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Dokumentnr.: 63 
Løpenr.: 239820/2017 
Klassering: Sorgenfri B4 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
 

Møtebok 
 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 01.03.2018 18/18 
Bystyret 15.03.2018 30/18 

 

Forslag til detaljregulering for Verksbyen, B4 - arealplanID 01061146 - Sentrum 
Forslagsstiller: Arca Nova Utvikling 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 
reguleringsplan for Verksbyen, B4, arealplanID 01061146, plankart datert 10.01.2016, sist 
revidert 29.09.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.02.2017, sist revidert 
15.01.2018. 
 
Fredrikstad, 20.02.2018 
 

Planutvalgets behandling 01.03.2018: 

E-post datert 25.02.2018 fra Lars Petter Helgesen ble sendt utvalgets medlemmer samme 
dag. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 01.03.2018: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Verksbyen, B4, arealplanID 01061146, plankart datert 10.01.2016, sist 
revidert 29.09.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.02.2017, sist revidert 
15.01.2018. 
 

Bystyrets behandling 15.03.2018: 

Terese Troy Prebensen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet. 
Hun har i jobbsammenheng kundeforhold med Arca Nova Utvikling AS. 
Et enstemmig Bystyre erklærte henne inhabil (fvl § 6, 2. ledd). Vara Svein Høiden. 
 
Ordfører orientert om e-post som er sendt fra Lars Petter Helgesen/Ole Johnny Omberg til 
medlemmer i planutvalget og Bystyret. 
Rådmannen v/ kommunalsjef Bente Meinert orienterte i forhold til synspunkter som er gitt til 
medlemmer i Bystyret i nevnte e-post. 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Bystyrets vedtak 15.03.2018: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Verksbyen, B4, arealplanID 01061146, plankart datert 10.01.2016, sist 
revidert 29.09.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.02.2017, sist revidert 
15.01.2018. 
 
Fredrikstad, 18.03.2018 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Torill Nilsen 
  Kommunalsjef Bente Meinert 
  KMB v/Randi Wilskow 
 
 
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 
reguleringsplan for Verksbyen, B4, arealplanID 01061146, plankart datert 10.01.2016, 
sist revidert 29.09.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.02.2017, 
sist revidert 15.01.2018. 

 
Sammendrag 
Planen fremmes av Rambøll AS, på vegne av ArcaNova Utvikling AS. 
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boligblokker for et 
område på Sorgenfri delfelt B4. Planområdet er på totalt ca. 13,5 daa og foreslått delt inn i 3 
felt, B1, B2 og B3 med parkering i kjeller under B1. 
 
Reguleringsplanen for Sorgenfri vedtatt 15.09.2005 legger rammer og føringer for 
planarbeidet. 
 
Detaljreguleringsplanen er i hovedsak i tråd med overordnede planer, rammer og føringer, 
inkludert gjeldende reguleringsplan. Planforslaget avviker fra eksisterende plan i forhold til 
antall etasjer og byggehøyde. Den eksisterende plan tillot maks 3-4 etasjer med en 
nedtrapping mot den eksisterende bebyggelsen i syd. Denne planen åpner for en 
bebyggelse i 4-5 etg. 
 
Forslaget til reguleringsplan ble i henhold til vedtak i planutvalget den 22.06.2017, sak 63/17 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 30.06.2017 til 04.09.2017. 
Det kom inn 16 uttalelser, hvorav 3 varsler om innsigelse. Innsigelsene kom fra Statens 
vegvesen (SVV), Østfold fylkeskommune (ØFK) og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). 
 
Planforslaget har blitt omarbeidet slik at innsigelsene er trukket og uttalelsene har blitt tatt til 
følge på en del områder. Planforslaget har også endret navn fra Teglverksbyen B4 til 
Verksbyen B4. 
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Det foreligger nå 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 
2. Plankart datert 10.01.2016, sist revidert 29.09.2017 
3. Reguleringsbestemmelser datert 07.02.2017, sist revidert 15.01.2018 
4. Planbeskrivelse datert 31.05.2017, sist revidert 16.01.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2016/3405. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Planområdet er et delområde innenfor reguleringsplan for Sorgenfri godkjent 15.05.2005, 
benevnt som B4 og regulert til blokkbebyggelse i 3-4 etg. I planen fra 2005 er det krav om 
bebyggelsesplan for delfeltet. Dette tilsvarer nå detaljregulering.  
Forslagsstiller er Arca Nova Utvikling AS og plankonsulent er Rambøll AS. 
 
Overordnet status 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. 
 
Forholdet til eksisterende reguleringsplan 
Planforslaget avviker fra den eksisterende planen i forhold til antall etasjer. 
 
Eksisterende forhold 
Planområdet ligger øst for Glomma i Fredrikstad kommune, sør for Sellebakk og er på 
ca.13,5 daa. Planområdet er i dag ubebygd. Ettersom arealet har stått ubenyttet en del år, 
har det grodd til med en del blandingsskog, i hovedsak løvtre. Sorgenfri Allé med tilhørende 
gang-sykkelvei er opparbeidet i nord og Capjonstien i øst. Nord for planområdet ligger delfelt 
B/F/K2 i reguleringsplanen. Dette arealet er i dag benyttet av Viuno og Arca Nova Eiendom 
AS. Sør for planområdet ligger en del eldre arbeiderbebyggelse. Dette er i stor grad små 
boliger på små tomter, mens tre av de nærmeste boligene er bygd midt på 1980 tallet i 
tidstypisk størrelse og stil. Mellom planområdet og arbeiderboligene ligger Bruksgata med 
tilhørende fortau. I tillegg er det regulert et grøntbelte mot planområdet. I dette grøntbeltet 
ligger også kanal/bekk med overvann fra Sorgenfridammen. Arealet øst for planområdet 
ligger foreløpig åpent og ubebygd, men dette er regulert til blokkbebyggelse og barnehage. 
 
Nordøst for planområdet ligger Østsiden storsenter og i sør ligger delfelt KS2. Dette arealet 
er ferdig regulert og er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse i form av 
rekkehus/kjedehus. 
 
Strøket har en svært sammensatt og variert type bebyggelse; fra de små arbeiderboligene til 
industribebyggelse, nye boligblokker og nytt bydelssenter. Fra gammelt av er det den 
industrielle teglverksvirksomheten som har gitt grunnlag for strukturer og bebyggelse i 
området. I Sorgenfridammen og områdene rundt denne er det spor etter leiruttak til 
teglproduksjon. 
 
Deler av planområdet ligger innenfor faresone flomfare. Deler av planområdet ligger lavere 
enn kote +2,5. Dette innebærer at det må gjøres tiltak med oppfylling el.l., slik at 
bestemmelsene om gulvhøyde min. kote +2,5 ivaretas. 
 
I gjeldende reguleringsplan for Sorgenfri er det lagt vekt på nærheten til arbeiderboligene 
syd for planområdet. Dette er synliggjort blant annet i et krav om at bebyggelsen ikke skal 
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være mer enn tre etasjer (med 11m gesimshøyde og 14 m mønehøyde) på den søndre 
delen av B4. 
 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området. Resultatene viser at løsmassene 
består av middels fast til fast leire. Berget på deler av feltet kan være skrått. Det må derfor 
tas spesielle hensyn ved evt. ramming/boring av peler for å unngå skrens mot berg og 
vrakpeler som resultat. 
 
Fylkeskonservatoren har uttalt at det ikke er kjent automatiske fredete kulturminner i 
området, men viser til viktigheten med å ta hensyn til arbeiderboligene i sør vedrørende 
byggehøyder. 
 
Beskrivelse av planforslaget (utdrag fra planbeskrivelsen) 
Reguleringsformål (PBL §12-5) 
Nr.1 Bebyggelse og anlegg 

 Blokkbebyggelse (B1-3)10 156 m2  

 Uteoppholdsareal (UT) 1 752 m2  

Nr. 2 Samferdsel og infrastruktur 
 Parkeringsplasser på grunnen (P1-2) 1 118 m2  

Nr. 3 Grønnstruktur 
 Vegetasjonsskjerm (VS) 471 m2 

PBL §12-6 Hensynssoner 

 Frisikt Arealet inngår i andre formål 
 
Bebyggelsen vil ligge innenfor delfeltene B1-B3 på plankartet. I bestemmelsene er det åpnet 
for pulttak med maks. gesims- og mønehøyde 17,5 meter. Det laveste mønet vil imidlertid bli 
litt lavere, i bestemmelsene er det tatt inn at gesims- og mønehøyde mot sør skal være 
maks. 16,5 meter. 
I felt B2 er det tillat maks. gesims- og mønehøyde 14.5 meter og maks 13,5 meter mot sør. 
 
Gesims- og mønehøyde på 17 meter gir mulighet for utbygging i fem etasjer, mens gesims- 
og mønehøyde på 14 meter gir mulighet for utbygging i fire etasjer. Maksimal tillatt BYA er 
satt slik at det vil holde seg innenfor 40 % BYA for hele B4, i henhold til eksisterende 
regulering. Da er også markparkeringen (P1-2) medregnet. Det endelige antallet boenheter 
vil være avhengig av marked for de ulike leilighetsstørrelsene, men foreløpige anslag tyder 
på at det totalt kan bli i ca. 120-125 boenheter innenfor planområdet.  
 
Boligmiljø, bokvalitet 
I planen er det lagt vekt på å skape god kvalitet på både boliger og utearealer. I og med at 
parkering for det meste er tenkt i parkeringskjeller, vil det sentrale uteoppholdsarealet ligge 
skjermet i forhold til trafikk og støy. 
 
Parkering 
I bestemmelsene er det gitt føringer for antall parkeringsplasser som i hovedsak skal skje i 
parkeringskjeller. Dette innebærer en innstramming i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
Gjeldende reguleringsplan stiller et generelt krav om 1,5 p-plasser pr. boenhet. I følge 
bestemmelsene skal det opparbeides minimum 1 parkeringsplass og maksimum 1,5 
parkeringsplass pr. boenhet. Dette omfatter også gjesteparkering og parkering for 
bevegelseshemmede. Det er også stilt krav om minimum 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. 
 
Trafikk 
Kjøreadkomst til planområdet vil skje via Sorgenfri Allé og Capjonstien. Dette er vist med 
avkjørselspiler på plankartet. Disse pilene er en veiledende plassering. Endelig plassering 
av avkjørsler må tilpasses adkomst til prosjektert parkeringskjeller osv., og skal framgå av 
utomhusplan. 
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Miljøfokus 
Utbygger har ambisjoner om å bygge såkalte plusshus. Dette innebærer at de har et 
energioverskudd. Dette vil blant annet baseres på solenergi. Boligene vil være tilrettelagt for 
vannbåren varme, som er fleksibelt i forhold til energikilde. For øvrig ligger planområdet med 
kort veg til kollektivtransport med hyppige avganger mellom Fredrikstad og Sarpsborg 
(Glommaringen). Det er gitt bestemmelser i forhold til støy. 
 
Uteoppholdsareal 
Innenfor planområdet vil det bli ulike typer uteoppholdsarealer. Det vil bli private 
uteoppholdsarealer både på bakkenivå og på balkonger. I tillegg vil det bli 
uteoppholdsarealer dels oppe på p-kjeller og dels utenfor p-kjeller. I bestemmelsene er det 
stilt krav til størrelse og kvalitet på uteoppholdsarealene. 
 
Kulturminner 
Det er ingen kulturminner eller kulturmiljøer som skal bevares eller hensyntas innenfor 
planområdet. Det er imidlertid et kulturmiljø med arbeiderboligene mot sør. For å få en 
mykere overgang mot disse arbeiderboligene, er det i reguleringsplanen gitt bestemmelser 
om lavere høyde på bebyggelsen på den søndre delen av planområdet. 
 
Teknisk infrastruktur 
Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp. 
Renovasjon er tenkt løst med nedsenkede containere. Plassering av renovasjon er ikke vist i 
reguleringsplanen, ettersom endelig plassering må tilpasses nedkjøringer til 
parkeringskjellere osv. Plassering av renovasjon skal framgå av utomhusplan og godkjennes 
av kommunen. 
 
Overvann vil bli ledet ut til bekken i sør, og vil ikke belaste kommunale overvannsledninger. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser er til dels videreført fra reguleringsplanen for Sorgenfri. Dette 
omfatter blant annet utbedring av kryssområdet Sorgenfri Allé/Galtungveien og ombygging 
av Galtungveien. Det er stilt krav om byggeplan for disse tiltakene før de iverksettes. For 
øvrig er det gitt rekkefølgebestemmelser i forhold til opparbeidelse av utomhusarealer og 
støyskjermingstiltak. 
  
Konsekvenser av planforslaget (utdrag fra planbeskrivelsen) 
Stedets karakter, byform og estetikk: Planområdet er en del av den framtidige bydelen på 
Sorgenfri. Sellebakk er tradisjonelt preget av mer småhusbebyggelse. Det er blant annet et 
område med gamle arbeiderboliger like sør for planområdet. En utbygging med blokker 
innenfor planområdet er imidlertid en del av en langsiktig, ønsket utvikling på Sorgenfri. Det 
vil ikke være mulig eller ønskelig å bygge noe som ligner på eksisterende bebyggelse. Etter 
hvert som større deler av Sorgenfri/Teglverksbyen blir bygget ut, vil det bli en ny 
arkitektonisk og helhetlig estetikk med et mer moderne uttrykk. 
 
Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi: Arbeiderboligene sør for planområdet er 
vist med bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. Boligene nærmest 
planområdet er imidlertid større boliger på større tomter, bygd på 1980-tallet i datidens stil. 
Bebyggelsen i planområdet ligger i relativt god avstand fra arbeiderboligene. Det er regulert 
en grønnstruktur mellom arbeiderboligene og de nye blokkene. Denne grønnstrukturen vil 
bidra til å danne et visuelt og fysisk skille mellom arbeiderboligene og de nye blokkene. Det 
er lagt inn en nedtrapping av bebyggelsen mot sør, innenfor planområdet. Utbyggingen på 
B4 er en del av en langsiktig og ønsket utbygging med moderne uttrykk. Dette vil i større 
grad danne en kontrast til arbeiderboligene enn et forsøk på å kopiere det gamle uttrykket. 
 
Naturmangfoldloven (plankonsulentens vurdering) 
Det er ikke registrert viktige forekomster innenfor planområdet. Tiltaket vurderes ikke å gi 
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vesentlige negative konsekvenser for naturverdier. Det vurderes å anlegge vannspeil inne 
på planområdet som en del av lokal overvannshåndtering. Dette vil i tilfelle også kunne være 
positivt i forhold til naturverdier. 
 
§ 8: Det er ikke registrerte verneverdige naturområder eller objekter innenfor området i følge 
naturbasen/artsdatabanken hos Direktoratet for naturforvaltning.  
§9: Virkningene av tiltaket er tilstrekkelig kjent, tiltaket er begrenset, og det foreligger ikke 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
§10: Det er ikke registrert rødlistede eller særlig hensynskrevende arter innenfor det arealet 
som berøres av tiltaket. Arealet har ikke stor betydning for samlet utbredelse av de artene 
som finnes der. 
§11: Tiltaket er begrenset og representerer ingen skade på naturmangfoldet. Bestemmelsen 
vurderes ikke å være relevant. 
§12: Tiltaket er forsøkt tilpasset eksisterende landskap og inngrep vil bli begrenset til det 
som er nødvendig for gjennomføring. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ROS-analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning: 
Hendelse 5 – Tidevannsflom (gul sone).Deler av planområdet ligger lavere enn kote + 2,5, 
og kan være utsatt forspringflo/havnivåstigning. Det er tatt inn bestemmelse om at OK gulv i 
første etasje ikke skal være lavere enn kote + 2,5. 
 
Hendelse 6 – Radon (rød sone). Det er stor potensiell fare for radonpåvirkning i området. 
Dette elimineres ved krav om etablering av radonsperre i alle nye bygg som er beregnet på 
varig opphold. 
 
Hendelse 29 – støy og støv; trafikk (gul sone). Planområdet berøres av støy, i første rekke 
fra trafikken i Galtungveien. Det er gjort støyberegninger som viser at prosjektet enkelte 
steder avviker fra gjeldende grenseverdier, men at det vil være fullt mulig å tilfredsstille 
avviksbetingelsene gitt i T-1442/2012 kapittel 3 dersom dette hensyntas i den videre 
prosjektering. 
 
Alle kryss og avkjørsler er potensielle ulykkespunkter. Alle kryss og avkjørsler vil få geometri 
og frisikt i henhold til vegnormalen, slik at det er gitt best mulig forutsetninger for trygg og 
god trafikkavvikling. Avkjørslene til planområdet ligger på oversiktlige strekninger. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av planområdet ble varslet på ordinær måte med kunngjøring på kommunes 
nettside, annonse i lokalaviser og brev til berørte parter og offentlige myndigheter. 
Varslingsuttalelsene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen. 
 

Planen ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn og høring i planutvalget 22.06.2017, sak 63/17 
og var utlagt i perioden 30.06.2017 til 04.09.2017. Det kom inn totalt 16 uttalelser til 
planforslaget som er referert nedenfor. 
 

For øvrig vises det til planbeskrivelsen og de øvrige plandokumentene som omtaler mer av 
forutsetningene og innholdet i planforslaget. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
forslagsstillers og rådmannens kommentarer. 
 
1.Lars Petter Helgesen og Tone Pettersen, datert 02.07.2017 
Helgesen/Pettersen protesterer på forslag om flere etasjer ut over regulering av 2005. De 
mener det vil føre til en ytterligere negativ utvikling av eksisterende boliger på Sorgenfri. De 
mener det vil bli massive bygg som i praksis vil dekke hele synsfeltet mot nord og medføre 
innsyn mot eksisterende boliger. Det er usikkerhet rundt hvor mye terrenget må fylles opp 
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for å oppnå kote + 2,5 i gulv i første etasje, samt høyde på p-kjellere. Helgesen/Pettersen 
mener utbyggingen vil redusere kvaliteten på utendørsarealer, rekreasjon og dyreliv. 
Helgesen/Pettersen er bekymret for utformingen av friområdet mellom B4 og eksisterende 
bebyggelse, og mener det må klargjøres hva vegetasjonen skal bestå av for å opprettholde 
en dempende virkning. Helgesen/Pettersen mener tiltak som oppgradering av bekken og 
bygging av bru over bekken vil føre til økt privatisering. Helgesen/Pettersen føler usikkerhet i 
forhold til hva som faktisk blir bygd. De er også skeptiske til om Sorgenfri Allé faktisk er 
dimensjonert for denne trafikkøkningen, da to lastebiler ikke kan møte hverandre uten store 
problemer. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Begrunnelsen for de valgene som er tatt framgår av planbeskrivelsen. Der er det også gjort 
vurderinger i forhold til eksisterende bebyggelse. Etter at reguleringsplanen lå ute til høring, 
er det konkludert med at det ikke er behov for p-kjeller innenfor delfelt B3. Dette innebærer 
at bebyggelsen vil senkes ca. 2 meter i forhold til om det var p-kjeller. I tillegg er det nå tatt 
inn krav om at bebyggelsen skal ha pulttak med vinkel minst 6 grader. Maks. gesims- og 
mønehøyde mot sør er redusert med 0,5 meter til henholdsvis 13,5 meter på B2 og 16,5 
meter på B3. Med fratrekk av parkeringskjeller og redusert mønehøyde mot sør, er den 
totale høyden redusert med ca. 2,5 meter sammenlignet med det som lå ute på høring og 
offentlig ettersyn. Illustrert bebyggelse på delfelt B3 er også trukket 2,5-3 meter lenger unna 
arbeiderboligene for å holde seg innenfor bestemmelsesgrense for høyder. Når det gjelder 
oppfylling av tomta for å oppnå kote +2,5 i gulv første etasje, er det slik at mesteparten av 
planområdet er over denne høyden. Foreløpige skisser tyder på at maks. oppfylling blir 0,5-1 
meter over dagens terreng. Det bemerkes at friområdet mellom B4 og eksisterende 
bebyggelse ikke inngår i planområdet for B4. Bestemmelsene fra 2005 gjelder dermed 
fortsatt for dette området. Selv om friområdet ikke inngår i planområdet, er det imidlertid 
naturlig å se uteområdene i sammenheng. Dette er viktig for å få en god helhet i området. 
Friområdet har ikke et veldig attraktivt utseende i dag. Utbygger ønsker å heve kvaliteten i 
hele området, samt ferdigstille fortauet langs Bruket 
 

Den planlagte bebyggelsen er nå prosjektert så langt at utbygger er klar for å sende inn 
søknad om igangsetting. Med andre ord er det som er tegnet samsvarende med det som 
faktisk er tenkt bygd. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har forståelse for engstelsen fra naboene. De endringene som er gjort etter 
offentlig ettersyn vil imidlertid gjøre at den nærmeste bebyggelsen (innenfor B3) vil bli lavere 
enn forslaget som lå ute til offentlig ettersyn 
 
2. Fredrikstad kommune, renovasjon, datert 03.07.2017. 
Renovasjon viser til illustrasjonsplanen for B4, og påpeker mangler ved skissert 
renovasjonsløsning. De påpeker at heising over fortau ikke godkjennes, og at 
allébeplantning ikke kan være så tett på renovasjonsanlegget. Ved oppstilling av kranbilen 
(som krever min. 4,5 meter bredde) må minst ett kjørefelt være fritt. Det kreves at man lager 
parkeringslomme ved anleggene. Det vil også være behov for flere containere; totalt 13 
containere samt to boder på min. 12 m2 hver. Renovasjon viser til at renovasjonsteknisk 
plan skal godkjennes av TD Renovasjon før igangsettingstillatelse gis, og at utforming og 
endelig plassering skal framgå av utomhusplanen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Som det framgår av kap. 6.10 i beskrivelsen, er plassering av renovasjon ikke vist i 
plankartet. Grunnen til dette er at endelig plassering må tilpasses nedkjøringer til p-kjellere 
osv. Illustrasjonsplanen er justert slik at den er mer i tråd med gjeldende krav. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagsstillers vurderinger. 
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3. Fredrikstad hytteforening, e-post datert 05.07.2017. 
Fredrikstad hytteforening har ingen merknader til planen. 
 
4. Ole Johnny og Nina Malm Omberg, datert 10.07.2017. 
Omberg er positive til utviklingen av nærmiljøet med nye boenheter og næringsliv. Omberg 
påpeker at det er bebyggelsen i delfelt B3 som kommer nærmest den gamle bebyggelsen. 
Omberg støtter innspillet fra Lars Petter Helgesen og Tone Pettersen. Omberg mener 
forslaget er et vesentlig avvik i forhold til reguleringsplanen fra 2005, at det er dominerende 
og går ut over nærmiljøet. Omberg merker rystelser i grunnen fra anleggsmaskiner i 
området, og forventer at det er utført konsekvensutredning som kan avkrefte setningsskader 
på kort og lang sikt. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Se kommentar til Helgesen/Pettersen over. Der er det også gjort vurderinger i forhold til 
eksisterende bebyggelse. Det er korrekt at B3 ligger noe nærmere bebyggelsen enn B2. 
Friområdet mellom B3 og eksisterende bebyggelse er imidlertid bredere, slik at det gir enda 
bedre mulighet for skjerming. Dessuten vil sannsynligvis bebyggelsen innenfor delfelt B3 
også ligge nord for bestemmelsesgrensa for regulert høyde, og da vil bebyggelsen komme 
lenger unna. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har forståelse for at naboene er skeptiske til å få blokkbebyggelse i 
nærområdet. Reguleringsplanen for Sorgenfri ble godkjent i 2005, så det har vært kjent en 
stund at hele Sorgenfri området vil bli utbygd og få en helt annen struktur og tetthet enn det 
er nå i dag.  
 
5. Fredrikstad Fjernvarme AS, e-post datert 11.07.2017. 
Fredrikstad Fjernvarme AS påpeker at det er tilknytningsplikt i området. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ny bebyggelse vil bli tilrettelagt for vannbåren varme. Utbygger har ambisjoner om å bygge 
såkalte pluss hus, blant annet basert på solenergi. I hvilken grad det også vil bli benyttet 
fjernvarme vil bli vurdert i detaljprosjekteringen. Vannbåren varme er fleksibel i forhold til 
energikilde. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen ytterligere kommentar. 
 
6. Fredrikstad kommune, brann- og redningskorps, datert 02.08.2017. 
Brann- og redningskorpset redegjør for en del tekniske krav i forbindelse med utbyggingen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Dette er tekniske løsninger som ikke vises eller løses i reguleringsplanen, men som løses i 
utomhusplan og byggesak. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. 
 
7. Bane NOR SF, datert 10.08.2017. 
Bane NOR SF har ingen merknader til planen. 
 
8. Forsvarsbygg, datert 24.08.2017. 
Forsvarsbygg kan ikke se at utbyggingen kommer i konflikt med forsvarets interesser på 
nåværende tidspunkt. 
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9. Håkon Stang, datert 30.08.2017. 
Stang mener Teglverksbyen er et bedre navn enn Tegleverksbyen. Stang mener også det 
ser ut til at p-kjellerne ligger oppe på bakken, og mener dette er en dårlig løsning. Stang 
foreslår å bygge lavinnskudds- og lavkost startboliger for unge. Stang lurer også på om det 
er gjennomkjøring via p-kjeller og gjennom planområdet, mener i tilfelle det ikke er ønskelig. 
Stang mener også at bebyggelsen er gammeldags og kjedelig. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planen het Teglverksbyen. Det var en trykkfeil i oversendelsen fra kommunen. Nå er 
imidlertid plannavnet endret til Verksbyen, B4. På grunn av flomfare og høy 
grunnvannsstand vil det ikke være mulig å senke p-kjeller helt under dagens terrengnivå. 
Den vil senkes noe ned i tillegg til at det vil fylles masser rundt og over p-kjelleren for å heve 
kvaliteten på uteområdene. Etter at reguleringsplanen lå ute til høring og offentlig ettersyn 
har man kommet fram til at det ikke erbehov for p-kjeller innenfor delfelt B3. Det vil dermed 
kun bli p-kjeller innenfor delfelt B1. Bebyggelsen innenfor B3 vil dermed kunne senkes ca. 2 
meter i forhold til det som lå inne tidligere. Det er ikke vurdert som aktuelt å bygge 
lavinnskudds- og lavkostboliger for unge. Snarere er målsettingen å heve kvaliteten i 
området i forhold til det som er bygget tidligere. Den interne vegen gjennom planområdet er 
en gangvegforbindelse. Den skal kun være for brannbil/utrykningskjøretøy. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentarer. 
 
10. Sorgenfrierne, datert 30.08.2017. 
Sorgenfrierne mener at dette bør være en områderegulering i stedet for en detaljregulering. 
Sorgenfrierne mener at reguleringsplanen fra 2005 er tuftet på en feiltolkning av et 
«obskurt» vedlegg II til forskrift T-1281 (ikke lenger i kraft) til dagjeldende plan- og 
bygningslov av 1985. Sorgenfrierne mener at reguleringsplanen av 2005 er ugyldig, og at 
det bør utarbeides KU både for den gamle planen fra 05 og den nye planen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Dersom reguleringsplanen hadde omfattet hele Sorgenfri (som i gjeldende plan fra 2005), 
har Sorgenfrierne rett i at det ville vært naturlig at det var en områderegulering. Planområdet 
for delfelt B4 er imidlertid såpass avgrenset og avklart i overordnet plan at det er mest riktig 
med detaljregulering. Det framgår av saksframlegget ved vedtak av reguleringsplanen av 
2005 at denne ble vurdert i forhold til den nevnte forskrift om konsekvensutredninger. Det 
framgår også at det ikke ble stilt krav om konsekvensutredning. Reguleringsplanen av 2005 
ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2005. Etter kunngjøring av et slikt vedtak er det en 
klagefrist på 3 uker. Deretter er reguleringsplanen rettskraftig. Reguleringsplanen for 
Sorgenfri har med andre ord vært rettskraftig i 12 år. Så vidt vi kjenner til, er 
ugyldighetsspørsmålet også forelagt fylkesmannens juridiske avdeling, som har avslått 
saken. Det er avklart med kommunens administrasjon at Teglverksbyen, B4 er en 
detaljregulering, og at tiltaket ikke utløser krav om KU. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger. 
 
11. Statens vegvesen (SVV), datert 01.09.2017. 
SVV har innsigelse til manglende rekkefølgekrav for ombygging av fylkesveg 432 
Galtungveien. SVV påpeker at det bare er første del av rekkefølgekravet som er videreført i 
bestemmelsene, og at ombygging av fv. 432 ikke er omfattet. Tidspunktet for 
rekkefølgekravet er også endret. SVV ber om at bestemmelsen utformes slik at den er i 
samsvar med reguleringsplanen for Sorgenfri. Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at 
det må utarbeides en byggeplan som godkjennes av SVV. SVV viser til forskning som viser 
at tilgang på parkering ved bolig, og hvor parkeringen er lokalisert, har betydning for i hvilken 
grad bilen velges som framkomstmiddel. SVV anbefaler at det legges til grunn et tydeligere 
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parkeringskrav enn i planforslaget. Dette kan f.eks. gjøres ved at ordet «minst» fjernes eller 
byttes ut med «maksimum». SVV støtter krav om 2 sykkelparkeringer pr. leilighet. SVV 
anbefaler at det i tillegg til sportsbodene skal være felles utvendig sykkelparkering. SVV ser 
positivt på tekst og illustrasjoner av bebyggelse og utomhusarealer, men minner om at 
gangvegsystemet internt på området skal være funksjonelle snarveger. Det tilsier en mer 
rettlinjet utforming. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
En etablering av krysset Sorgenfri Allé / Galtungveien vil i praksis også innebære ombygging 
av Galtungveien. Bestemmelsen er endret slik at den samsvarer med reguleringsplanen for 
Sorgenfri. Det er også tatt inn rekkefølgebestemmelse om byggeplan som skal godkjennes 
av SVV. Vegvesenet vil på denne bakgrunn trekke sin innsigelse. Ordlyden i 
parkeringskravet er endret og forenklet. I planforslaget som lå ute til høring og offentlig 
ettersyn var det stilt krav om min. 1,5 plasser for boenheter over 80 m2, 1,0 plasser for 
boenheter mellom 40 m2 og 80 m2, og 0,5 plasser for boenheter under 40 m2. Det var ikke 
spesifisert om gjesteparkering inngår i kravet. I tiden etter at planen ble fremmet for 
kommunal behandling, har utbygger prosjektert videre på bebyggelsen. Det er ikke tenkt 
oppført boenheter under 40 m2. Vi foreslår nå å ta utgangspunkt i bestemmelsene til 
reguleringsplanen for Sorgenfri, men at vi setter 1,5 p-plasser pr. boenhet som maksimum, 
inkludert gjesteparkering og p-plasser for bevegelseshemmede. Det er også tatt inn 
bestemmelse om at minimum 0,2 sykkelparkeringer pr. leilighet skal være i felles, utendørs 
sykkelparkering. Når det gjelder utformingen internt på feltet, vil dette være en 
avveining mellom linjeføringer, romdannelser og funksjoner. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens uttalelser. 
 
12. Fredrikstad kommune, miljø og landbruk, datert 04.09.2017. 
Miljø og landbruk forutsetter at retningslinjene for støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
følges. I byggeperioden bør det tas hensyn til anleggsområdets nærhet til eksisterende 
bebyggelse. Det bør etableres gode varslingsrutiner til naboer. Behovet for støydempende 
og avbøtende tiltak må vurderes gjennom hele anleggsperioden. Bygge- og 
anleggsvirksomheten kan generere støv som medfører ulemper for naboer. Krav gitt i 
retningslinjens kapittel 5 om retningslinjer for begrensning av luftforurensning fra bygg- og 
anleggsvirksomhet, skal legges til grunn gjennom hele byggefasen. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er tatt inn reguleringsbestemmelser vedrørende støy. Til orientering er T-1442/2012 
erstattet av T-1442/2016. Se øvrig redegjørelse under kommentar til FMØ. 
 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene er endret i henhold til innkomne uttalelser. 
 
13. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 04.09.2017. 
FMØ mener det er viktig at verdier og kvaliteter som omtales i planbeskrivelsen i tilstrekkelig 
grad sikres med juridiske virkemidler i plankart og reguleringsbestemmelser. Det framgår av 
bestemmelsene § 2.2 a) at støynivået ikke skal overstige tabell 3 i T-1442/2016. 
Støyutredningen viser at flere bygningsfasader vil få et støynivå over Lden 55 dB. Det 
påpekes også mulighet for «stille side». Ut fra støyutredningen mener FMØ det er grunnlag 
for å stille spørsmål ved om det er planlagt å overholde grenseverdiene. Da kan det bl.a. 
ikke legges støyfølsomme rom med vindu eller balkong mot vest nær Galtungveien. FMØ 
mener at løsninger med utenforliggende vinduer eller innglassing av balkonger ikke innfrir 
krav jfr. tabell 3 i T- 1442/2016. FMØ mener dette må vurderes på nytt. Dersom det er 
ønskelig å tillate avvik fra anbefalte grenseverdier må bestemmelsene revideres og det må 
stilles krav om avbøtende tiltak. Dette bør da sendes på ny høring, evt. begrenset høring. 
FMØ påpeker at man som en del av støyfaglig vurdering også må ha kunnskap om 
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støynivået utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk, og anbefaler at dette innarbeides i 
bestemmelsene. FMØ mener at det bør innarbeides maksimumsbestemmelser i forhold til 
parkering, og at det stilles krav om parkeringskjeller. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Bestemmelsene vedrørende støy er endret. Det henvises ikke lenger til tabell 3 i 
retningslinjen, men er listet opp kvaliteter som må ivaretas, slik som stille side osv. Det er 
foretatt utvidede støyberegninger med punktstøy på fasade. Disse beregningene viser at det 
vil være tilstrekkelig skjerming med et tett rekkverk i normal høyde på balkongene. Det er 
tatt inn maksimumsbestemmelser i forhold til parkering (se kommentar til vegvesenets 
uttalelse), og det er stilt krav om parkeringskjeller innenfor B1. I forbindelse med detaljert 
planlegging av bebyggelsen har man kommet fram til at det er tilstrekkelig med p-kjeller 
innenfor delfelt B1. Det er derfor ikke lenger åpnet for p-kjeller innenfor delfelt B3. Dette 
betyr igjen at bebyggelsen kan senkes i forhold til om den lå oppe på en p-kjeller. Dette er 
gunstig i forhold til naboene i sør.  
 
Rådmannens kommentarer: 
Nye bestemmelser har blitt oversendt FMØ som ikke hadde ytterligere bemerkninger. 
 
14. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 04.09.2017. 
ØFK mener at illustrasjonene viser gode intensjoner for lekearealene. Reguleringsplan for 
Sorgenfri er lagt til grunn for krav om lekeareal. Kommuneplanens arealdel har andre krav til 
lekearealer. ØFK legger til grunn at det er arealkrav i kommuneplanens arealdel som er 
gjeldende, og ØFK krever at planen revideres etter kommuneplanens føringer. Ellers er 
uttalelsen å anse som en innsigelse. ØFK mener at krav om universell utforming skal 
innarbeides i bestemmelsene, jfr. fylkesplanen. ØFK mener også at Fredrikstad kommune 
må gjøre vurderinger knyttet til avvik i høydebestemmelsene. I vurderingen bør hensyn og 
intensjoner fra områdeplanen vektlegges, og det må vurderes hvilke innvirkninger endret 
arkitektur får for området som en helhet. Fylkeskonservator har ingen merknader til 
planforslaget. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det framgår av kommuneplanens bestemmelser pkt. 1. C at reguleringsplaner som fremgår 
av egen liste, gjelder fullt ut. Reguleringsplanen for Sorgenfri (plan-ID 0106544) er i listen 
over reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde fullt ut. Dette er tidligere avklart med 
Fredrikstad kommune, og er lagt til grunn for utarbeidelsen av plandokumentene. På 
bakgrunn av dette har ØFK bekreftet at de ikke lenger vil ha innsigelse til planen. Det er 
innarbeidet bestemmelser i forhold til universell utforming. Fredrikstad kommune har gjort 
vurderinger i forhold til avvik i høydebestemmelsene i og med at de la planen ut til høring og 
offentlig ettersyn. I og med at det ikke lenger er aktuelt med p-kjeller innenfor delfelt B3, vil 
også denne bebyggelsen senkes med ca. 2 meter. I tillegg er maks. mønehøyde mot 
arbeiderboligene i sør redusert fra 17,0 til 16,5 meter 
 
Rådmannens kommentar: 
Når planen legges ut til offentlig ettersyn er det for å få inn uttalelser til forslaget. 
Rådmannen var i utgangspunktet kritisk til den økte høyden, men valgte likevel å anbefale å 
legge planen ut til offentlig ettersyn. Det at fylkeskommunen har faglige råd og ber 
kommunen se og vurdere avviket i forhold til eksisterende reguleringsplan er helt relevant. 
Avviket fra eksisterende plan har blitt vurdert på nytt. Se rådmannens vurdering lenger ned i 
saken. 
 
15. Særutskrift fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og 
Mangfold- og integreringsråd, møtedato 05.09.2017. 
Rådene har ingen bemerkninger til planforslaget utover å påpeke viktigheten av at universell 
utforming ivaretas i planarbeidet. 
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Plankonsulentens kommentar: 
Det er tatt inn bestemmelser vedrørende universell utforming. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. 
 
16. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 08.09.2017. 
Området består av tykke marine avsetninger. Før det kan planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er 
stabil eller lar seg stabilisere. NVE viser til planbeskrivelsens omtale av geotekniske 
undersøkelser utført i 2008. NVE påpeker at det ikke framgår om de geotekniske 
undersøkelsene er dekkende for hele planområdet, eller dokumentasjon på at det ikke er 
funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale. I tillegg er det i bestemmelsene § 2.6 satt krav om 
geoteknisk vurdering ved søknad om tiltak. NVE minner om at den reelle faren for 
kvikkleireskred skal avklares senest på reguleringsplannivå. NVE fremmer innsigelse til at 
faren for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig avklart. For at innsigelsen skal kunne bortfalle, 
må det dokumenteres at sikkerhet mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Plankonsulentens kommentar: 
Det er foretatt en ny geoteknisk vurdering basert på NVEs uttalelse. Vurderingen viser at det 
ikke er fare for kvikkleireskred/sprøbruddmateriale. Vurderingen er oversendt til NVE, som 
på bakgrunn av dette har trukket innsigelsen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planen innebærer ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ny bebyggelse på Sorgenfri vil kunne bidra til å styrke grunnlaget for lokalsamfunnet. Barn 
og unge vil få gode oppvekstvilkår i et område, som ligger i akseptabel gang- og 
sykkelavstand til Sellebakk, og i umiddelbar nærhet til barne- og ungdomsskole. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen er positiv til at området skal bygges ut. Planforslaget som er prosjektbasert, er 
godt beskrevet i de vedlagte dokumenter og viser hvordan plankonsulenten og forslagsstiller 
ser for seg hvordan bebyggelsen kan se ut. Det er imidlertid formålsgrensene sammen med 
utnyttelsen og høyden fastsatt i detaljreguleringens plankart og bestemmelser som gir 
rammen for utbyggingen. 
 
Planforslaget avviker fra gjeldende plan i forhold til høyder. Noe av intensjonen i den 
eksisterende reguleringsplanen var å ta hensyn til den eksisterende bebyggelsen i sør. 
Dette ble synliggjort i bestemmelsene med krav om å redusere høyden ved å trappe ned 
bebyggelsen mot eksisterende bebyggelse i sør. 
 
Detaljreguleringen er inndelt i felt B1, B2 og B3 samt uteoppholdsareal og parkering. 
I den eksisterende planen var det bestemmelser om både gesims- og mønehøyde og etasjer 
(3-4 etg). Forslagsstiller legger fram et forslag med pulttak som hever mønehøyden med 
0,5m, til maks. 17,5 m. I og med at det er pulttak vil den laveste høyden bli 16,5 m. Denne 
høyden gjelder for felt B1 og B3. I felt B3 er det også regulert inn en grense for regulert 
høyde. Sør for denne grensen er maks. gesims og mønehøyde 14,0 meter. For B2 som 
ligger nærmest den eldre bebyggelsen er tilsvarende høyder 14,5 og 13,5 meter. Det vil si at 
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høyden trappes ned mot bebyggelsen i sør. Det er også tatt inn bestemmelse om at det 
høyeste gesims/mønet skal være mot nord, øst eller vest og den laveste mot syd. Mulighet 
for p-kjeller innenfor delfelt B3 er fjernet. Dette senker bebyggelsen ytterligere ca. 2 meter. 
Totalt vil da taklinjen mot arbeiderboligene komme anslagsvis ca.2,5 meter lavere enn den 
løsningen som lå ute på høring og offentlig ettersyn. Innenfor  B1 er maks høyde på topp 
parkeringskjeller angitt til kote +5,1. Det vil si at innenfor Felt B1 vil bebyggelsen bli høyere 
enn den eksisterende reguleringsplan for Sorgenfri fastsatte.  
 
Deler av planområdet ligger i gul støysone. Det er foretatt utvidede støyberegninger som 
viser at syv av de ti planlagte bygningene får en eller flere fasader i gul støysone. Alle 
bygninger har minimum en fasade i hvit sone. Boenhetene har dermed mulighet for stille 
side. Det er gode muligheter for å etablere utendørs uteoppholdsarealer på bakkenivå i hvit 
sone. Balkonger som plasseres ved en støyutsatt fasade, må skjermes for å få 
tilfredsstillende lydnivå. Skjermingen utføres ved å etablere tette dekker og tette rekkverk 
med høyder 1,0-1,2 meter samt absorberende himling.  
 
Det er ikke laget en egen overvannsplan, men en bestemmelse om at alt overvannet skal 
ledes ut i bekken sør for planområdet. Utbygger ønsker også, som en del av 
overvannshåndteringen, å anlegge vannspeil inne i området. 
 
Endringene som er gjort etter offentlig ettersyn: 

- Parkeringskjeller i felt B3 er fjernet slik at bebyggelsen blir lavere. 
- Bestemmelsen om høyder/takkonstruksjon er endret fra flatt tak til pulttak. 
- Maks høyde på topp dekke parkeringskjeller er fastsatt til kote +5.1. 
- Støybestemmelsen har blitt endret og supplert. 
- Rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelsen av krysset Sorgenfri Allé /Galtungveien, 

og opparbeidelse av Galtungveien er tatt inn. 
- Parkeringskravet med minimum og maksimumparkering. 
- Bestemmelse om overvann.  
- Utbyggingen vil naturlig føre til mer trafikk, noe som det er tatt høyde for i 

planforslaget. Krysset Galtungveien/ Sorgenfri Allé blir utbygd, og Galtungveien blir 
flyttet lenger vest, slik som vedtatt i planen fra 2005. 

- Bestemmelse om universell utforming. 
 
Utbyggingen vil naturlig føre til mer trafikk, noe som det er tatt høyde for i planforslaget. 
Krysset Galtungveien/ Sorgenfri Allé blir utbygd, og Galtungveien blir flyttet lenger vest, slik 
som vedtatt i planen fra 2005. 
 
Konsekvensen av planforslaget er at et område som er avsatt til blokkbebyggelse siden 
2005 nå blir realisert. Dette forslaget øker høyden i forhold til den eksisterende planen og er 
det første feltet som blir utbygd med blokkbebyggelse i 4-5 etg. Det vil nok virke 
dominerende før resten av området blir utbygd. Høyden på bebyggelsen har vært gjenstand 
for en diskusjon om hva som kan tillates i forhold til den eksisterende bebyggelsen og den 
vedtatte planen. Rådmannen var skeptisk til høydene før forslaget ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Etter at parkeringskjelleren har blitt fjernet i felt B3 vil høyden bli redusert i forhold til 
skissene som lå ute til offentlig ettersyn, men det vil fremdeles være mulig å bygge 5 etg 
innenfor feltet. I felt B1 er maks høyde på parkeringskjeller angitt til kote +5,1. Høyden på 
bebyggelsen blir målt fra overkant parkeringskjeller. Det vil si at denne høyden også vil 
avvike fra den eksisterende planen. Rådmannen er i utgangspunktet opptatt av at vedtatte 
rammer skal følges. Det har vært en vanskelig avveining i forhold til de rammer Bystyret har 
gitt og det planforslaget som forslagsstiller fremmer. Etter en samlet vurdering finner 
rådmannen det likevel riktig å anbefale de foreslåtte avvikene fra den eksisterende planen.  
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Rådmannen anser at forholdet til naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i 
planbeskrivelsen. 
 
Konklusjon 
Planforslaget har vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter høring og 
offentlig ettersyn, og innkomne faglige råde og merknader er hensyntatt på en del 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, regionale eller kommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte forslaget godkjennes med endringer. 
 


