batteriretur AS faller inn under punkt 4. Produksjon og 

bearbeiding av metall, bokstav d) Anlegg for smelting, herunder legering, av 

ikke-jernholdige metaller, unntatt edelmetaller, herunder gjenvinningsprodukter 

(raffinering, støpning) 

Konklusjon  

Renseanlegget faller inn under forskriftens bestemmelser og utløser krav om 

konsekvensutredning. Dette innebærer at planen må inneholde en 

konsekvensutredning som omhandler hele planområdet som helhet. Det er 

derfor ikke overveiende behov for å vurdere nærmere om virksomheten til 

Batteriretur AS utløser videre krav.  

1.5 Planprogram 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke 

problemstillinger som anses som viktig i forhold til miljø og samfunn i denne 

sammenhengen.  

Relevante og realistiske alternativer for utvikling av området skal beskrives og 

det skal fremgå hvordan alternativene utredes i plan- og utredningsarbeidet. 

Med rammer i forskriftens § 21 vil det redegjøres for hvilke temaer som utredes. 

Temautredningene skal tydeliggjøre hvilken effekt de ulike alternativene vil få 

for miljø og samfunn. Metodene som skal benyttes kommer frem av 

planprogrammet og rammene for utredningene er beskrevet slik at man senere 

kan ta stilling til om utredningsarbeidet er utført i samsvar med programmet. 

Planprogrammet redegjør også for planprosess med frister og planlagt opplegg 

for medvirkning. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn hvor alle 

berørte parter kan vurdere programmet og eventuelt komme med forslag til 

utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres. Godkjent 

planprogram vil ligge til grunn for selve konsekvensutredningen. 

Planprogrammet fastsettes av kommunen. 
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2 Prosess, medvirkning og fremdrift 

2.1 Planprosess og fremdrift 

Figur 5 Illustrasjon som viser overordnet planprosess før vedtak og kunngjøring (COWI). 

Nedenfor følger en liste over de viktigste milepælene i plan- og 

utredningsarbeidet for reguleringen. 

› Oppstartsmøte med kommunen 

Det ble avholdt med ordinært oppstartsmøte Fredrikstad kommune den 04. 

mars 2020. 

› Varsling av planoppstart, forslag til planprogram på høring  

Det varsles oppstart av planarbeidet. Varsel med planprogram sendes på høring 

til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter/naboer, 

samt legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.  

› Innkomne merknader  

Merknadene fra høringsrunden oppsummeres og kommenteres av 

plankonsulent. Det skal redegjøres for hvordan innkomne merknader er vurdert 

og ivaretatt i det endelige planforslaget.  

› Planprogrammet fastsettes av kommunen  

Planprogrammet fastsettes av Bystyret i Fredrikstad kommune. 

› Utarbeidelse av planforslag 

Det utarbeides forslag til plankart med tilhørende bestemmelser og 

planbeskrivelse med konsekvensutredning.  

› Førstegangsbehandling av planforslag  

Komplett planforslag sendes planavdelingen i Fredrikstad kommune for 

førstegangsbehandling.  

Planforslaget sendes på høring til offentlige myndigheter, 

interesseorganisasjoner, berørte parter/naboer og legges ut til offentlig ettersyn 

i minimum 6 uker.  

› Bearbeiding av planforslag  

Innkomne merknader oppsummeres og behandles. Eventuell bearbeiding av 

planforslaget justering/supplering av konsekvensutredning utføres.  

Oppstart av 
planarbeid

Planprogam 
fastsettes

Utarbeide 
planforslag

Behandling av 
planforslag I

Behandling 
av 

planforslag II

Vedtak og 
kunngjøring
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› Andregangsbehandling av planforslag  

Planforslaget vedtas politisk av bystyret i Fredrikstad kommune. Ved behov 

gjøres vedtak om nytt offentlig ettersyn. 

2.2 Medvirkning 

Det å bli hørt/involvert i planprosesser kan føre til en større eierskapsfølelse til 

et prosjekt. Lovverket gir klare føringer for medvirkning i planprosesser. Naboer, 

offentlige myndigheter og andre sentrale parter i saken blir varslet om oppstart 

av planarbeid gjennom brev. I tillegg annonseres det i lokal presse og på 

kommunens nettsider, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og/eller 

komme med innspill til planarbeidet. 

Også ved offentlig ettersyn av utarbeidet planforslag vil berørte parter bli 

informert gjennom brev, og det vil annonseres i avis og på nett. Alle har 

mulighet til å sende inn uttalelse dersom man har innspill til planforslaget, eller 

det ønskes å gjøre forslagsstiller oppmerksom på eventuelle forhold.  

Medvirkning vil utover det overnevnte vurderes i den videre planprosessen. 

Involvering av lokalbefolkningen og lokalsamfunnsutvalget vurderes spesielt. 
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3 Overordnede rammer og føringer 

3.1 Nasjonale retningslinjer og bestemmelser 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

2019-2023 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det lagt vekt 

på fire store utfordringer: 

› Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

› Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

› Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

› Å skape et trygt samfunn for alle 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, og 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. Retningslinjene legger blant annet vekt på at infrastruktur 

og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. 

Sykkel og gange skal også styrkes som transportform. Effektivitet, sikker 

trafikkavvikling og god fremkommelighet for næringstransport, samt universell 

utforming og tilgjengelighet for alle skal vektlegges i planleggingen.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpassing (2018) 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal 

også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 

(klimatilpasning). 

Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er 

relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene 

og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 

 

Formålet med planretningslinjene er å: 

a) sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet  

med å redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning  

ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven. 
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b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig  

energiomlegging i kommunene. 

c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og  

virkemidler i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp 

og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 

utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer  

i konflikt med andre hensyn eller interesser 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 

i planleggingen (1995) 

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstsvilkår er å sikre et 

oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger. Oppvekstmiljøet skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn 

og unges behov. Det skal også 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. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016) 

På bakgrunn av at støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker, er 

det laget retningslinjer som skal legge til rette for en langsiktig arealdisponering 

som forebygger støyproblemer. Støy fører til redusert velvære og mistrivsel, og 

påvirker derfor folks helsetilstand.  

Alle nye reguleringsplaner bør vise støysonekart som er tilgjengelig innenfor 

planområdet på egnet måte. Dersom det er fastsatt hensynssoner i 

kommuneplanen, skal disse legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan.  

Så tidlig som mulig i planprosessen, skal det foretas en støyfaglig utredning der 

støynivåene tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for 

representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. 

Øra naturreservat 

Øra naturreservat ligger ved siden av Øra industriområde. Øra naturreservat er 

internasjonalt kjent for sin rike artsvariasjon der man kan se sjeldne fuglearter 

som skjeggmeis, sangsvane, knoppsvane med flere. Naturreservat ble opprettet 

28. september 1979, og med dette ble et internasjonalt viktig våtmarksområde 

sikret for ettertiden. Til tross for de store naturkvalitetene, først og fremst det 

rike fuglelivet som Øra kan framvise, er området på mange måter en bortgjemt 

juvel (kilde: osloregionen.no). 
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Figur 6 Øra naturreservat (kilde: wikipedia.org) 

3.2 Regionale planer og føringer 

Fylkesplan for Østfold mot 2050 (2018) 

Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal 

samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. For 

Mosseregionen skal det jobbes aktivt for gode transportløsninger internt i og 

inn/ut av regionen. I dette ligger gode transportløsninger for næringene knyttet 

til vei, jernbane, havn og flyplass. Regionen skal prioritere trafikk og miljøtiltak 

(kollektiv, sykkel, gange, innfartsparkering), som bygger opp under regionens 

bolig- og senterstruktur. Regionen vil jobbe aktivt for å få del i 

belønningsordninger som kan bygge opp under dette. 

Hovedtemaer i fylkesplanens samfunnsdel er klima og miljø, verdiskaping og 

kompetanse, levekår og folkehelse.  

Fylkesplanens arealstrategi skal sikre at vi forvalter arealene i fylket i tråd med 

målene i samfunnsdelen. Et hovedgrep er å fastsette de langsiktige fysiske 

grensene mellom by- og tettstedsområder og omlandet.  
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Figur 7 Områdets status i fylkesplanen "Østfold mot 2050" (kilde: tidligere Østfold 

fylkeskommunes karttjeneste). 

 

I plankartet til fylkesplanen ligger planområdet innenfor grensen for 

områdesenter, og utenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse (grønn 

tykk strek). Planområdet ligger bak strandsonen (rosa stiplet strek), men 

innenfor 100-metersgrense mot sjø og vassdrag (turkis strek). 

 

› Temakart friluftsområde viser at planområdet er brukt til en 

"gjennomgående sti".   

› Temakart jordressurser viser at det innenfor planområdet er "vannflate".  

› Temakart kulturlandskap viser at planområdet ligger innenfor et verdifullt 

kulturlandskap.  

› Temakart kulturmiljø viser ingen kjente registrerte kulturmiljø innenfor 

planområdet, men at det grenser til et verdifullt kulturmiljø (Gamlebyen og 

Byens marker).  

› Temakart naturvernområdet viser ingen kjente registrerte 

naturvernområder innenfor planområdet, men at det grenser til et verdifullt 

naturvernområde ("Øra naturreservat"). 

Regional kystsoneplan for Østfold (2014) 

Målet med regional kystsoneplan er at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom 

bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for 

opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og 

transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier 

bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes 

som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i 
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fremtiden. Disse hensynene skal tillegges avgjørende betydning i all forvaltning 

og planlegging. 

Planområdet på land sammenfaller med gyldighetsområdet for de Rikspolitiske 

retningslinjene for Oslofjorden (RPR-sonen). Planområdet omfatter i tillegg alle 

øyer, holmer og skjær. I sjø omfatter planen kommunenes samlede områder, 

herunder vannflate, vannvolum og sjøbunn ut til grunnlinjen. 

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i 

Østfold (2017-2021) 

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon skal legge til rette 

for en bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i Østfold. Gjennom å 

utnytte regionens fortrinn, har planen målsetting om vekst i hele fylket på tvers 

av bransjer og næringer. 

Regional transportplan for Østfold mot 2050 

Samfunnsmål: 

Et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en 

bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold. 

Resultatmål: 

Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som 

møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale transporter. 

Det er utarbeidet et sett av tiltak for å nå målene fordelt på kortsiktig, 

mellomlang og lang sikt. Planen er under revidering. 

Regional plan for folkehelse i Østfold (2012-2015) 

Det legges vekt på en bærekraftig utvikling, med økt livskvalitet for alle. Østfold 

skal bli et enda mer attraktivt fylke å bo i, med gode sentra og bomiljø, 

inkluderende møteplasser og helsefremmende arenaer. Hovedmålet for 

folkehelsearbeidet i Østfold er at det skal bidra til at forebyggende og 

helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. 

Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Kulturminneplan for Østfold (2010-2022) 

Formålet med Kulturminneplanen er at den skal være et styringsredskap for 

vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og for videreutviklingen av 

museene i fylket. Selve planen (del 1) skal gi et grunnlag for beslutninger og 

valg innenfor kulturminnevernets arbeidsområde i årene fremover. Som et 

tillegg til og utdyping av planen gis det beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger 

for kulturminnevernet i Østfold (del 2 med vedlegg). 

Fylkesdelplan Barn og unge (2009) 

Hensikten med en egen Fylkesdelplan Barn og unge er først og fremst å: 

 

› bevisstgjøre Østfoldsamfunnet om status og utfordringer for denne viktige 

gruppen 



 

 

     

DETALJREGULERINGSPLAN ØRA SYD NORDØSTRE DEL    21  

› synliggjøre viktige deler av det arbeidet som allerede gjøres av 

fylkeskommunen og andre 

› initiere tiltak for å bedre oppvekstsvilkårene 

› prioriterte tema er demokrati og medvirkning, fysisk planlegging, folkehelse 

og videregående opplæring. 

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-

2021 

Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal 

ta vare på og sikre vannets kvalitet for fremtida. Planen synliggjør ulike 

samfunnsområders møte med vannressursene, til dels med motstridende mål. 

Håpet er at planen kan synliggjøre et mulighetsrom for de ulike 

samfunnsområdene, og samtidig bidra med prinsipper og prosesser som kan 

avveie og avklare viktige målkonflikter. 

 

God forvaltning av våre vannressurser er særdeles viktig på mange måter. Ikke 

bare for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold, men også for god drikkevanns- 

og badevannskvalitet. Godt vannmiljø er essensielt og avgjørende for folkehelse, 

sunn matproduksjon, friluftsliv og generell samfunnsutvikling. 
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3.3 Kommunale planer og føringer 

Reguleringsplaner innenfor varslet område 

› Reguleringsplan for Øra Syd, vedtatt 17.06.2010, planID 599 

Området som skal reguleres er i dag regulert til friluftsområde; bevaring av 

vegetasjon og landskap, kommunalteknisk virksomhet og annet kombinert 

formål. 

Figur 8 Plankart Øra Syd, planID 599 (kilde: arcgis.fredrikstad.kommune.no). 

 

Figur 8 viser hele plankartet til Øra Syd, planID 599. Resterende områder er i 

hovedsak regulert til industri- og havneområder samt kommunaltekniske anlegg.  

Det foreligger også to andre eldre reguleringsplaner som grenser til 

planområdet: 

› Øra Øst, vedtatt 19.10.2000, planID 451 

Denne planen grenser til planområdet i nord, og defineres som en eldre 

reguleringsplan.  
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Figur 9 Plankart Øra Øst, planID 451 (kilde: arcgis.fredrikstad.kommune.no). 

 

› Øra, vedtatt 03.11.1976, planID 87 

Eldre reguleringsplan for hele Øra-området fra 1976. 

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

Planområdet er i forslaget avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, "KB11" (1800). I tillegg ligger området innenfor hensynsone 

landskap (H550) som viser til regional verneverdi kulturlandskap. 

 

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, 

sak PS 64/20. Enkelte områder er unntatt rettsvirkning og vil tas videre til 

mekling med innsigelsesmyndighetene. KB11 var et av disse områdene, og 

utsnittet under viser det området som i kommuneplanen ikke var avklart (ikke 

vedtatt). Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune hadde 

innsigelse til kommuneplanen i forhold til arealet KB11. 
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Figur 10 Kartutsnitt av kommuneplanens arealdel med KB11 vist som et hvit felt. 

 

Fredrikstad kommune oversendte den 16.11.2020 et nytt forslag til 

bestemmelser og plankart til Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 

fylkeskommune. Forslaget inneholdt endringer i tråd med fylkesrådets vedtak 

11.06.2020 og brev fra Fylkesmannen datert 15.06.2020 som skal innarbeides i 

arealplanen:  

 

«Plankartet endres i Øra-området som vist på vedlagt skisse ved område KB11 

Øra Øst. Endringene omfatter byggeområde KB11, LNF-område, formål blågrønn 

struktur, endret trasé for kyststien samt hensynssone felles plankrav for et 

område som omfatter alle disse endringene i plankartet. Det innføres et 

bestemmelsesområde #X som vedlagt skisse over Øraspissen.  
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Figur 11 Forslag til arealplan ved Øra Øst. Mørkt grønt område er fremtidig Blågrønn 

struktur. Skravert område viser krav om felles planlegging. Andre hensynssoner er ikke 

vist. 

 

 

Figur 12 Stiplet linje viser avgrensning for bestemmelsesområdet #X. 
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Følgende bestemmelser innarbeides i Kap 7.2 for område KB11:  

a) I reguleringsplan for KB11 skal det sikres at bestemmelsesområde #X 

omdisponeres til friluftsområde og opparbeides etter istandsettingsplan med 

vekstjordlag som gir rask vegetasjonsetablering, beplantning med stedegen 

vegetasjon og god skjerming av anleggene mot innsyn senest 8 år etter 

vedtak av kommuneplanens areadel 2020-2032. Istandsettingsplan skal 

utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 

fylkeskommune i løpet av 2 år etter vedtak av kommuneplanen 2020-2032 

(eller som del av «Øra-prosjektet», dersom dette kommer tidligere.) Frevar 

sikres tilgang til sigevannsrør, peilebrønner, sigevannstasjoner og annen 

viktig infrastruktur for å oppfylle deponikonsesjonens krav til etter drift. 

b) Reguleringsplan skal sikre at, med unntak av grunnarbeider, kan det ikke gis 

igangsettingstillatelse i område KB11 før følgende tiltak er gjennomført:  

• 10 dekar landareal skal være gjenskapt innenfor ytre avgrensning av 

område med formål Blågrønn struktur utenfor sjeteen. Naturlige masser 

fra bløtbunnsområde i KB 11 skal brukes. 

• Skjermende voll ved sjeteen skal være etablert i minst 4 m høyde. 

Vollen skal dekke området hvor arealet på innsiden av sjeteen er avsatt 

til grønnstruktur. Reguleringsplanen skal vise hvordan vollen skal 

utformes og beplantes.  

• Ny sjete skal være etablert nord for KB11.  

• Kyststien skal være lagt om med ny kryssing av Sommerrobekken. 

Endelig plassering fastsettes i reguleringsplan.  

• Sjete sør for LNF-område og nord for ny kyststi skal være fjernet.  

• Skjøtselsplan/istandsettingsplan for området med formål Naturområde 

ved Sommerrobekken og for område med formål Blågrønn struktur ved 

byggeområde KB11 skal være utarbeidet i samarbeid med 

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. Skjøtsel og 

tiltak skal gjennomføres etter planen, og skal startes første mulige 

vekstsesong.  

For å sikre entydighet innarbeides følgende bestemmelse under kapitlet 

Virkninger av planen/motstrid: «§ 1.1, f) Bestemmelser for 

bestemmelsesområde #X i § 7.2 gjelder foran reguleringsplan for Øra Syd.»  

Det innføres retningslinjer om at «Tilrettelegging for friluftsliv ved Gullmoen i 

Øra Naturreservat kan tillates.» under Kapittel 31 LNF-formål: Natur og 

friluftsliv.  
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Bystyret gir administrasjonen i oppdrag å umiddelbart søke en løsning for sti-

/broforbindelse ved Gullemoen i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken og 

Viken fylkeskommune. Forutsatt at tiltaket lar seg forene med verneforskriftene, 

vurderinger etter Naturmangfoldloven samt at det kan innvilges dispensasjon fra 

LNF-formålet, skal sti- /broløsning til Gullemoen være ferdigstilt innen 3 år etter 

vedtak av kommuneplanens arealdel 2020-2032.  

For varig sikring av natur- og rekreasjonsverdiene på Øraspissen skal området 

vist med bestemmelsesområde #X vurderes avsatt med egnet grønt formål ved 

neste kommuneplanrullering.»  

I brev fra 18.11.2020 konkluderer Fylkesmannen at arealet KB11 i 

kommuneplanen kan egengodkjennes av kommunen på de gitte betingelser. 

Dette medfører også at planområdet ble utvidet i syd og øst for å ivareta ønsket 

om å gi rom for rehabiliteringstiltak. Innsigelsen fra Viken fylkeskommune er per 

01.12.2020 ikke formelt løst. Innsigelsen vil behandles av Viken fylkesråd.  

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel – Fredrikstad mot 2030 ble vedtatt 26.april 2018 

Denne planen beskriver visjoner og prioriteringer for utviklingen av Fredrikstad 

fram mot 2030 i dette ligger også tilrettelegging for næringsliv og infrastruktur.  

Spesielt relevant er følgende kapittel (utsnitt s. 12 fra planen): 
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Planområdet er en svært viktig for næringsutviklingen i kommunen og samtidig 

har området verneinteresser. 

Fredrikstad kommune kommunedelplan for klima 2019-2030 

Kommunedelplanen for klima har som mål at innen 2030 skal 

klimagassutslippene være redusert med 60 prosent sammenlignet med 2016. 

Fredrikstad skal også bidra til at Østfold-regionen oppnår null klimagassutslipp 

innen 2050, og bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innenfor 

samme periode. 
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De virksomheter som forutsettes etablert er viktige for det grønne skiftet vil 

være viktige brikker i det sirkulære gjenvinningsmiljøet på Øra. 

Hovedplan for vann og avløp 2008-2028 – Rullering 2016 

Hovedplanen for vann og avløp ble rullert i 2016 og vedtatt i bystyre 

16.11.2017.  

 

Figur 13 Utdrag fra hovedplan for vann og avløp 

Overvannsrammeplan 

Teknisk drift i Fredrikstad kommune har utarbeidet en Overvannsrammeplan, 

datert 08.11.2007. Målsetningen med rammeplanen er å skape en bevisst 

holdning blant kommunale og private utbyggere om overvannsproblematikk og 

overvannshåndtering etter moderne ideer om bærekraftige prinsipper. 

Rammeplanen skal være et hjelpemiddel for kommunal arealplanlegging, 

synliggjøre når i prosessene man har størst påvirkningskraft mhp. løsningsvalg, 

og beskrive prinsippet for tekniske løsninger. Rammeplanen har et eget kapittel 

for reguleringsplaner, der det beskrives at reguleringsplaner skal ivareta 

arealbehov for tekniske og landskapsmessige løsninger for overvannshåndtering. 

Som vedlegg til rammeplanen er det også en sjekkliste som kan benyttes ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner.  

Område på Øra Syd er flatt og krever å måtte inngå i en helhetlig 

overvannshåndtering på Øra. Det er kort vei til sjø, noe som bidrar til å gjøre 

denne prosessen gjennomførbar. 
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4 Planområdet og tiltaket 

4.1 Alternativsvurderinger og behov for 

planavklaring 

Planarbeidet bygger på en forutsetning om utvidelse av BatteriRetur AS, i 

umiddelbar nærhet til sin eksisterende virksomhet på Øra. Og at et nytt 

renseanlegg lokaliseres på det området skisseplanutredningen for nytt 

renseanlegg vurderte som mest hensiktsmessige lokalisering. 

Dersom utvidelse av BatteriRetur AS ikke lokaliseres i forlengelsen av 

eksisterende virksomhet på Øra, vil det være aktuelt for bedriften å vurdere ny 

lokalisering for hele sin virksomhet inkl. det anlegget som er på Øra i dag. De vil 

da stå fritt til å flytte hele sin virksomhet vekk fra Øra. Det mest relevante vil 

være en annen lokasjon i Norge eller Sverige. 

Alternativ lokalisering av renseanlegget vil kunne være et annet areal innenfor 

gjeldende reguleringsplan for Øra Syd med formålet kommunalteknisk anlegg. 

Disse arealene er i dag i bruk, og en slik løsning vil derfor kreve fjerning av 

eksisterende virksomhet. Konsekvensene for dette vil bli så store at det ikke 

inngår i planavgrensningen for varsel om oppstart. Varslingsgrensen viser en 

mindre utvidelse mot dette arealet (i syd) for å skape tilstrekkelig fleksibilitet. 

4.2 Valg av tomt 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til eksisterende næringsbebyggelse på 

den ene siden og Øra naturreservat på den andre siden. Denne situasjonen 

kjenner man til fra arbeidene med gjeldende reguleringsplan, og det foreligger 

nå grunnlag for at området blir godkjent som et utbyggingsområde i 

kommuneplanen på gitte betingelser.  
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Figur 14 Utsnittet viser Øra næringsområdet, aktuell tomt med rød stiplet linje (kilde: 

norgeskart.no). 

Øra området har en stor betydning for Fredrikstad kommune for å videreutvikle 

eksisterende næringsvirksomheter. Kommunen har arbeidet aktivt for å 

samlokalisere virksomhet med behov for nærhet til havn og som samtidig kan 

bidra til effektiv avfallshåndtering innenfor en sirkulær bærekraftsmodell. 

4.3 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger i et skjermet indre kystslettelandskap, kystnært med 

bebygde områder. Området grenser til Gansrødbukta, som er en del av Øra 

naturreservat. Dette ligger ved Østelvas utløp i Oslofjorden. En skjeté, som er 

en slags molo, ble bygget i årene 1998-1999. Området ligger i ytterkant, retning 

sørøst, for Øra næringsområde, og grenser til dette område på tre sider. 
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4.3.1 Bilder fra nærområdet 

Figur 15 Bilde tatt i sydvendt retning. Planområdet ligger til høyre for skjeté (foto: COWI 

AS). 

 

Figur 16 Bilde tatt i vestvendt retning. Eksisterende vegetasjon forutsettes bevart (foto: 

COWI AS) 
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4.4 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 17 Varslingsgrense (kilde: COWI AS) 

 

Stipla linje i figur 15 viser varslingsgrensen til området. Tiltaket omfatter til 

sammen et areal på ca. 80 daa som fordeles slik: 
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Figur 18 Foreløpig skisse av arealdisponeringen (kilde: illustrasjon: COWI AS). 

 

Grøntareal 

Lengst nord på tomten reguleres det til grøntareal. 

Batteriretur AS 

Batteriretur AS er allerede etablert på nabotomta. Det er behov for en utvidelse 

av virksomheten. 
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Renseanlegg FREVAR 

FREVAR har utarbeidet et forprosjekt september 2020. Skissert bygningsvolum 

viser felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg. 

Skissen viser arealbehovet for renseanlegget bygning og manøvreringsareal. Mer 

detaljert utforming av arealet må avklares senere. 

Arealbehov til bygningsmassen 

Foreløpig vurdering av bygningsmassen: 

Bygninger Areal grunnflate 

Batteriretur AS – behandlingsanlegg 8 000  

Batteriretur AS – lagerhall nord 1 600  

Batteriretur AS – lagerhall sør  1 600  

Renseanlegg 11 000  

TOTALT 22 200  
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5 Utredningsbehov 

5.1 Metode for konsekvensutredningen 

§ 17 i forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet følgende om 

innholdet i en konsekvensutredning: 

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen 

eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig 

informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, skal slik 

informasjon innhentes. Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent 

metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. 

Utredningen av hvert tema skal bygges opp av tre hovedtrinn: 

› Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon. 

› Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og 

konsekvenser i forhold til referansealternativet.  

› Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal 

avbøtende tiltak for hvert fagtema beskrives. Behovet for nærmere 

undersøkelser skal også vurderes. 

For hvert tema skal det gis nærmere beskrivelse av grunnlag og faglig 

anerkjente metodevalg. Generelt vil det sees til Klima- og miljødepartementet 

og Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder 

"Konsekvensutredninger – anerkjent metodikk og databaser for innlegging av 

data (2018), samt Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser med 

hensyn til metodikk. Bruk av metode for de ulike temautredningene kan 

tilpasses de spesifikke problemstillingene i dette prosjektet. Metodevurderinger 

skal foreligge for hvert tema.  

Det er en rekke tema som det ikke vil være behov for å konsekvensutrede i 

egen rapport, men som vil beskrives i planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen 

skal være en integrert del av planprosessen og det endelige plandokumentet. 

Det skal lages en sammenfatning som skal dokumentere at endringene/tiltakene 

etter en helhetsvurdering ikke får store negative konsekvenser for miljø og 

samfunn.  

5.2 Vurdering av utredningstemaer 

Tabellen under illustrerer hvordan de ulike temaene skal belyses i det videre 

planarbeidet. 
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 Planfaglige temaer Temaer som 

skal 

undersøkes 

Temaer som skal 

konsekvensutredes 

1. Naturmangfold jf. 

naturmangfoldloven 

 X 

2. Økosystemtjenester X  

3. Nasjonal og internasjonalt fastsatte 

miljømål 

X  

4. Kulturminner og kulturmiljø X  

5. Friluftsliv  X 

6. Landskap  X 

7. Forurensning  X 

8. Vannmiljø jf. vannforskriften X  

9. Jord- og mineralressurser Ikke relevant  

10. Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant  

11. Transportbehov, energiforbruk og 

energiløsning 

 X 

12. Beredskap og ulykkesrisiko X  

13. Virkninger som følge av 

klimaendringer (havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred) 

X  

14. Befolkningens helse og helsens 

fordeling i befolkningen 

X  

15. Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

X  

16. Barn og unges oppvekstsvilkår x  

17. Kriminalitetsforebygging Ikke relevant  

18. Arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet 

X  

 

5.3 Utredningsalternativer 

Under hvert beslutningsrelevant tema skal konsekvensene beskrives dersom 

planen gjennomføres. I oppsummeringen av konsekvensvurderingen og 

planbeskrivelsen skal det også gjøres rede for følgene av at planen ikke 

realiseres.  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og Plan- og bygningsloven skal 

planprogrammet gjøre rede for hvilke alternativer som er vurdert. 

Alternativ 1 

Tiltaket, som beskrevet i kapittel 4, er alternativ 1.  
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Alternativ 0 

0-alternativet er et generelt uttrykk for alternativet som fungerer som 

sammenligningsgrunnlaget for planforslaget. I dette tilfellet vil 0-alternativet 

være en videreføring av dagens situasjon iht. gjeldende reguleringsplankart for 

Øra Syd der spesialområde i nordøst blir bevart som i dag.  

Videre vil 0-alternativet medføre at Batteriretur AS må flytte sin virksomhet til 

en uspesifisert lokalisering i Norge eller Sverige. Da arealet på Øra ikke er 

tilstrekkelig til å videreutvikle bedriften.  

For FREVAR medfører 0-alternativet at de må flytte eksisterende virksomheter 

for å gjøre plass til det nye renseanlegget. Dette fordi areal til kommunalteknisk 

anlegg i eksisterende reguleringsplan for Øra Syd ikke er tilgjengelig på grunn 

av annen virksomhet. 

I konsekvensutredningen vil valgt alternativ settes opp, og vurderes mot 0-

alternativet. 

5.4 Utredningstemaer 

Følgende temaer er vurdert å være vesentlig for miljø og samfunn i dette 

prosjektet:  

5.4.1 Naturmangfold jf. naturmangfoldloven 

Utredningstema Naturmangfold jf. naturmangfoldloven 

Utredningsomfang 

 

For å sikre at verdifulle eller særlig sårbare arter ikke går 

tapt som følge av tiltaket, utredes naturmangfold som 

eget tema.  

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet. 

Nødvendige registreringer/undersøkelser gjennomføres, og 

det redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få for 

naturmangfoldet, både når det gjelder flora og fauna.   

Det skal gjøres en vurdering i forhold til 

naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  

Grunnlag 

 

Ortofoto, kartgrunnlag, kartdatabaser og annen 

tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon. Evt. befaring og 

registrering. 
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5.4.2 Friluftsliv 

Utredningstema Virkninger på friluftslivaktivitet 

Utredningsomfang 

 

Det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få for 

friluftsaktiviteten i området og for nærmiljøet. 

Beskrivelse av eksisterende situasjon i planområdet. 

Vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke 

friluftslivsaktiviteten direkte og indirekte.  

Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  

Grunnlag 

 

Ortofoto, kartgrunnlag, kartdatabaser og annen 

tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon knyttet til 

eksisterende registeringer. Evt. befaring og registrering.  

 

5.4.3 Landskap 

Utredningstema Virkninger på landskapsbildet 

Utredningsomfang 

 

Det skal redegjøres for hvordan tiltaket påvirker 

landskapsbildet. Det skal særlig vektlegges forholdet til 

Gansrødbukta (naturreservatet) og kulturlandskapet i nord 

ved bekken. Landskapsutredningen skal vektlegge 

landskapstiltaksvurderinger som tilfredsstiller 

Fylkesmannens krav tilpassing til naturmiljøet og friluftsliv. 

 

Det skal spesielt legges vekt på å få fram de avbøtende 

tiltak som kan medføre en helhetlig tilpassing til 

landskapsbildet og naturmiljøet. 

Det skal utarbeides skisser, perspektiver og andre 

illustrasjoner som på en enkel måte får fram hvordan 

tiltaket kan tilpasses landskapet. Dersom det bør settes 

spesielle krav i reguleringsbestemmelsene bør det 

framkomme. 

Grunnlag 

 

Illustrasjonsplan for området og beskrivelse. 

Naturmiljørapport til KU og andre miljøutredinger og 

landskapsplaner.  

Ortofoto, kartgrunnlag, kartdatabaser og annen 
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tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon knyttet til 

eksisterende registeringer. Evt. befaring og registrering.  

 

5.4.4 Forurensning 

Utredningstema Forurensning 

Utredningsomfang 

 

Det skal utarbeides en miljørisikovurdering. Det legges 

spesielt vekt på vann, men vil inkludere alle relevante 

miljøtemaer og. Vi følger prinsippene i NS 5814/2008 

(krav til risikovurderinger). 

Hvilke avbøtende tiltak krever en utvikling av området i 

tråd med planforslaget med 

Grunnlag Utførte og evt. supplerende undersøkelser, samt annen 

foreliggende dokumentasjon. 

 

5.4.5 Transportbehov, energiforbruk og energiløsning 

Utredningstema Transportbehov, energiforbruk og 

energiløsning 

Utredningsomfang 

 

Transportbehov 

Kartlegge Batteriretur AS's vareflyt fra leveranse, 

gjenvinning og evt. deponering av restmaterialer. 

Muligheter for samhandling med nærliggende bedrifter. 

Beskrive transportbehovet knyttet til den permanente 

virksomheten for nytt renseanlegg. På bakgrunn av 

forventet antall ansatte knyttet til virksomhetene skal 

dette transportbehovet beskrives og vurdere om dette har 

potensiale for å påvirke eksisterende vegnett.  

Energibruk og energiløsninger 

Det skal utredes hvilke energiløsninger som anbefales ut 

fra anleggets funksjoner, beliggenhet og muligheter for 

sambruk. Hvor gode synergieffekter for energibruk er det 

mulig å skape ved å samkjøre løsningene for de ulike 

byggene og funksjonene i tiltaket?  
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Grunnlag Gjennomgang av tiltakenes virksomhet og bygningsmasse, 

vil legge grunnlaget for videre utredninger av 

transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. 
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6 Andre utredninger 

6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller et generelt krav til utredning av risiko og 

sårbarhet i planer som legger til rette for utbyggingsformål. 

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke sårbare forhold/objekter som kan 

forbindes med tiltakene det tilrettelegges for i planen. Analysen skal avdekke 

forhold som kan medføre en uakseptabel risiko for samfunnssikkerheten, dvs. 

hendelser med konsekvenser for samfunn og innbyggere. ROS-analysen skal 

identifisere hendelser, og vurdere sannsynligheten for disse, samt tilhørende 

konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko vil det være vesentlig å 

utarbeide forebyggende tiltak.  

Analysen vil være basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet 

i https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-

informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/ 

Det vil bli anvendt utarbeidede sjekklister. 

ROS-analysen vil bli utført på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter som er av 

betydning for arbeidet med planen.  

Selve ROS-analysen gjennomføres når alle grunnlagsdokumenter foreligger, 

men det vil underveis i planprosessen være aktuelt å se nærmere på enkelte 

tema, med tanke på mulig arealbruk i området. 

Analysen vil bli gjennomført i følgende trinn: 

› Identifisering av sårbare objekter 

› Identifisering av relevante hendelser som kan representere en risiko 

› Sannsynlighet for hendelsene 

› Konsekvenser av hendelsene 

› Sammenstilling av risiko 

› Forslag til risikoreduserende tiltak 

6.2 Geoteknikk 

Det skal gjøres geotekniske vurderinger av områdestabiliteten i tråd med NVE 

sine retningslinjer i "Flaum- og skredfare i arealplanar". I disse retningslinjene 

beskrives hvilke skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene 

bør utredes og innarbeides i arealplan. 

Flomfare vil bli vurdert i den ordinære beskrivelsen av konsekvenser knyttet til 

planbeskrivelsen. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
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7 Fremdrift 

Det innledende reguleringsplanarbeidet vil pågå parallelt med 

kommuneplanarbeidet. Det medfører at det foreligger noen foreløpige utkast til 

konsekvensutredninger og planforutsetninger, slik at det satses på en rask 

framdrift etter at innkommende vurderinger fra varsel om oppstart foreligger. 

 

Det er arbeidet og arbeides videre i første kvartal av 2021 med å få fram 

nødvendige grunnlagsdokumenter til reguleringsplanen.  

 


