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1. Generelle opplysninger

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): 

Plantype: 

Områdereguleringsplan 

x Detaljreguleringsplan 

Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 303/1240/0 

Plankonsulent: COWI v. Rune Skarstein – rusk@cowi.no 

Adresse: Kobberslagstredet 2, Kråkerøy 

Fakturaadresse: COWI AS, Postboks 123, 1621 Fredrikstad 

e-post: NorwaySupplierInvoice@cowi.com

Tlf: +47 02694 eller Plankonsulent 90841810 

Forslagsstiller:  Fredrikstad kommune v. Borg Havn og FREVAR 

Nasjonal planID:  3004 1194 

Kommunens saksbehandler:  Maria Emilie Berg Henriksen 

Tlf:  69305637 

e-post:  maahen@fredrikstad.kommune.no

Møtested: Rådhuset Møtedato: 4.mars 

Deltakere:  
Fra plankonsulent: Rune Skarstein (COWI) 

Fra kommunen: Ivar Andreas Grønli, Maria Emilie Berg Henriksen, Anna 
Karin Hellstrøm 

Andre: Fredrik Hellstrøm (FREVAR)  

Referent: Maria Emilie Berg Henriksen og Rune Skarstein 

Dato for godkjent referat: 30.11.2020 

mailto:rusk@cowi.no
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2. Hensikten med planarbeidet 

Etablere et næringsområde for videreutvikling for virksomheten BatteriRetur og 
tilrettelegging for etablering av renseanlegg i tilknytning til FREVAR.  
 

• Hvorfor det skal reguleres for akkurat disse virksomhetene her? (Synergier). (jf. 
kommuneplanarbeid og vurdering av innsigelse fra fylkesmann) 

• Det forutsettes at bekk og kantvegetasjon skal opprettholdes. 

• Kyststien langs Gansrødbukta og videre utover til fugetittertårnet skal opprettholdes 
også i ny plan. 
 

3. Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

• Avklaring av varsel om oppstart.  
o Grunnet innsigelse i kommuneplanprosessen anbefalte 

planmyndigheten at forslagsstiller avventer varsel om oppstart til 
innsigelse er drøftet på kommuneplannivå.  

• Forholdet til kommuneplanprosessen.  
o Se punkt over.  

• Krav om KU – Planprogram (det foreligger en vurdering).  
o Plankonsulent har påbegynt arbeidet med konsekvensutredning. Det 

ble tidlig klart at forholdet til naturmiljø var sentralt, derfor er dette 
planarbeidet startet allerede. 
 

• Avklare hvordan reguleringsavdelingen ønsker å delta i planprosessen. 
o Reguleringsavdelingen stiller seg positive til aktivt delta i 

planprosessen, og ønsker god dialog under utarbeidelse av planforslag.  

4. Eksisterende arealbruk 

Planområdet består i dag av ubebygd areal, avsatt til spesialområde Friluftsområde 
Bevaring av vegetasjon og landskap. I henhold til planbestemmelse i gjeldende 
reguleringsplan skal området dog kunne vurderes på nytt etter 10 år. Det skal da 
vurderes om det er hensiktsmessig å omregulere området til 
næringsareal/kommunalteknisk anlegg. 
 

5. Tidligere vedtak i saken 
Planinitiativet for Øra Syd Nordøstre del ble behandlet i planutvalget den 13.02.2020 
(prosessledende beslutning).   
 
Planutvalgets vedtak 13.02.2020:  
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens 
vurdering.  
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å fatte vedtak om at utarbeidelsen av 
planforslag for Øra Syd Nordøstre del forholder seg til følgende premisser:  

• Det skal opprettes en buffer mellom naturreservatet og utbyggingsområde.  

• Det må settes av tilstrekkelig vegetasjonsdekket kantsone (3-5 meter) langs 
bekkeløpet som munner ut i planområdet.  
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• Reguleringsbestemmelsene må stille krav om at det kun kan deponeres rene 
masser, dersom det er tenkt at arealet skal kunne benyttes til deponi, nå eller i 
fremtiden.  

• Planarbeidet bør sees i sammenheng med de planene som ligger for friluftsliv 
og eksisterende naturområde.  

 

6. Eierforhold 
 

Planområdet eies av Fredrikstad kommune og FREVAR KS. Deler av området overdras til 

Borg Havn IKS for tilrettelegges for å oppfylle opsjon for en utvidelse av eksisterende tomt 

for BatteriRetur. I tillegg vil etablering nytt renseanlegg etableres på FREVAR sine arealer.  

7. Overordnede føringer 

Planstatus 

De fleste overordnede føringer kan ha en viss relevans, men plankonsulent mener at 
de forhold med kryss er spesielt relevante. 

 

 Merknader 

X Fylkesplan for Østfold Fylkesplanen arbeider med 
arealbruk, verneformål, 
transportbehov og næringsutvikling. 
Næringsutviklingen i planen er 
særlig relevant for Nedre 
Glommaregionen. 
 

X Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

Planen har kystlinje mot 
Gansrødbukta og vernehensyn, 
friluftsliv og næringsutvikling vil 
derfor være sentralt. 
 

 Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

 

X Kommuneplanens arealdel Planområdet er også inne i 
kommuneplanarbeidet og 
samkjøringen mellom kommuneplan 
og reguleringsplan blir derfor særlig 
relevant. 
 

X Kommuneplanens samfunnsdel Planområdet er en svært viktig for 
næringsutviklingen i kommunen og 
samtidig har området 
verneinteresser. 
 

X Kommunedelplan for klima og energi De virksomheter som forutsettes 
etablert er viktige for det grønne 
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skiftet vil være viktige brikker i det 
sirkulære gjenvinningsmiljøet på 
Øra.  

 Kommunedelplan for kultur  

 Kommunedelplan for landbruk  

 Sykkelhovedplan for Fredrikstad  

 Trafikksikkerhetsplan  

X Overvannsrammeplan Området er flatt og krever å måtte 
inngå i en helhetlig 
overvannshåndtering på Øra. 
 

X Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Planområdet ligger innenfor den 
store reguleringsplanen for Øra Syd.  

 Tilliggende reguleringsplaner  

X Andre planer/vedtak Forholdet til planprosessen for 
kommuneplanen slik det 
framkommer i kap.5. 
 

X Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

Reguleringsplanarbeidet og 
kommuneplanarbeidet vil måtte 
samkjøres i det videre arbeidet 
også. 
 

 
 
 
 
 

Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 

 Merknader 

X 2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Planlagt virksomhet vil kunne ha stor 
betydning for samlokalisering arbeid og 
bolig og for reduksjon av 
transportbehovet knyttet til særlig 
BatteriReturs materialer. 

 

X 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

Planområdet ligger til kystlinjen og 

næringsinteressene og 
verneinteresser er viktige. 
 

X 2018 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

Rensing, gjenbruk og redusert 
transportbehov er viktige for 
energiplanlegging og klima. 
  

 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 
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 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

Rapporter og veiledere 

Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement  

X Lokalsamfunnsrapporter Lokalsamfunnet Gudeberg 

 

Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no. Et komplett planforslag skal 
planbeskrivelse og planbestemmelser følge departementets maler. 

Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

X Tiltaket krever konsekvensutredning Ja 

X Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

Vurdering er utført – prosjektet 
utløser krav om KU med 
planprogram. Se planinitiativ for 
vurdering.  

 Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

 

http://www.planlegging.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
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Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 
   

 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

X 

 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Ingen boligområder i nærheten, 

men kan være innenfor 

aksjonsradius til større barn og 

ungdom. Forholdet til friluftsliv er 

derfor viktig også her. 

 

 

X 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

 

Ledningskart kan bestilles av 

Fredrikstad kommune 

X Sosial infrastruktur Friluftsliv. Området ligger i 

nærheten av skjete med atkomst 

til fugletittetårnet på sydspissen 

av Øra. Friluftlivsarealer ved nær 

planområdet (øvold) og 

forbindelse videre østover til 

Pernes. 

  

 

 

X 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Industriområde i nærheten. Det 

må vurdering om noen av 

prosessene knyttet til tiltaket 

medfører forurensing. 

 

X Universell utforming Gjelder tilpassing for 

arbeidsplasser. 

 

X Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Naturreservat i nærheten og 

verneinteresser 

X Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Innsyn til Kongsten fort 

X Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

Det eksistere flere rapporter om 

biologisk mangfold og utkast til 

KU for naturmiljø er utført. Innsyn 

til Kongsten fort. 
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Kontakt byantikvar. 

 

X Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

Som del av reguleringsplanen 

Geoteknikk og stormflo spesielt 

relevant. 

 

X Levekår og folkehelse Friluftsliv og arbeidsplasser 

 
 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og 
bygningslovgivningen (bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og 
berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i 
planprosessen. 
 
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til 
naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Generell medvirkning i varsel og 
annonse 

 Ved varsel  

Nærmere avklaring med 
kommunen ang. Lokalsamfunnet 

Avklares senere Avklares senere 

Det må antagelig avholdes møte 
med Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen 

Møte Avklares sammen med 
kommuneplanprosessen 

   

 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med 
et konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig 
planforslag oversendes. Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 
Møter avholdes etter behov. 
 

Planavgrensning 

Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
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Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret 
avgrensning. Illustrasjonen er iht. utsendt varsel om oppstart. 
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Kart 

   
Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 
 
 

 
 
Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 
Geomatikk-avdelingen, og leveres 
på SOSI-format i henhold til 
gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger.  

 
 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for 
de eiendommer det ønskes 
opplysninger om. 

 

Gjennomføring 

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

X Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

Tiltaket er et 
kommunalteknisk tiltak. 

X Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

Ledninger inn til planlagt 
renseanlegg skal 
utbedres/utbygges.  

   
 

Oppstart av planarbeidet 

X Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

X Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres. Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

X Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

• Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

• Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

• Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 

 

Komplett planforslag – innhold og materiell 

 
 

x 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format 

x Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 

x Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-
format. 

x Nødvendige illustrasjoner og modeller 
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x Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

x Kopi av varslingsbrev 

x Varslingsliste 

x Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

x Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
x 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

x Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

x Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
x 
 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som 
komplett 
 

Framdrift 

 Plankonsulents planlagte dato for varsling: ? 

 
 
 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

 
? 
 

 
 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med 
overordnede planer og/eller begge parter er enige om det, 
skal det avtales egen frist for behandling når komplett 
planforslag foreligger. 

 
 
 

 
 

Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 

Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå 
på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag 
av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale 
avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til 
endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
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fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og 
endring av fremdriften for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er 
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og 
etter en periode avslutte saken. 
 
Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


