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Saksnr.: 2013/5056
Dokumentnr.: 75
Løpenr.: 35433/2017
Klassering: VÆRSTE
Saksbehandler: Ole Bernt Kvisgaard

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 06.04.2017 23/17
Bystyret 04.05.2017 53/17

Forslag til endring av reguleringsplanen for Del av gnr. 423, bnr. 2  Værste 
ArealplanID: 0106 1007 - Kråkerøy - Forslagstiller: Helsehuset Fredrikstad 2 AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste arealplanID: 0106 1007 plankart datert 
02.12.2009, sist revidert 19.04.2011 med tilhørende regulerings-bestemmelser datert 
02.12.2009, sist revidert 07.02.2017. 

Fredrikstad, 28.03.2017

Planutvalgets behandling 06.04.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 06.04.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste arealplanID: 0106 1007 plankart datert 
02.12.2009, sist revidert 19.04.2011 med tilhørende regulerings-bestemmelser datert 
02.12.2009, sist revidert 07.02.2017. 

Bystyrets behandling 04.05.2017:
Terje Moland Pedersen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Han sitter i styret i Værste AS. Et enstemmig Bystyre erklærte ham inhabil med henvisning 
til fvl § 6 1.ledd, bokstav e) punkt 2. Ingen vara.

Kirsten Mostad Pedersen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Hun er gift med Terje Moland Pedersen. Et enstemmig Bystyret erklærte henne inhabil med 
henvisning til fvl § 6 2.ledd. Ingen vara.

Det var ingen vara til stede ved behandlingen av habilitet.

Rådmannen v/kommunalsjefen orienterte.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 51 stemmer.

Bystyrets vedtak 04.05.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste arealplanID: 0106 1007 plankart datert 
02.12.2009, sist revidert 19.04.2011 med tilhørende regulerings-bestemmelser datert 
02.12.2009, sist revidert 07.02.2017. 
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Fredrikstad, 05.05.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Kopi til: Regulering og byggesak v/ Ole B. Kvisgaard
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste arealplanID: 0106 1007 plankart datert 
02.12.2009, sist revidert 19.04.2011 med tilhørende regulerings-bestemmelser datert 
02.12.2009, sist revidert 07.02.2017. 

Sammendrag
Endringsforslaget er utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 
AS c/o Værste AS. 

Reguleringsplan Del av gnr.423 bnr.2 Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med 
parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal 
(BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg. 

Forslagstiller ønsker gjennom endring av reguleringsplanen å øke arealer til tjenesteyting / 
forretning / kontor / institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på 
arealet som står ledig for et eventuelt parkeringshus, i gjeldende plan. Det foreslås erstattet 
med et frittliggende nærings og kontorbygg. 

Endringen vil åpne for større bebyggelse der gjeldende reguleringsplan for Helsehuset 
tillater en mer moderat utbygging. Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har i 
sine innspill kritiske kommentarer der de mener utnyttelsene blir for stor til at det er mulig å 
gi utbyggingen en god tilpasning til omgivelsene.

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.

Vedlegg
1. Oversiktskart målestokk 1:20.000
2. Plankart, datert 02.12.09, sist revidert 19.04.11
3. Reguleringsbestemmelser, datert 02.12.09, sist revidert 07.02.17
4. Planbeskrivelse, 02.12.09, sist revidert 07.02.17
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2013/5056.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Endringsforslaget er utarbeidet av Griff Arkitektur as på vegne av Helsehuset Fredrikstad 2 
AS c/o Værste AS. 
Reguleringsplan Del av gnr.423 bnr.2. Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med 
parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal 
(BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg. 
Forslagstiller ønsker gjennom endring av reguleringsplanen å øke arealer til tjenesteyting/ 
forretning/kontor/institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på 
arealet som er disponert til parkering. Parkeringsformål foreslås redusert. 
Planendringene er redegjort for ved tillegg i den opprinnelige planbeskrivelsen og beskrevet 
ved endringer i planbestemmelsene. Plankartet i reguleringsplanen er foreslått videreført 
uten endringer.
Eiendommer som berøres av endringsforslaget er gnr./bnr.
423/2 Værste AS 
423/54 Fredrikstadsdistriktets samv. barnehage 
423/177, 23/178 Helsehuset Fredrikstad 2 AS
K.G. Meldahls vei, G.A. Stouslands vei Fredrikstad Kommune

Overordnet planstatus
Aktuelle planer og retningslinjer i reguleringssaken:

 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. 
 Hovedsykkeltrasé 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520 (MD 

2012)
 RPR Barn og unges interesser i planleggingen / T-2-08 Rundskriv barn og 

planlegging
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014),
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009), 
 Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008)
 Grønn by: arealplanlegging og grønnstruktur (2003)
 T-1179 Estetikk i plan- og byggesaker (1997)
 T-1267 fortetting med kvalitet 
 T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen

Det henvises også til planbeskrivelsens Kapittel 2 Overordnet Planstatus.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold

Veier/gate
Planområdet ligger innenfor sentrumsområdet i byområdeplanen, og er avsatt til formålene 
framtidig bebyggelse og anlegg, samferdselsareal, infrastruktur og grøntstruktur. Det ligger 
sør for Jens Wilhelmsens gate og utenfor området på Værste-siden som har sentrumsformål 
i Byområdeplanen. 
Jens Wilhelmsen gate, tidligere kalt Bjølstadforbindelsen, fylkesvei 108 (fv108) og en parsell 
i planarbeid for ringveinett rundt sentrum og gjennomkjøringsvei til Kråkerøy og videre til 
Hvaler.
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Planområdet er også avgrenset av Selma Nygrensvei (mot Glombo), G.A. Stouslandsvei i 
øst (mot Åsgårdjordet) og K.G Meldahls vei (mellom Åsgård og Helsehuset).
Innkjøringer til Helsehuset fra G.A.Stouslands vei og Selma Nygrens vei med nedkjøring til 
Helsehusets parkeringskjeller videreføres. 
Parkering på bakkeplan og i parkeringskjeller utgjør ca. 6.500 m2 av de regulerte 9.000 m2 til 
parkering. Resterende disponible parkeringsareal har vært forventet realisert i et 
parkeringshus. 

Bebyggelsen 
Helsehuset danner et kontinuerlig fasadeliv mot Jens Wilhelmsen gate. På baksiden, mot 
sør, er den mer oppstykket og trappet ned mot grønnstruktur og K. G. Meldahls vei. Det er 
oppført ca. 14.970 m2 BRA bebyggelsesformål i Helsehuset, av 15.000 m2. 
Høydebestemmelser i en «matriseform» i gjeldende reguleringsplan åpner for fleksibilitet og 
varierte høyder. Den fremtredende høyden langs Jens Wilhelmsens gate (minimum 50% av 
arealet) er satt til maks. kotehøyde +18.5m. I tillegg kan bygningsmassen punktvis økes til 
maks. kotehøyde +26.5m, som avvik i formen (maks. 15% av arealet). Det resterende 
arealet skal utføres enten med kotehøyde +18,5m eller som «kutt» ned i formen. 
Planen gir formfleksibilitet og mulighet for en oppbrutt bygningskropp for Helsehuset og 
dermed bedre utsikt fra boligene bak. Helsehuset er oppført mer kompakt, med mindre 
høydevariasjoner og oppbrutte volum enn det har vært rom for i planbestemmelsene.  

Uteopphold og lek
Barn og unges bruk av planområdet er på gang/sykkelvei, bl.a. til barnehage, boligområder 
og kultur-/servicetilbud i området. Solrikt og skjermet leke- og uteoppholdsareal er 
opparbeidet innenfor parkformålet.

Grønt
Kollen mot Åsgård har grønnstruktur som er vernet. Her er rester av edelløvskog. 
Vegetasjonen er tett og er buffer mer enn rekreasjonsareal, men det går noen gangstier til 
boligene ovenfor. 
Den grønne bufferen skjermer også eneboligene langs K. G. Meldahls vei, mot Helsehuset. 
Den fortsetter i forlengelsen av parken langs K. G. Meldahls vei. 

Gang og sykkelveier
Hovedsykkeltraseer i sykkelplanen går langs Selma Nygrensvei, Jens Wilhelmsens gate og 
G.A. Stouslandsvei i sør og K.G Meldahls vei. Det er en del gangtrafikk langs K.G. Meldahls 
vei og over Jens Wilhelmsensgate til og fra høyskolen og gangbroen til byen. 

Kollektivlinjer
Planområdet har gangavstand til kollektivknutepunkt med både lokale og regionale 
rutetilbud, og med forbindelse til sykehuset på Kalnes. Byferga (Gamlebyen-Gressvik) har to 
stoppesteder 200 og 400 meter fra planområdet. To lokalbussruter med forbindelse til buss- 
og togstasjon og Kråkerøy passerer med avganger hver time. 

Forurensning i grunnen
Undersøkelser av grunnen for forurensning er gjennomført ved oppføring av Helsehuset. Det 
er ikke er behov for tiltak.
 
Grunnforhold
Geoteknisk vurdering er gjennomført i tråd med Norges Vassdrags og energidirektorats 
retningslinjer. 

Regulering av tilliggende område
Det er varslet reguleringsarbeid øst for planområdet Bjølstadjordet og Værstetorvet, der 
studentboligene i Bjølstadveien er regulert, og resterende areal sør for Jens Wilhelmsens 
vei, inkludert en veiparsell, er varslet igangsatt. 
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Her vil det foreslås endring av vegsystemet og krysspunkter mellom Jens Wilhelmsens gate 
fv108 og tverrgater. Dette kan innebære et nytt kryss i forlengelsen av Rødsveien nærmere 
Bjølstad-tunnelen og omdisponering av sekundærveier som G. A. Stouslands. 

Beskrivelse av planforslaget

Planområdet inneholder følgende formål iht PBL §12.5:

PBL §12.5-1: BEBYGGELSE OG ANLEGG
Tjenesteyting / Institusjon / Forretning / Kontor / Parkeringshus (T / I / F / K / P)

PBL §12.5-2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN. INFRASTR.
Kjørevei (o_V1 – 3)
Fortau (o_F)
Gang- og sykkelvei (o_GS1)
Annen veggrunn – grøntareal (o_VG1 – 5)
Kollektivholdeplass (o_K1, K2 – 3)

PBL §12.5-3: GRØNNSTRUKTUR
Park (o_P)
Vegetasjonsskjerm (o_VS)

Planområdet inneholder følgende hensynssoner iht PBL §12.6:
Sikringssone Frisikt (H140_1-3)
Støysone (H200_1)
Grøntstruktur hensynssone (H500_1)

Endringsforslaget innebærer å øke omfanget av bebyggelse i planen fra 15.000 til 25.000 m2 
og å redusere parkeringsareal fra 9.000 til 7.000 m2. Et nytt bygg er foreslått på nåværende 
parkeringsplass, adskilt fra Helsehuset. Bakkeparkering kan erstattes av en parkeringskjeller 
under et nytt bygg på samme sted, som utvidelse av Helsehusets parkeringskjeller. 

Planendringer er, med utgangspunkt i gjeldende plans dokumenter, redegjort for i en revidert 
planbeskrivelse og i reviderte bestemmelser, der endringsteksten er markert. 
Plankartet legges fram uten endringer. 

Veinavn er endret siden planen ble vedtatt første gang. Den delen av Glomboveien som 
passerer Helsehuset i vest heter nå Selma Nygrens vei. Veien kalt Bjølstadforbindelsen på 
plankartet heter Jens Wilhelmsens gate. Plankartet er beholdt med original tekst, fordi det 
ville være en uforholdsmessig stor arbeidsoperasjon å endre gatenavnene, da plankartfilen 
er i et eldre fil-format.    
 
Under er det gjengitt fra endringer i forslag til reguleringsbestemmelser. Disse fremgår i sin 
hele sammenheng i bestemmelsene. Under er endringer beskrevet eller gjengitt med utdrag,  
der ny og endret tekst er i kursiv. 

Under §1 Fellesbestemmelser
Endring: Her oppdateres eller oppgraderes fire bestemmelser om fjernvarme, klarlegging av 
usikre grenser i planområdet, geoteknisk lokalstabilitet og støvende anleggsarbeider.

Under§ 2 Bebyggelse og anlegg – 2.1 Tjenesteyting / institusjon / forretning/kontor / 
parkeringshus -  Under Utforming, estetikk og bruk

Endring:
Bygningsmassen langs ”Jens Wilhelmsens gate tillates utformet med ulike fasadeuttrykk, 
men sammenheng og helhet langs gateløpet skal ivaretas».
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Ny bestemmelse: 
”1. etasje som vender mot offentlig gate, fortau eller plass skal ha aktiv utadrettet fasade.”

Endring:
Bygningsmasse langs Jens Wilhelmsens gate og Selma Nygrens vei skal utformes etter 
følgende rammer: «Bygningsmassen skal deles opp i to separate bygg slik at siktlinje 
opprettholdes mellom gaten Stadion og Åsgård. Avstand mellom byggene skal være min. 14 
meter. Det tillates en gangbro mellom byggene i en av etasjene.»

Endring:
”Det tillates kjeller under formålet». 

Det tilføyes:
”Eksisterende bygg vest i planområdet (Helsehuset): 
(overskrift for videreførte høydebestemmelser)
Minimum 50% av arealet skal utføres med maksimal kotehøyde + 18.50M (NN 1954). 
Maksimum 15% av arealet kan utføres med maksimal kotehøyde + 26.50M (NN 1954). 
Resterende arealet skal danne kutt ned i eller hull / gjennomslag i bygningsmassen. 
Tekniske rom på tak tillates over maks gesimshøyde, men ikke over kote +26,5 m.» 
  
”Nytt frittliggende bygg øst i planområdet: 
Bygningen skal være lavest mot øst med maks. kotehøyde + 19,5 (4 etasjer) og trappes opp 
i høyde mot vest til maks. kotehøyde +27 m (6 etasjer). 
Min. 25 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 19.5 m (4 etasjer).
Maks. 30 % av bygningens totale BYA kan gå opp til kote + 27 m (5 etasjer).»
Resterende andel BYA kan gå opp til kote +23,5 m (5 etasjer).
Takflater i 4-6. etasje tillates benyttet til uteopphold. Skjermende, transparente rekkverk 
tillates over maks. gesimshøyde, men ikke over kote +27 meter.”

Under Vilkår for / evt forbud mot arealer og bygg:

Byggelinje 
Endring: ”Bygningsmasse langs ”Jens Wilhelmsens gate skal hovedsakelig følge byggelinje 
som vist i plan, men mindre inntrukne partier tillates for å bryte opp fasaden, etablere 
inngangspartier, oppholdsareal og lignende».   

Vannfordrøyning
For tiltak i planområdet skal det dokumenteres at overvannsfordrøyningseffekt i planområdet 
som helhet opprettholdes eller forsterkes.» 

Utnyttingsgrad
”Formålet tillates utbygd med maskimalt 25 000 m2 BRA (15.000 m2) bygg over bakken, 
eksklusive parkeringsarealer og overdekket areal. I tillegg tillates formålet utbygd med 
parkeringsareal i kjeller, på bakken eller i parkeringshus på maksimalt 7.000m2 BRA (9.000 
m2)”

Under trafikkregulerende tiltak og bestemmelser for parkering

Parkering
”Bilparkeringsdekning skal være maks 0,9 plass og min 0,5 plass per 100 m2 bruksareal 
(BRA) bebyggelse.
Det skal etableres minst 13 HC-plasser. 
Sykkelparkeringsdekning skal være min 3 plasser per 100 m2 BRA bebyggelse.
BRA for kjeller, garasje, tekniske rom, fellesareal, overdekket uteareal og tenktee plan i 
dobbelhøye rom skal ikke medregnes når p-dekning beregnes.” 
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Under §3.3 Kollektivholdeplass
Supplerende tekst: 
«Utkraget takoverdekning tilknyttet leskur kan tillates ut over regulert byggelinje. Byggeplan 
for leskur skal godkjennes av Statens vegvesen før igangsetting.» D

Under 3.4 Annen veggrunn – grøntareal
Ny tekst: Eksisterende trær i delfeltet skal bevares (o-GV5)

Under §5.3 Sikringssone frisikt 
Endring: ”Innen sikringssonene tillates ikke sikthinder mellom 0,5m og 3 m høyde over 
tilstøtende veier med unntak av enkeltstående stolper eller oppstammede trær med stamme 
mindre enn 10 cm diameter.””

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

1. Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS), datert 02.12.2016
1. Nødvendig areal til adkomst for varetransport og sikring mot farlige situasjoner må
ivaretas. Varetransport må tilrettelegges for minimum kjøretøylengde 12 m, fri høyde 4,5
m og bredde 3,2 m. Det henvises til krav i teknisk forskrift TEK10, Arbeidstilsynets 
avstandskrav til maksimal avstand på 50 meter, mellom oppstillingsplass og varemottak, 
samt bransjestandard som kan hentes på luks.no.

Plankonsulentens kommentar:
1. Reguleringsendringen innebærer ikke endring av adkomstveier. Gjeldende byggteknisk
forskrift (TEK10) legges til grunn for prosjektering av nye bygg og anlegg i planområdet.

Rådmannens kommentar:
1. Regulert bebyggelse vil benytte og vare- og parkeringsinnkjøring i Helsehuset. Forøvrig 
gjelder slike forskriftskrav for nye vareadkomster. 

2. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 05.12.2016
1. Brevet er kopi av et saksframlegg fra rådmannen som legger saken fram til behandling i
rådene. Rådene behandlet saken 13.12.2016. Eldrerådet hadde ingen merknader. Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne påpeker viktigheten av universell utforming, også 
med tanke på parkering. Rådet anmoder om å legge inn i bestemmelsene at det opprettes 
tilstrekkelig med HC-plasser og at de er betalingsfrie.

Plankonsulentens kommentar:
1. Det er tatt inn krav om minimum 13 HC-plasser. Dette tilsvarer ca. 6 % av maksimalt tillatt
antall parkeringsplasser i planområdet. Det er tatt inn maksbestemmelse for bilparkering, så
dersom det totale antallet p-plasser kan reduseres, står antallet HC-plasser fast, og
prosentandelen HC-plasser øker. Det er ikke anledning til å sette bestemmelser om
betalingsordning for parkering i reguleringsplan.

Rådmannens kommentar:
1. Innspillet er etterkommet i planforslaget. 

3. Kystverket sørøst, datert, 05.12.2016
Kystverket har ingen merknader til endring av planen.
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4. Samvirkebarnehagene SA, datert 07.12.2016
Advokat Planke sendte etter varslet oppstart innspill på vegne av naboer og barnehagen, 
Samvirkebarnehagene SA Barnehagene. Ved høring har barnehagen sendt eget innspill. 

1. Kråkeby barnehage ønsker at de store trærne langs veien mot barnehagen blir bevart. 
Trærnes plassering er vist på kartvedlegg.

Plankonsulentens kommentar:
1. Trærne ligger innenfor formål annen veggrunn – grøntareal (o_VG5) og vil ikke bli berørt 
av utbyggingen. Ny bestemmelse (§ 3.4) tas likevel inn for å sikre bevaring av disse trærne 
mellom barnehagen og K. G. Meldahls vei.

Rådmannens kommentar:
1. Trærne vil ikke bli berørt av en utbygging etter planforslaget. 

5. Forsvarsbygg, datert 07.12.2016
Forsvarsbygg har ingen merknader til reguleringsendringen.

6. Jernbaneverket, datert 09.12.2016
Jernbaneverket har ingen merknader til endring av planen.

7. Beboere på Åsgård v/Advokat Planke, datert 01.07.2016
1. Advokat Planke har, på vegne av beboere på Åsgård, sendt kopi av innspill ved varsel om 
oppstart som høringsinnspill. Samvirkebarnehagene SA stod oppført som representert i 
advokat Plankes innspill ved varsling, men er representert ved eget innspill ved høring. 

2. Eiendommen som skal omreguleres utgjør mer enn 15 dekar, og dermed er den foreslåtte 
endring så vesentlig at det kreves konsekvensutredning. Eiendommen er regulert til 
helsehus og parkeringshus. Kun gjennom en konsekvensutredning kan man belyse om den 
planlagte parkeringskapasiteten i gjeldende plan er overflødig. Forslagstiller har ikke gjort 
rede for endringen i et større perspektiv. Å omgjøre et parkeringshus til et kontorbygg 
tilsvarende 9-10000 m2, utløser åpenbart et parkeringsbehov. 

3. Beboerne er uenig i at parkeringsdekning er tilfredsstillende, og at behovet for p-hus i 
planområdet ikke lenger er tilstede. Helsehus og parkeringshus som gjeldende plan åpner 
for var forventet oppført og ble oppfattet som fornuftig. Det reageres på endringen som 
innebærer at parkeringshuset skal erstattes med kontorbygg og begrunnelsen at parkerings-
behovet ikke er tilstede. 9-10 000 m2 ny kontorvirksomhet må åpenbart føre til vesentlig 
trafikkøkning og parkeringsbehov. 
Påstandene om endret parkeringsbehov må utredes. Det samme gjelder anførselen om at 
ny bebyggelse ikke vil medføre trafikkøkning. Videre utvikling av Værste er også av 
betydning, med betydelig næringsutvikling inntil eksisterende boligbebyggelse og 
barnehage. 
Det vises til Statens vegvesens håndbok om parkering og normer for parkeringsdekning. For 
kontor er det vanlig med 1 plass per 50 m2, vegvesenet opererer med 0,5 til 2 per 100 m2 og 
for helsehus oppgis normen å være 0,8 plasser per seng. Dette er i praksis mer enn en 
parkeringsplass per 50 m2. 
Kontorbygg har blitt mer effektive og kompakte, som fører til høyere parkeringsbehov. Det 
synes forsvarlig å benytte en parkeringsplass per 50m2 som gjennomsnitt for eiendommen.
Med den planlagte økningen av BRA med nye 9-10000m2, vil behovet øke. Varslet samlet 
parkeringskapasitet er 7000m2. Det tilsvarer 280 parkeringsplasser, og gir en underdekning 
på 220 i forhold til normen.   
Det savnes en analyse av hvordan ansatte og kunder skal komme seg fra og til stedet uten 
å benytte bil som konkluderer hvorvidt det finnes grunner til å hevde at forslaget er 
fremtidsrettet og bærekraftig. 
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4. Sett i forhold til utviklingen av det resterende av Værsteområdet, synes det uforsvarlig at 
ikke omreguleringen skal sees i den totale sammenhengen for området.

5. Plankes klienter opplever utfordrende trafikale forhold og parkeringsforhold, særlig i 
tilknytning til arrangement på Fredrikstad Stadion. I tillegg vises det til Værstes planer om 
utbygging på nåværende parkeringsareal. 
Parkering og trafikale forhold er av betydning for nærliggende områder og bebyggelse.

Plankonsulentens kommentar:
1. Advokat Planke oppgir ikke hvilke hjemmelshavere eller eiendomsinteresser på Åsgård 
de representerer. Innspillet kommenteres dermed på generell basis.

2. Som redegjort for i planbeskrivelsen faller tiltakene i planendringen ikke inn under tiltak 
som utløser krav om formell konsekvensutredning etter KU-forskriften. Det er imidlertid gjort 
grundig rede for parkering og bakgrunn for endret parkeringsdekning i planbeskrivelsen. 

3. Redusert parkeringsdekning er i tråd med overordnede føringer for fortetting i sentrale 
områder. Fortetting kombinert med begrenset p-dekning gir grunnlag for et bedre kollektiv-
tilbud. Det er bussholdeplass like ved planområdet. Redusert parkeringsdekning bidrar også 
til økt sykkelbruk og gange. Det er gode, trygge gangforbindelser i hele sentrumsområdet. 
Begrenset bilparkering vil igjen bidra til å redusere biltrafikk og problemer knyttet til dette i 
området. Nettopp redusert parkeringsdekning er et av de viktigste virkemidlene for å nå 
målet (blant annet definert i Bypakken) om at trafikkøkningen skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. En del ansatte/besøkende til planområdet vil selvfølgelig likevel ha behov 
for å kjøre til planområdet, og det er redegjort for at disse sikres tilstrekkelig parkering uten å 
øke antall plasser.
Planke henviser til Statens vegvesens håndbok om parkering. Det er imidlertid byområde-
planens krav som er førende for reguleringsplanen. Parkeringsdekning i planområdet vil 
ligge like under byområdeplanens parkeringskrav for kontor.
Statens vegvesen stiller seg positiv til redusert parkeringsdekning i sin uttalelse til varsel om
oppstart. For naboer og omgivelser vil redusert parkeringsdekning gi positive virkninger, da 
det bidrar til at biltrafikk til og fra planområdet ikke øker.

4. Framtidig utbygging av nåværende parkeringsareal på Åsgårdjordet (øst for aktuelle
planområde) utløser krav om konsekvensutredning. (jf. omtale i planbeskrivelsen kap 2).
Trafikkforhold er blant temaene som skal konsekvensutredes i den forbindelse. Utkast til 
planprogram er sendt på høring februar 2017. Dagens parkeringsplass på Åsgårdjordet er 
forbeholdt Høyskolen i Østfold, og benyttes ikke av brukere av det aktuelle planområdet.

5. Forslagsstiller er for øvrig kjent med at både barnehagen, studentboligområdet og
boliggatene i nærområdet benyttes til ureglementert parkering, bl.a. i forbindelse med
arrangementer på stadion. Dette bør reguleres ved soneparkering og følges opp av
parkeringsetaten, på lik linje med tilsvarende sentrumsnære områder. Dette løses eventuelt
uavhengig av aktuelle reguleringsendring.

Rådmannens kommentar:
1. Innspillet er ved høring innsendt på vegne av beboere på Åsgård. 

2. Rådmannen vurderer at forslaget til reguleringsendring ikke vil utløse krav om 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven. 
Området som omreguleres er avsatt til utbyggingsformål, og er i tillegg delvis utbygd. Krav 
om formell konsekvensutredning etter forskriften utløses dermed ikke. 
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3. Arealet for parkering vil reduseres samtidig som potensialet for utbygging øker med 
10.000 m2 BRA ny bebyggelse. Det innebærer en reduksjon av krav til parkeringsplasser. 
Vegvesen og fylkesmyndigheter oppfordrer generelt til å regulere med et maksimumtall (eller 
ingen) parkeringsplasser i bysentra. Hensikten er å generere en byutvikling med vekt på 
kollektiv transport, sykkel og gange. 
Samtidig bør lokale forhold og behov også vurderes, der nærhet til kollektivlinjer er en viktig 
faktor for at hensikten kan oppnås. Fylkeskommunen har bemerket at ved Helsehuset må 
gode og tydelige adkomstforhold og parkeringsmulighetene til byggene sikres. 
Planbeskrivelsen viser til differansen mellom byområdeplanens parkeringskrav og erfart 
behov ved Helsesykehuset, og det er gjort en vurdering av reelt behov nå og forespeilet 
behov i fremtiden, med et nybygg. Det forutsettes at ansatte som har mulighet vil sykle, gå 
eller reise kollektivt til jobb.

4. Det er riktig som plankonsulenten kommenterer, at utbygging av Åsgårdjordet utløser krav 
om konsekvensutredning. Det er forskriften for konsekvensutredninger som definerer når 
kravet til KU utløses. Det ville imidlertid vært en fordel om bydelsområder som Værste ble 
utviklet ved mer sammenhengende planer og planprosesser. 
Den første planen for Værste tok i større grad utgangspunkt i eksisterende kvaliteter i 
området som dimensjonerende og formgivende for ny utbygging, men er splittet opp i mange 
mindre regulerigsplaner med snevrere interessefelt.  

5. I forbindelse med arrangementer på stadion, oppstår parkeringsbehov som ofte løses ved 
kantparkering. Dette skyldes ikke nødvendigvis parkeringskapasitet i området, og 
situasjonen vil ikke uten videre løses gjennom større kapasitet ved helsehuset. 

8. Statens vegvesen, datert 19.01.2017 

1. Det må fremgå av plandokumentene at G.A. Stouslands vei er fylkesvei (fv. 451).

2. Tekst om pågående planprosess øst for aktuelt planområde fjernes fra planbeskrivelsen 
s. 3, da det fortsatt pågår vurderinger om det vil innebærer endringer av dagens vegsystem.

3. Flere steder brukes navnet ”Bjølstadforbindelsen” om fv.108 Jens Wilhelmsens gate. 
Plandokumentene bør oppdateres med riktige vegnavn når det nå likevel gjøres endringer.

4. Vegvesenet støtter foreslåtte reduksjon i antall bilparkeringsplasser. De foreslår at
bestemmelsen formuleres som et maksimumskrav på 0,9 plasser per 100 m2 BRA
bebyggelse. Slik vil bilplasser kunne omgjøres til sykkelplasser uten behov for
dispensasjonsbehandling, dersom det etter den økte utbyggingen skulle vise seg å være
unødvendig god parkeringsdekning innenfor planområdet.

Plankonsulentens kommentar:
1. ”Fv. 451” er lagt til i planbeskrivelsen der G. A. Stouslands vei omtales.
2. Tekst om pågående planprosess øst for planområdet er fjernet i tråd med vegvesenets
innspill.
3. ”Bjølstadforbindelsen” er erstattet med ”Jens Wilhelmsens gate” og ”Glomboveien” er
erstattet med ”Selma Nygrens vei” i planbeskrivelsen.
4. Forslagsstiller er enig i vegvesenets innspill og bilparkeringsbestemmelse er endret til
maksimumsbestemmelse. For å unngå underkapasitet (jamfør også innspill fra Østfold
fylkeskommune) er det i tillegg tatt bestemmelse om min. 0,5 plasser per 100 m2 BRA.

Rådmannens kommentar:
1. Plankartet er beholdt med original tekst, fordi det ville være en uforholdsmessig stor 
arbeidsoperasjon å endre gatenavnene, da plankartfilen er i et eldre fil-format.    

2. Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.



Side 11 av 19

3. Plankartet er beholdt med original tekst.

4. En kombinasjon av minimums- og maksimumstall for parkeringsplasser, sikrer fremtidig 
behov og gir rom for justering. 

9. Østfold fylkeskommune (ØFK), Plan- og miljøseksjonen, datert 26.01.2017

1. Varsel om oppstart. Østfold kommune refererer til at det ble varslet et nytt kontorbygg 
som erstatning for parkeringshus, der planprosessen skulle avklare om deler av 
eksisterende bebyggelse kunne bygges på i høyden. ØFK mener at ikke alle deres innspill 
var redegjort for ved utarbeiding av planforslaget.

2. Østfold fylkeskommune støtter Fredrikstad kommunes skepsis til planendringen ved 
høringsforslaget. Det vil åpne for større bebyggelse der gjeldende plan beskriver en mer 
moderat utbygging, som bedre ivaretar hensyn til ulike situasjoner og miljø på henholdsvis 
by- og veisiden og småskalabebyggelsen ved Åsgård og viser til problemstillinger nevnt 
under vurderinger i kommunens saksframlegg.  

ØFK har innspill til følgende tema: 

3. Utnytting og høyder: 
Etter vurdering av eksisterende byggs nedtrapping og høyde mot Åsgård og grønnstruktur 
som eksisterende kvaliteter i omgivelsene velger ØFK som faglig råd å anbefale at 
utbyggingen reduseres noe, spesielt lengst øst og sør. Høyden mot hovedveiene kan etter 
ØFKs vurdering aksepteres høyere enn ut mot de mindre trafikkerte boliggatene. En mer 
ensartet fasade kan aksepteres mot Jens Wilhelmsens gate, men ikke i like stor grad mot 
øst og sør. Det bør i større grad åpnes opp og sikres en mer oppdelt fasade mot 
barnehagen og småhusbebyggelsen på Åsgård.

Planområdet ligger utenfor sentrumsformål i byområdeplanen for Fredrikstad sentrum. Det 
er foreslått en høy utnytting, relativt mye høyere enn i gjeldende plan. Etter ØFKs vurdering, 
er de ulike nivåene og sprangene som er på Helsehuset i dag med på å bidra til at 
eneboligene og grøntdraget får akseptable forhold. Dersom den eksisterende bebyggelsen 
bygges enda høyere, vil utearealene etter ØFSs vurdering miste en del kvaliteter.
Bestemmelsene og intensjonene fra den opprinnelige planen bør etter ØFKs vurdering
videreføres også når det legges opp til vesentlig høyere utnytting.
ØFK peker også på forslag til høydebestemmelser som ikke er  i samsvar med beskrivelsen 
og ber om at det angis hvor stor andel som skal begrenses til 4 etasjer. Denne andelen bør 
vises på plankartet.
Østfold fylkeskommune velger derfor som faglig råd å anbefale at utbyggingen reduseres 
noe, spesielt lengst øst og sør. Det er såpass stor avstand til stadion, at høyden mot 
hovedveiene kan være noe høyere enn ut mot de mindre trafikkerte boliggatene. 
Etter vår vurdering kan det aksepteres en mer ensartet fasade mot Jens Wilhelmsensgate, 
men ikke i like stor grad mot øst og sør. Det bør i større grad åpnes opp og sikres en mer 
oppdelt fasade, spesielt mot barnehagen og småhusbebyggelsen på Åsgård.

Det står i de oversendte dokumentene at helsehuset er bygget lavere enn gjeldende plan,
men likevel ligger de bare 30 m² under maksimum utnytting. Dette kan opprinnelig ha vært 
et virkemiddel for å få en fleksibel plan. Etter vår vurdering er det uheldig at det skal tillates
påbygg i såpass stor skala som endringen gir rom for.

4. Bestemmelser og intensjoner fra den opprinnelige planen bør videreføres også når det 
legges opp til vesentlig høyere utnytting. Det henvises til bestemmelse § 2.1 og fremholdes 
at %-fordelingen av ny bebyggelse som kan gå opp til ulike høyder ikke samsvarer.
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5. Når det gjelder BRA har ikke ØFK innvendinger til at det er unntak i forhold til beregning 
av bruksareal med horisontalplan for hver 3. meter, så lenge de ytre begrensningene ikke 
økes tilsvarende.

6. Uteareal: I dag er det mot sør og mot kollen bebyggelse i 2-3 etasjer. Det er både 
terrasser og visuell kontakt med utearealene som kan være viktig, spesielt for beboerne på 
institusjonen. ØFK mener det er viktig at overnattingsmulighetene tilknyttet helsehuset har 
gode arealer for uteopphold. I dag er ambulanser parkert i garasjer i 1.etasje mot kollen og 
utearealene, og det stilles spørsmål ved om utearealene er tilstrekkelig sikret ved utrykning.

7.  ØFK henviser til bestemmelse § 2.1 ”Dersom nybygg medfører fjerning av eksisterende 
grønnstruktur skal det dokumenteres at tilsvarende overvannsfordrøyningseffekt ivaretas 
eller forsterkes.” ØFK tolker oversendt materiale slik at det ikke er planlagt at eksisterende 
bebyggelse skal få tilbygg, kun påbygg.

8. Barn og unge
ØFK viser til tidligere innsigelse og vurderinger til den opprinnelige reguleringsplanen 
angående leke- og uteoppholdsareal for barn og unge tilknyttet institusjonsformål i 
planområdet. 

9. Det er snarveier fra bl.a. studentlåven på Bjølstad og ned til planområdet. Det er vurdert 
at det ikke skal legges til rette for turstier på grunn av områdets sårbarhet når det gjelder 
flora og fauna. ØFK bemerker at det er bedre at det legges til rette for en god snarvei enn at 
det etableres flere selvgrodde tråkk gjennom området.

10. Sykkelparkering: Kravet bør ikke reduseres fra 3 til 2 plasser, og sykkelplasser bør ikke 
tillates etablert i regulert grønnstruktur. Grønnstrukturen bør forbeholdes uteopphold/ 
rekreasjon. Sykkelplasser bør i størst mulig grad være låsbare og overdekket. Behov for 
sykkelplasser bør vurderes opp mot antall arbeidsplasser og besøkende. Fredrikstad har et 
stort uutnyttet potensiale i bruk av sykkel blant byens befolkning. Det anbefales et 
minimumskrav på 3 plasser per 100 m2 kontorplass.

11. Parkering: ØFK er usikker på om grepet med redusert parkering er heldig siden det her
er snakk om behov for parkering til legevakt, apotek med mer, der besøkende ofte ikke er 
kjent. Det er noe parkering i nærområdet, men denne skal på sikt også dekke andre nye 
funksjoner på Værste. ØFK er i utgangspunktet for redusert p-dekning, men minner om at 
man ved varsel om oppstart ba om redegjørelse for parkeringsdekning; spesielt legevakten 
trenger gode løsninger.

12. Gater:
”Bjølstadforbindelsen” bes endret til Jens Wilhelmsens gate i plandokumentene. Denne bør 
oppleves som en urban gate, og ikke som gjennomkjøringsvei. Det er derfor viktig at det 
kreves utadrettet virksomhet på gateplan. Dette bør også vurderes krevd mot mellomrommet 
mellom eksisterende og nytt bygg.

13. Konsekvensutredning:
Etter ØFKs vurdering er det uheldig at planområdet ikke sees under ett angående krav til 
konsekvensutredning. ØFK ser at det ikke vil være hensiktsmessig å kreve 
konsekvensutredning her, men vil anbefale at utvidelser vurderes ut ifra helheten ved 
planområdet, sett under ett gjennom en periode.

14. Støy:
ØFK mener det vil være en fordel om det lages skjermede takterrasser med mer.
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15. Plankart:
ØFK anbefaler at den delen av planområdet som skal være ubebygd/åpen, tegnes inn på 
plankartet, slik at det er omforent forståelse av hvor denne delen skal ligge.

16. Hensynet til automatisk fredete kulturminner:
Kulturminneinteressene er ivaretatt.

Plankonsulentens kommentar: 
1. Samtlige tema nevnt i ØFKs varslingsuttalelse er beskrevet og omtalt i planbeskrivelsen. 
Det er imidlertid ikke gjort omfattende vurderinger rundt de temaene som ikke 
påvirkes/endres av planforslaget.

2. Ikke kommentert.

3. Følgende bestemmelse videreføres uendret fra gjeldende plan: (§ 2.1): ”Uttrykket av 
bygningsmassen mot grønnstrukturen i sør skal oppfattes fragmentert, oppdelt og tilpasse 
seg den skalamessig mindre boligbebyggelsen sør for K. G. Meldahls vei.” Sammen med 
foreslåtte høydebestemmelser vil dette etter vår vurdering og som redegjort for i  
plandokumentene, sikre at hensyn til de ulike kvalitetene i omgivelsene ivaretas.

4. Det er lagt vekt på at bestemmelser og intensjoner i den opprinnelige planen videreføres, 
blant annet har de ulike karakterene i omgivelsene vært førende for bestemmelser om 
volumoppbygging og høyde. Dette er det redegjort for i planbeskrivelsen. 
Vi ser at foreslått høydebestemmelse kan tydeliggjøres, og ordlyden er derfor endret. Det 
presiseres at min. 25% av BYA skal være maks. 4 etasjer, maks. 30 % av BYA kan være 
maks 6.etasjer og resterende andel av BYA kan være maks 5 etasjer.

5. Bestemmelsen er videreført uendret fra gjeldende plan. Det bekreftes at BRA skal løses 
innenfor de ytre begrensningene som høydebestemmelser, formåls- og byggegrenser.

6. De sydligste delene av Helsehuset i 2-3 etasjer er ikke dimensjonert for påbygg. 
Planforslaget innebærer ikke endring av regulert og etablert grønnstruktur/uteoppholdsareal 
og kjøreveier. Som redegjort for planlegges de nye arealene som planforslaget åpner for 
ikke benyttet til institusjon.
Formålet er imidlertid ikke endret, slik at det vil være mulig å etablere institusjon i lokalene 
dersom det, mot formodning, skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt. 

Planforslaget fastsetter at det skal være en ny gate/forplass mellom Helsehuset og nytt 
bygg. Dette byrommet var ikke sikret i opprinnelig plan. Arealet blir fotgjengerprioritert, uten 
gjennomkjøring og planlegges opparbeidet med beplantning og soner for opphold. Arealet vil 
dermed imøtekomme et evt. økt behov for uteareal. 

Nytt bygg planlegges også terrassert/nedtrappet mot sør, og det kan etableres 
uteoppholdsareal på disse takflatene. Ut over dette er det flere tilgjengelige områder for lek 
og rekreasjon i nærheten, bl.a. Værstetorvet med nærmiljøanlegg, Høyskoleparken, 
Værstestien rundt Odden, samt bryggepromenaden på Kråkerøysiden, hvor det om kort tid 
skal etableres lekeplass ved fergeleiet.

7. Planforslaget innebærer ikke endring/fjerning av regulert grønnstruktur, eller tilbygg som 
berører regulert grønnstruktur. Bestemmelsen henviste til grøntrabatter som er etablert på 
eksisterende p-plass øst for Helsehuset. For å unngå misforståelser foreslås bestemmelsen 
endret til: ”For tiltak i planområdet skal det dokumenteres at overvannsfordrøyningseffekt i
planområdet som helhet opprettholdes eller forsterkes.” 
Deler av den økte utnyttelsen i planområdet er tiltenkt framtidige påbygg på Helsehuset. 
Deler av Helsehuset er dimensjonert for eventuelle, framtidige påbygg.
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8. Det henvises til kommentar om uteareal over.

9. Innspillet gjelder snarveier fra bebyggelse på Åsgård. Reguleringsbestemmelse § 4.1 
omhandler evt. turstier gjennom parkformålet. § 5.2 omhandler evt. tiltak i hensynssone 
grønnstruktur (biotopen). Disse bestemmelsene videreføres uendret. 
Innspillet tas til orientering og følges opp uavhengig av reguleringsendringen, innenfor 
rammene av gjeldende bestemmelser.

10. Innspillet tas til følge. Sykkelparkeringskravet økes fra 2 til 3 plasser per 100 m2 BRA. 
Unntak for BRA for kjeller, tekniske rom, overdekket uteareal og tenkte plan i dobbelthøye 
rom videreføres. I tillegg er det lagt til at BRA i fellesarealer (for eksempel trapperom, 
kantine, sanitærrom) og garasje ikke medtas. Dette er arealer som brukes av de samme  
menneskene, og dermed ikke utløser sykkelparkeringsbehov. 

Sykkelplasser til ansatte planlegges hovedsakelig i kjeller. Utvendige sykkelplasser 
etableres med stativ. Bestemmelse om etablering av sykkelplasser i grønnstruktur er tatt ut.

11. Det planlegges ingen endringer på p-arealet mot vest, nærmest legevakt og apotek. 
Som redegjort for i planbeskrivelsen vil utbygger selvsagt prioritere tilstrekkelig parkering for 
sårbare grupper. Parkeringssituasjonen følges nøye og løpende opp. Erfaringsmessig er det 
svært god kapasitet på p-plass vest i legevaktens åpningstid (kveld/natt). Det er også tatt inn
tallfestet minimumskrav for HC-parkering (13 stk). Antallet kan dermed ikke reduseres selv 
om øvrig parkering skulle bli redusert. Bestemmelse om at gjesteparkering, HC-parkering, 
taxioppstilling og sykkelplasser skal plasseres nær hovedinngang, videreføres uendret.

12.  ”Bjølstadforbindelsen” er erstattet med Jens Wilhelmsens gate i plandokumentene. 
Forslagsstiller er enig i at gater i området bør ha urbant preg og utadrettet virksomhet i 
1.etasje. Dette planlegges inn i ny bebyggelse i området, uavhengig av om byområdeplan 
eller reguleringsplan krever det. Innspillet imøtekommes med tilleggsbestemmelse til § 2.1.

13. Innspillet tas til orientering, og tidligere vurdering av planen i forhold til bestemmelsene i 
forskrift om konsekvensutredning fastholdes.

14. Innspillet tas til følge. Det presiseres i planbestemmelsene at takflater kan benyttes til 
uteopphold og det tas inn bestemmelse om at skjermende, transparente rekkverk tillates.

15.Vi mener bestemmelsen knyttet til mellomrommet mellom det eksisterende Helsehuset 
og nytt bygg er entydig og tilstrekkelig.
Mellomrommet er dessuten tydelig illustrert i planbeskrivelsen. Det ble avklart med 
planmyndighet Fredrikstad kommune at det ikke var behov for å endre
plankartet før planen ble sendt på høring.

16.Kulturminneinteressene er ivaretatt.

Rådmannens kommentar:
1. Av oppsummering ØFK har fra varslingsinnspill mener rådmannen, at disse tema er 
redegjort for av plankonsulenten når dette planforslaget foreligger. 

2. Rådmannen registrerer fylkeskommunens syn på en økning av bebyggelsesvolumet.

3. Målsetningen bak hensikten og reguleringsbestemmelsene §2.1 oppfattes forskjellig av 
ØFK og planforslagstiller. Kombinert med en bestemmelse som kan utøves skjønnsmessig, 
ligger i gjeldende plan et samlet areal og begrensninger for å gi mulighet av variasjon 
innenfor disse. 
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Med tilført arealøkning fra 15.000 m2 til 25.000 m2 blir meningen i bestemmelsen §2.1 ikke 
det samme. Det har likevel vært et tema i planprosessen og utfra gitt utgangspunkt og 
arealbehov er planforslaget gitt en utforming som svarer på bestemmelsen. 

4. Nybygget er beskrevet med en 3-delt avtrapping av hovedvolum mot øst, fra 6 til 4 
etasjer, og avtrapping av underordnede nivå fra 5 til 3 etasjer mot sør. Avtrappingen mot sør 
vil være i 5 meters dybde med takterrasser. Det vil gi en differensiert henvendelse mot gaten 
og mot boligområdet og barnehagen på sørsiden.

5. Ingen kommentar.

6. Rådmannen mener gode utearealer er vesentlig for institusjonsbygg, og særlig der målet 
er at en stor andel personer kommer med kollektivlinjer, sykkel eller gange, som kan gi økt 
behov for utearealer. 

7. Ingen kommentar.

8. Innsigelsen omhandlet blant annet forholdet til uteareal for barn og unge. Det ble 
argumentert fra planfremmers side at det «vil derfor ikke bo barn/unge i område og derfor 
heller ikke være behov for ordinære oppholds- og lekearealer»

9. Planbestemmelser ser ut til å ivareta områdets flora og fauna.  

10. Innspillet er tatt til følge i revidert planforslag.

11. Når parkeringsplasser og funksjonen i sin helhet ”flyttes” til kjelleren vil heis- og 
trappehus være inngangsparti til byggene over. Biladkomstvei vil være som idag. 
På bakkeplan vil det være behov for «drop off» og tydelige adkomstforhold. 

12. Vei- og gatenavn endres ikke på plankartet av teknisk årsak.  

13. Endringen av planen innebærer nye vurderinger av forhold som ligger til grunn for 
opprinnelig plan. Arealet innenfor henholdsvis regulering og endring av planen er hver for 
seg ikke så stort at det krever konsekvensutredning. Det at endringen bygger på en 
reguleringsplan som stort sett er realisert, gjør at usikkerheten og behovet for å utrede 
konsekvenser av videre utbygging er mindre. 
På den annen side er det behov for en helhetlig planlegging av et utviklingsområde, der det 
er knyttet usikkerhet til forutsetningene for utbygging, og som ligger nært eksisterende 
bystrukturer langs elven og åsene rundt denne østlige delen av Værste.  

14. Skjermede takterrasser vil kunne gi gode uteoppholdsarealer.

15. Vei- og gatenavn endres ikke på plankartet av teknisk årsak.  

16. Hensynet til automatisk fredete kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsene.   

10. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 27.01.2017
1. Planen er en endring av tidligere vedtatt plan og det dreier seg nå om en mer
omfattende utbygging som øker utnyttelsen av tomteområdet vesentlig, med større 
byggehøyder (5 og 6 etasjer), og areal opp mot 25000 m2 bruksareal. Samtidig er 
parkeringsområdet redusert og parkering delvis lagt i p-hus. Dette med bakgrunn i
erfaringer som viser mindre behov for atkomst med bil enn tidligere forutsatt.

Ved behandling av gjeldende plan ble det nedlagt mye arbeid i å utforme bebyggelse med 
oppdelt struktur, brutte fasader og høyder tilpasset omkringliggende bebyggelse. FMØs 
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vurdering er at den nye planen bryter med dette. Intensjonene er til en viss grad beholdt, 
men den høye utnyttelsen og massiviteten i prosjektet gjør dette nærmest umulig å forene. 
FMØ støtter rådmannens betenkninger i saksutredningen og vil tilrå en utbygging mer i 
samsvar med den eksisterende bebyggelsen i høyder og fasadeuttrykk.

2. I planen er det lagt opp til blandede formål med tjenesteyting/institusjon, kontor og
forretning som hovedinnhold, men uten nærmere spesifikasjon av fordelingen. FMØ har
forståelse for at det kan være usikkerhet rundt hva man fyller så vidt store arealer med,
men vil likevel påpeke at et hovedformål må være aktiviteter tilknyttet helsehuset og
helserelatert virksomhet.

3. Handel innenfor hele planområdet skal ligge innenfor kjøpesenterbestemmelsenes
ramme på 3000 kvm. En evt. økning ut over dette av handelsareal krever ny vurdering av
sentrumsgrensen og forholdet til byens kjerneområde i en sentrumsplan/kommuneplan, jf.
kjøpesenterbestemmelsens formålsparagraf.

4. Planbestemmelsene legger opp til stor grad av detaljutforming i byggesaken.
Rammesøknad skal utarbeides parallelt med reguleringsplanen for å få til en effektiv
prosess. FMØ mener det svekker detaljreguleringen når bestemmelsene blir for generelle
og henviser til regler og retningslinjer som forskyver avklaringer til rammesøknaden. Når
det allerede foreligger stor grad av detaljering i skisseprosjektet burde planen være mer
klargjørende. 
I byggesaken er fokus ofte noe forskjellig bl.a i forhold til økonomi og materialvalg, støytiltak,
fasade/estetikk, universell utforming av uteområdene, sykkelparkering, overvannshåndtering 
og grunnforhold m fl.
Bestemmelsene detaljerer imidlertid høy utnyttelsesgrad med en stor økning fra 50% til 75% 
(BYA) og høyder detaljert innenfor ½ m nivå. Det er også uklare bestemmelser om hvordan 
den grønne delen kalt «biotopen» med edelløvtrær skal forvaltes og vedlikeholdes.
Vi mener ut fra en samlet vurdering at det er grunnlag for å gå nærmere inn i planen for å 
sikre en mer helhetlig utforming med en bedre tilpasning til omgivelsene. Vi mener de gamle 
planbestemmelsene i større grad bør legges til grunn for hele planområdet. Vi viser også til 
rådmannens utredning i saken.

5. Det er uklare bestemmelser om hvordan den grønne ”biotopen” med edelløvtrær skal
forvaltes og vedlikeholdes.

6. Planen kan for FMØs del egengodkjennes av kommunen.

Plankonsulentens kommentar: 
1. Oppdelt struktur og høyder tilpasset omgivelsene sikres gjennom planbestemmelsene
som stiller klare krav til høyde og volumoppbygging/trapping. Brutte fasader mot sør
sikres ved at opprinnelig bestemmelse om dette videreføres uendret. Volumskissene i
plandokumentene er ikke detaljerte mht. fasadeuttrykk, og det understrekes at detaljert
løsning skal avklares i byggesaken.
Både rådmannens saksframlegg og fylkesmannens uttalelse fokuserer i stor grad på
tilpasning til den omkringliggende småhusbebyggelsen og eksisterende Helsehus.
Tilpasningsgrep og begrunnelse for disse er redegjort for i plandokumentene.
I planarbeid og realisering av byggeprosjekter må i tillegg andre aspekter vurderes og
vektes. Blant annet er dette et sentrumsområde i sterk utvikling, hvor sentrale føringer
krever høy arealutnyttelse. Planarbeidet må også sikre at det legges til rette for et
realiserbart prosjekt som har økonomisk bærekraft til å forsvare en høy kvalitet i
detaljering, materialbruk og tilliggende uteområder.
En samlet vurdering og avveining av hensynet til kvaliteter i omgivelsene, økt arealbehov
i planområdet og overordnede føringer ligger til grunn for planforslaget. Forslagsstiller er
uenig i at reguleringsendringen bryter med intensjonene i opprinnelig plan.
Reguleringsendringen er igangsatt fordi det er endret arealbehov i planområdet, og
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planforslaget er søkt utarbeidet i tråd med intensjonene i opprinnelig plan, og med hensyn
til omgivelsene. Økt areal medfører økt volum og høyde, og dermed at noen av de
opprinnelige bestemmelsene endres. Det er imidlertid sikret i bestemmelsene at
bebyggelsen ved hjelp av variert materialbruk og høydevariasjon skal oppfattes
fragmentert, oppdelt og tilpasse seg den skalamessig mindre boligbebyggelsen sør for K.
G. Meldahls vei mot lavere nabobebyggelse. Bestemmelsen om oppdelt, fragmentert
fasadeuttrykk mot sør er videreført uendret fra opprinnelig reguleringsplan. Det
dokumenteres at ny bebyggelse ikke vil kaste skygge mot småhusbebyggelsen sør for
planområdet. Ny bebyggelse vil bidra til at småhusbebyggelsen skjermes for trafikkstøy
fra fylkesveien. Det etableres en ny gangforbindelse/plassdannelse gjennom
planområdet, et byrom som ikke var sikret i opprinnelig plan. Det understrekes også at
det ikke er mottatt noen merknader vedr. prosjektets høyde/volum fra verken naboer i
villaområdet eller barnehagen.

2. Planområdet utvikles med fokus på klyngedannelse innen helse- og velferdsrelatert 
tjenesteyting. Virksomheten til framtidig leietaker i nytt bygg er i tråd med dette.

3. Plandokumentene er tydelige på at det ikke skal etableres handelsarealer større enn 3000 
m2 i planområdet. Opprinnelig reguleringsbestemmelse om dette videreføres uendret. 
Forslagsstiller er kjent med plankrav knyttet til etablering av større handelsarealer.

4. Skisseprosjekt og detaljreguleringsplan er utarbeidet parallelt for å kunne gi omgivelser
og høringsparter tilstrekkelig informasjon og forståelse av framtidig bebyggelse i  plan-
området. Samtidig er det lagt vekt på at bestemmelsene gir noe fleksibilitet til
detaljprosjekteringsfasen. Det er vår vurdering at bestemmelsene likevel gir omgivelser
og bygningsmyndigheter tilstrekkelig forutsigbarhet om rammene for utbyggingen.

5. Tidligere vedtatt bestemmelse om forvaltning og vedlikehold av grønnstruktur videreføres
uendret. Se også kommentar til Østfold fylkeskommune om samme tema.

6. Ingen kommentar.

Rådmannens kommentar:
1. Plankonsulenten responderer på innspill med at ”oppdelt struktur og høyder tilpasset 
omgivelsene ”sikres” gjennom planbestemmelsene som stiller klare krav til høyde og 
volumoppbygging /trapping». Økningen av arealramme innebærer likevel en stor endring fra 
gjeldende reguleringsplan og intensjonen slik den må forstås. Slik det har vært regulert i 
gjeldende reguleringsplan har omgivelsene i større grad vært formende for ny bebyggelse. 

2. Reguleringsplanen åpner for ulik virksomhet i et nytt bygg.

3. Endringsforslaget er ikke i konflikt med kjøpesenterbestemmelsen. 

4. Det er illustrasjoner som supplement til beskrivelse av planforslaghet og som skal 
beskrive bestemmelsenes avgrensninger. Det er rådmannens inntrykk at illustrasjonen som 
vise bygningsvolum som «bokser» representerer riktige dimensjoner, fullt utbygget etter 
planen og med varierte påbygg på taket av Helsehuset. Det er likevel problemstillinger med 
hensyn til volum og romlige kvaliteter eller mangel på disse som ikke nødvendigvis blir.
Andre forhold som har betydning er uterommet størrelse, bredder og kvaliteter og hvordan 
bygget uttrykker seg med åpenhet, lukkethet og fasadeutforming.  

5. Rådmannen er ikke sikker på hvilken uklarhet det siktes til hva gjelder forvaltning av den 
grønne ”biotopen”, men påpeker at tidligere vedtatt bestemmelse om forvaltning og 
vedlikehold av grønnstruktur videreføres uendret.
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6. Det tas til etteretning at for FMØs del kan planen egengodkjennes av Fredrikstad 
kommune.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Konsekvenser levekår/folkehelse
Ingen 

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering

Ved behandling for offentlig ettersyn konkluderte rådmannen med, at det er noen 
problemstillinger som bør vurderes nærmere og foreslo, at planforslaget ble vurdert og 
bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
Rådmannens reservasjoner gjaldt blant annet en sterk økning av utnyttelsesgraden på 
planområdet og følgene for nærområder utenfor planområdet. 

Østfold fylkeskommune har vurdert eksisterende byggs nedtrapping og høyde mot Åsgård 
og grønnstrukturen som kvaliteter i omgivelsene, og deres faglige råd er at utbyggingen 
reduseres noe, spesielt lengst øst og sør. Høyden mot hovedveiene kan etter deres 
vurdering aksepteres høyere enn ut mot de mindre trafikkerte boliggatene. En mer ensartet 
fasade kan aksepteres mot Jens Wilhelmsens gate, men ikke i like stor grad mot øst og sør. 
Det bør i større grad åpnes opp og sikres en mer oppdelt fasade mot barnehagen og 
småhusbebyggelsen på Åsgård.

Fylkesmannen i Østfold skriver, at det ved behandling av gjeldende plan (for Helsehuset) ble 
nedlagt mye arbeid i å utforme bebyggelse med oppdelt struktur, brutte fasader og høyder 
tilpasset omkringliggende bebyggelse. FMØs vurdering er at den nye planen bryter med 
dette. Intensjonene er til en viss grad beholdt, men den høye utnyttelsen og massiviteten i 
prosjektet gjør dette nærmest umulig å forene. FMØ støtter rådmannens betenkninger i 
saksutredningen og vil tilrå en utbygging mer i samsvar med den eksisterende bebyggelsen i 
høyder og fasadeuttrykk.

Planområdet Del av Værste (for Helsehuset) var tidligere del av en større reguleringsplan, 
«Værste», vedtatt 30.05.01. Denne reguleringsplanen konverterer tidligere industriområder 
til vei, boliger og kombinertformål for bybebyggelse. Den legger til rette for transformasjon av 
industribebyggelsen til nye funksjoner, og for omdisponering av arealer for ny bebyggelse. 
Planen omfattet den østre delen av Værste, fra elven og så langt sør som til enden av 
Vennelystveien. Flere delområder er etterhvert omregulert, slik som gjeldende plan for 
Helsehuset.

Fortsatt ligger noen områder igjen i Værsteplanen som ikke er omregulert, blant annet 
hallene (Smia), administrasjonsbygget til FMV, boligfeltet på Åsgård sør for Helsehuset. 
Disse var blant de premissgivende elementene i den opprinnelig planen for å utvikle bydelen  
i samspill med eksisterende bebyggelse, kulturmiljø og landskap . 

Mye av den opprinnelige planens kvaliteter og referanser er, og er i ferd med å bli fraveket, 
ved suksessive omreguleringer og utbygging innenfor deler av det opprinnelige 
planområdet. Dette medfører at utviklingen skjer med større fokus på det enkelte område og 
det enkelte prosjekt, og med mindre fokus på den helhetlige utviklingen. Reguleringsplanen 
for Helsehuset 1 har imidlertid ivaretatt hensyn til omgivelsene på en god og fornuftig måte, 
når dette formål skulle erstatte tidligere regulerte nærings og bolig formål, i randsonen av 
bysentrum.
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Over tid vil endrede forutsetninger og planer for området, kreve korrigering av gjeldende 
planer. Rådmannen mener både på generelt grunnlag, og med utgangspunkt i foreliggende 
planendring, at det ville være en stor fordel dersom nødvendige planendringer ble vurdert i 
en større sammenheng og utfra allmenne hovedmålsetninger. Slik vurderinger bør gjøres på 
overordnet plannivå, dvs i kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplan for området.

Planforslaget som legges fram til sluttbehandling, har samme areal som høringsforslaget. 
Med utgangspunkt i det nye bygningsvolumet er dette nedtrappet for å gi en henvendelse 
mot barnehage og småbebyggelse i sør og videreføre gatefasaden mot Jens Wilhelmsens 
gate. 
Planendringen omfatter ikke endringer av plankartet. Med unntak av å korrigere veinavn 
mener rådmannen at organiseringen i gjeldende plan gjør at bygget kan integreres ved 
endringer i bestemmelsene slik de er lagt fram. 

Parkeringsareal er redusert og kombinert maksimums og minimumskrav til antall plasser er 
framkommet ved erfaringstall og beregninger. Med fokus på reduksjon av biltransport og økt 
kollektivtrafikk, sykkel og gange, bør oppfølging av planen vektlegge gode uteareal rundt 
bygget og ved adkomster på bakkeplan.    

Planforslaget for endring av gjeldende reguleringsplan eskalerer utnyttelsesgraden på 
planområdet. Gjeldende bygningshøyder videreføres for Helsehuset, der det er et potensial 
for påbygg i planen. Med tilført nye arealer i planendringen kan disse bygges ut. 

Høydebestemmelser for et frittstående nybygg, er utformet på tilsvarende vis, med ulike nivå 
nedtrappet mot henholdsvis øst og sør. 

Reguleringsbestemmelsene er utarbeidet med endringer, som skal ivareta bygningsutrykk, 
funksjoner i og på byggene, og på bakken, slik at det kan integreres og løse sine funksjoner 
på best mulig måte.  

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


