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1 Innledning 
 

Premissene for planarbeidet er endret som en del av planprosessen fra 

oppstartsmøte med kommunen og nå fram til varsel om oppstart. 

NB: Planprogrammet redegjør for de forholdene som nå gjelder.  

Fredrikstad kommune ønsker å legge til rette for en videreutvikling av avfalls- 
og næringsaktiviteten innenfor Øra-Syd området - for et areal på ca. 40 daa. 
Dette området er tidligere reguler iht. reguleringsplan for Øra-Syd fra 2010, 
men planen trenger å endres for å åpne opp for ønsket utvikling. 

Planarbeidet er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, FREVAR og Borg 
havn. Det arbeides parallelt med å få godkjent en ny kommuneplan som åpner 
opp for den samme utvikling som for en reguleringsplan. For å få planen 
godkjent til riktig tid er det nødvendig å arbeide parallelt med de to plannivåene.  

COWI er engasjert som plankonsulent for å utarbeide reguleringsplanen, og har 
god kjennskap til de komplekse problemstillingene fra planarbeidet med Øra-Syd 
planen i 2010.  
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2 Formålet med planen og planområdet. 
Forholdet til kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

 

Planens formål er å tilrettelegge for en videreutvikling av næringstomter 
innenfor Øra-Syd. Etter at eksisterende reguleringsplan ble vedtatt i 17.06.2010 
er næringsarealene fult utnyttet.  
 
I planarbeidet fra 2010 var det en tomt som var knyttet usikkerhet til om 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. Derfor var det fornuftig å 
utsette avklaringen om endelig arealutnyttelsen for dette området. Dette fordi 
en da kunne optimalisere arealbruken på kort sikt, og samtidig vurderer behovet 
for næringstomter på lang 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 bygningsloven 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, og siktemålet er å få en godkjent ny kommuneplan 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. Begge parter var 
med på å løfte fram kommunes interesser fram på planforumsmøtet 20 august. 
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Eksisterende reguleringsplan vises i kartillustrasjonen under, og med utsnitt av 

planens nordøstlige hjørne som ønskes omregulert. 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende reguleringsplan 
på Øra syd – utsnitt av 
planen med den aktuelle 
næringstomta. 
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Hvilke arealbehov foreligger som grunnlag for ny plan 

I dialog 24.oktober mellom i FREVAR og Borg Havn ble det vurdert ulike 
arealbehov, og kommet fram til en foreløpig arealdisponering som viser følgende 
arealfordeling: 

1 4-5 daa. til grøntareal. 
2 20-22 daa. til Batteretur 
3 12-14 daa. til renseanlegg FREVAR 
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Skissen over viser en grov foreløpig arealdisponering av området. Denne skissen 
vil måtte tilpasses virksomhetens konstruksjoner og transportbehov, men gir 
like vel grov arealdisponering. 
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3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Om planarbeidet vil få virkninger 
utenfor planområdet 

 

FREVAR har utarbeidet en skisseplan 15.10.2019 – for felles rensanlegg for 

Fredrikstad og Sarpsborg, og selv om ikke størrelser på anlegg og organisering 

av rensevirksomheten er avklart, er det behov for å avsette arealet som angitt 

på plankart under til renseanlegget. 

 

Skissen under viser arealbehovet for renseanlegget bygning og 

manøvreringsareal. Mer detaljert utforming av arealet må avklares senere 
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Planer for utvidelse av Batteriretur sin virksomhet 

 

 

 

Eksisterende 

anlegg utenfor 

ny plangrense 

To lagerhaller 

57x28m.  

Anlegg for 

gjenvinning 

80x62,5 m 
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4 Funksjonell og miljømessig kvalitet. 
Tiltakets virkning på, og tilpasning til, 
landskap og omgivelser. 

 

Dette planområdet ligger i umiddelbar nærhet til eksisterende 
næringsbebyggelse på den ene siden, og Øra naturreservat på den andre siden. 
Denne situasjonen kjenner en til fra arbeidene med gjeldende reguleringsplan. 

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.  

Planområdet inngår også i et viktig friluftsområde som er tilrettelagt med 
gangsti mellom naturvernområdet og nærings/avfallsanlegget. Dette viser at det 
har vært mulig å kombinere naturmiljø, friluftsliv og næringsaktiviteter over en 
lang periode.  

INNLEDENDE ARBEIDER FOR NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 

I forbindelse med planarbeidet til reguleringsplan for Øra Syd 2010 fra ble det 

utført en registering av de biologiske mangfoldet. Den gang var det usikkerhet 

om hvordan det biologiske mangfoldet innenfor planområdet ville utvikle seg. 

Det ble derfor utarbeidet et nytt notat med samme utgangspunkt for å kartlegge 

utviklingen i området. 
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Fredrikstad kommune har også initiativ til at universitetet NMBU på Ås skal 
bruke Øra Syd som et studieobjekt i kurs om restaureringsøkologi. Dette kurset 
er gjennomført og resultatet vil bli presentert for kommunen når fellesdato er 
avklart. 

Studentens arbeid vil bli koordinert med det arbeidet som er igangsatt for å 

utarbeide konsekvensutredning til reguleringsplanen. Dette arbeidet er 

framskyndet før oppstart av reguleringsplanarbeidet for å kunne kartlegge 

naturmangfoldet før vinteren, og fordi en på forhånd vet at dette temaet må 

vies stor oppmerksomhet uansett krav om KU eller ikke. COWI med 

spesialkompetanse i naturforvaltning er engasjert i dette arbeidet, og kontakten 

mot studentarbeidene er ivaretatt. 

 

 

 

Illustrasjonsplanen til venstre 
viser at arbeidet med å 
kartlegge naturmangfold der 
igangsatt. 
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5 Vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet og hvordan 
samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant 
annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet. 

 

Siden forholdet mellom verneinteressene i dette området er store har det 
allerede vært arbeidet aktivt for å ligge i forkant med å vurdere disse 
interessentene.  

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet vil det foreligge en ROS utredning, og 

iht. kapittel 8 vil det måtte utføres en konsekvensutredning. I dette arbeidet vil 

berørte interesser og samfunnssikkerhet være sentrale temaer. 
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6 Prosesser for samarbeid og medvirkning 
fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte. 

 

Tiltaket har allerede vært diskutert med de offentlige myndigheter i planforum 
som ble arrangert av Østfold fylkeskommune. Dette for å avklare de ulike 
vurderinger av planområdet.  

Det har helt tydelig framkommet at det er behov for en videre dialog med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette vil følges opp i den videre 

planprosessen. 
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7 Hvilke berørte offentlige organer og 
andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart. 

 

Det er naturlig med en standard varsling av de fylkeskommunale- og statlige 

etater, på samme måte som for den gjeldende reguleringsplanen. Dette gjelder 

også for interesseorganisasjoner ol. Hvis det er behov for å supplere med andre 

etater/grupperinger kan dette avklares på oppstartsmøte. 
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8 Vurderingen av om planen er omfattet 
av forskrift om konsekvensutredninger, 
og hvordan kravene i tilfelle vil kunne 
bli ivaretatt 

 

Det er gjort en foreløpig vurdering av kravet til konsekvensvurdering. Forskriften 

til konsekvensutredning fastsetter at forhold som er listet opp i vedlegg 1 saker 

alltid skal konsekvensutredes (jf. §6 b – i rammen under) og det må utarbeides 

et planprogram (jf. §13). 

 

I vedlegg 1 fremkommer: 

- Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 
personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

I samråd med COWI`s fagansvarlig for utarbeielse av skisseplan for renseanlegg 
er det vurdert at grensen på 150 000 pe. kan blir overskredet uansett 
organisering i forhold til definisjoner i Norsk Standard og forurensingsloven. 
 
Erik Johannesen, COWI skriver: "……personekvivalenter blir beregnet etter BOF5 

så vil det også inkludere industri/næring og tallet blir som regel større enn antall 

personer tilknyttet. Det er beregnet 117 100 personer tilknyttet i fremtiden, og 

det kan faktisk være sånn at det er >150 000 personekvivalenter når 

næringsmiddelindustri o.l. tas med i beregning etter NS9426." 

Ut fra dette kan det skisseres hvilke temaer som kan tenkes å utrede. 
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 Planfaglige temaer Temaer som skal 

Undersøkes/beskrives 

Temaer som skal 

konsekvensutredes 

1. Naturmangfold jf. naturmangfoldloven  x 

2. Økosystemer X x 

3. Nasjonal og internasjonalt fastsatte miljømål x  

4. Kulturminner og kulturmiljø X  

5. Friluftsliv x  

6. Landskap X *  

7. Forurensning  X 

8. Vannmiljø x  

9. Jord- og mineralressurser Ikke relevant  

10. Samisk natur- og kulturminner Ikke relevant  

11. Transportbehov, energiforbruk og energiløsning x  

12. Beredskap og ulykkesrisiko x  

13. Virkninger av klimaendringer og stormflo m.m  X 

14. Befolkningens helse og helsens fordeling i 

befolkningen 

X  

15. Tilgjengelighet for alle x  

16. Barn og unges oppvekstsvilkår Ikke relevant  

17. Kriminalitetsforebygging Ikke relevant  

18. Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og 

kvalitet 

x  

19. Geoteknikk X Egen avklaring iht. NVE sine 

krav til utredning av område 

stabilitet 

 

* landskap trenger ikke KU – dersom bebyggelsen er har høyder og omfang som 

øvrige industritomter. 


