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Steffen Myrseth

Fra: Johansen Caroline Marie <caojoh@fredrikstad.kommune.no>
Sendt: onsdag 23. juni 2021 14:35
Til: Steffen Myrseth; jorgen@bas-ark.no
Emne: Tilsvar på avklaringsanmodning- Pancoveien- eiendom 44/23

Hei, 
 
Takker for hyggelig samtale. Sender som avtalt over tilsvar på avklaringsanmodningen.  
 
Vi har gjennomgått tolkningen av de tre aktuelle bestemmelsen og er enige om den tolkningen som er lagt 
til grunn i brevet. Vi vurdere det til at det ikke vil være nødvendig å behandle en dispensasjonen fra disse 
bestemmelsene.  
 
Vennlig hilsen 
Caroline Marie Johansen 

 
Regulering og byggesak 
Miljø- og byutviklingsetaten 
Tel: +4769305654 
E-post: caojoh@fredrikstad.kommune.no 
 

 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. offentlig journalføring i 
kommunens sak-arkivsystem. 
 
Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, vennligst gi oss beskjed 
omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet. 
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ØREBEKK NÆRINGSOMRÅDE - AVKLARING AV FELLES FORSTÅELSE AV REKKEFØLGEKRAV, 
SUBSIDIÆRT SØKNAD OM DISPENSASJON – GNR. 44, BNR. 23 FREDRIKSTAD 
 

1 Bakgrunn 
Det vises til gitt Reguleringsplan for Ørebekk Næringsområde planID 01061089, og byggesak på gnr. 44, bnr. 
23, saksnr. 2020/50807, hvor Planutvalget i vedtak den 08.04.2021 godkjente omsøkt rammetillatelse for 
vårt byggeprosjekt i felt K2 i planområdet. Det vises også til avholdt videomøte mellom tiltakshaver, 
Byportalen AS, og representanter fra kommunen i sakens anledning den 3. juni i år. 

2 Tiltakshavers forståelse av reguleringsplanens rekkefølgekrav betydning 
for byggeprosjektet 

I forbindelse med videre prosjektering av utviklingsplanene for eiendommen, har tiltakshaver behov for 
nærmere avklaring av forståelsen av enkelte av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser. 
 
I videomøte med dere ble tolkningen av rekkefølgekravene i reguleringsplanens pkt. 8.3 adressert og 
diskutert. Vi vil i det videre redegjøre for vår forståelse av disse rekkefølgekravenes innhold og behovet for 
opparbeidelse i vårt byggeprosjekt, og vi vil tilsvarende be om at Fredrikstad kommunen gir sin snarlige 
tilbakemelding på om vår oppfatning deles, eller kommunen har en annen tolkning, herunder begrunnelse for 
en slik tolkning, av disse rekkefølgekravene. 
 
For god ordens skyld, inntas både situasjonsplanen fra vårt byggeprosjekt og plankartet nederst. 

2.1 Rekkefølgekravet i pkt. 8.3 bokstav a – vegetasjonsskjerm 

I reguleringsplanens punkt 8.3 bokstav a, fremgår følgende rekkefølgekrav:  
 

"a) Vegetasjonsskjermene VS1-4 skal opparbeides samtidig med tilliggende bebyggelse og veger. VS1 skal 
etableres selv om riksveg 110 ikke bygges om til firefeltsveg." 

Vegetasjonsskjerm VS2-4 grenser mot kjørevei V1-2 (og fortau), og skal således opparbeides samtidig med 
ny vei. Vegetasjonsskjerm VS1 grenser mot RV110/ Mosseveien. Tiltakshavers eiendom, gnr. 44, bnr. 23, 
grenser kun mot VS1 for et mindre strekke, lengst sydvest på feltet K2.  
 
Etter tiltakshavers oppfatning utløser det omsøkte tiltaket på gnr. 44, bnr. 23 kun krav om opparbeidelse av 
den del av VS1 som ligger på/ grenser direkte mot gnr. 44, bnr. 23. Det følger direkte av ordlyden i den aktuelle 
rekkefølgebestemmelsen, om at opparbeiding skal skje "samtidig med tilliggende bebyggelse". Krav til 
opparbeidelse av øvrige deler av VS1 utløses ved utbygging av de øvrige eiendommene i vest, som grenser ut 
mot VS1, det vil si øvrig "tilliggende bebyggelse" til VS1.  
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For det tilfelle at kommunen skulle være av en annen oppfatning, søkes herved om dispensasjon, som 
nærmere redegjort for i punkt 2.  
 
For ordens skyld inntas også to enkle illustrasjoner som viser den delen av vegetasjonsskjermen VS1 som vi 
mener må opparbeides før ny bebyggelse kan tas i bruk på vår tomt (markert rødt). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Rekkefølgekravet i pkt. 8.3 bokstav b – opparbeidelse av naturvernområde N2 

I reguleringsplanens punkt 8.3. bokstav b, fremgår følgende rekkefølgekrav: 
 

b) Naturvernområdet N2 skal være etablert samtidig med bebyggelsen på tilstøtende arealer. 
 
Begrepet "tilstøtende arealer" gir etter vårt syn en tydelig anvisning på at opparbeidelsesplikten gjelder 
bebyggelse på tilstøtende tomt. For prosjektet vårt innebærer dette at N2 opparbeides ved tomtegrensen, 
avgrenset i sør mot gnr. 44 bnr. 81. For det tilfelle at kommunen mot formodning skulle være av en annen 
oppfatning, søkes det herved om dispensasjon som nærmere redegjort for i punkt 2 under. 
 
For ordens skyld inntas en enkel illustrasjon som viser den del av planområdet vi mener N2 må opparbeides 
i forbindelse med vårt byggeprosjekt (markert rødt), før bebyggelsen på vår tomt kan tas i bruk. 
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2.3 Rekkefølgekravet i pkt. 8.3 bokstav d – flettverksgjerde mot naturvernområdet N1-2 

I reguleringsplanens punkt 8.3 bokstav d, fremgår følgende rekkefølgekrav:  
 

d) Flettverksgjerde med høyde minimum 120cm i grensen mellom næringsområdet (K2) og 
naturvernområdet (N1-2) skal være oppført før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse på tomtene som 
grenser mot reservatet.  

Tilsvarende som for rekkefølgebestemmelsen om vegetasjonsskjerm, omtalt ovenfor, forstår tiltakshaver 
dette rekkefølgekravet dithen at det utløses enkeltvis for hver av tomtene som grenser mot reservatet, i tråd 
med ordlydens henvisning til "brukstillatelse til ny bebyggelse på tomtene". Utbyggingen av gnr. 44, bnr. 23 vil 
med andre ord, etter tiltakshavers oppfatning, utløse krav om etablering av flettverksgjerde langs hele N1, 
med unntak av et kort strekk helt i vest, som ligger på eneboligtomt lengst nordvest (gnr. 44, bnr. 12). Videre 
vil utbygging av gnr. 44, bnr. 23, etter tiltakshavers oppfatning, utløse krav om etablering av flettverksgjerde 
langs den nordøstlige delen av N2, dog kun frem til eiendomsgrensen til gnr. 44, bnr. 81.  
 
For det tilfelle at kommunen skulle være av en annen oppfatning, søkes herved om dispensasjon, som 
nærmere redegjort for i punkt 2.  
 
For ordens skyld inntas også en enkel illustrasjon som viser den del av planområdet vi mener flettverksgjerde 
må opparbeides (markert rødt), før bebyggelsen på vår tomt kan tas i bruk. 
 

 

3 Subsidiært: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser 

3.1 Generelt 

Søknaden om dispensasjon, gjelder kun dersom kommunen har en annen oppfatning av innholdet i 
rekkefølgebestemmelsene enn tiltakshaver har redegjort for over, og som utløses av utbyggingen av vårt 
prosjekt på gnr. 44, bnr. 23 (som inngår i felt K2). 
 
For det tilfelle at en eller flere av de omtalte dispensasjoner etter kommunens syn anses nødvendig, vil 
nabovarsler/ nabosamtykker ettersendes snarlig.  
 
Av hensyn til fremdriften og derav gjennomførbarheten for prosjektet, tillater vi oss å be om en snarlig 
tilbakemelding på kommunens vurdering av omfanget av rekkefølgekravene, herunder hvorvidt det er 
påkrevd å oppnå de nevnte dispensasjoner.   
 
Dersom vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, har kommunen kompetanse til å innvilge 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av loven, herunder reguleringsplanbestemmelser i en 
vedtatt arealplan. I dette tilfelle er det tale om rekkefølgebestemmelser, altså en reguleringsplanbestemmelse. 
 
Det er en forutsetning for å gi dispensasjon, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det er vilkår at fordelene ved 
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å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som det vil bli redegjort for 
under, er disse vilkårene oppfylt i denne saken. 

3.2 Dispensasjon fra rekkefølgekravet i punkt 8.3 bokstav a – vegetasjonsskjerm VS 1  

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1, jf. § 19-2 søkes herved dispensasjon fra reguleringsplanens punkt 
8.3 bokstav a, for så vidt gjelder de deler av vegetasjonsskjerm VS1 som ikke grenser til tiltakshavers tomt, 
gnr. 44, bnr. 23. 
  
Ordlyden i den aktuelle rekkefølgebestemmelsen tilsier en forståelse som innebærer at kravet utløses etter 
hvert som hver av de tilgrensende tomter utbygges, for grenseområdet mot hver av de aktuelle tomter. En 
praktisk og realistisk gjennomføring av den tillate utbyggingen i reguleringsområdet tilsier også en slik 
forståelse.  
 
Ettersom kravet om opparbeidelse er inntatt som en rekkefølgebestemmelse i den gjeldende 
reguleringsplanen, vil kommunen uten ytterligere tiltak eller skritt, kunne kreve oppfyllelse av kravet etter 
hvert som øvrige tomter utbygges. På denne måten sikrer kommunen at den helhetlige skjermen opparbeides. 
Dispensasjon medfører således ingen vesentlig tilsidesettelse av den aktuelle reguleringsbestemmelsen, i det 
den fullt ut står seg og aktualiseres ved utbygging av aktuelle tilgrensende tomter.  
 
Dersom Fredrikstad kommunen fastholder en forståelse av at rekkefølgekravet innebærer at hele VS1 må 
opparbeides ved første utbygging av K2, og nærværende søknad om dispensasjon ikke innvilges, vil det i 
realiteten medføre at Fredrikstad kommune krever at en vegetasjonsskjerm må bygges i innkjørselen og 
gjennom hagene til de eksisterende eneboligtomtene i nord og sør. Det vil være til særdeles stor ulempe for 
så vel berørte festere og grunneiere i planområdet, og fremstå som et unødig inngrep som ingen er tjent med. 
Et slikt rigid krav om opparbeidelse kan neppe være i samsvar med intensjonen bak bestemmelsen, som 
formodentlig er å skape en grønn buffersone mellom ny næringsbebyggelsen som evt. utbygges i 
planområdet, og omgivelsene mot ut veien. Vi oppfattet i vårt med kommunen 3. juni, og at det forståelse for 
dette.  
 
Så lenge eneboligtomtene i vest ikke utbygges, er det ikke behov for en slik vegetasjonsskjerm langs disse 
eiendommene, da eneboligtomtene i seg selv representerer en buffersone mellom næringsområdet og veien. 
Et eventuelt krav om at eier av gnr. 44, bnr. 23 skal opparbeide samtlige deler av VS1 i forbindelse med 
utbygging av sin eiendom, vil ikke bare medføre et unødvendig hinder for fremdrift og gjennomføring av 
tiltakshavers utbyggingsprosjekt. Det vil dessuten medføre et krav om unødige inngrep på øvrige grunneieres 
eiendommer, på bekostning av eiere og festere av disse eiendommene. I særdeleshet gjelder dette for 
boligtomtene lengst nord mot VS1. Å få opparbeidet VS1 på disse eiendommene, nå før disse er 
utbyggingsklare, vil kun by på utfordringer og ulemper for alle som berøres av arealplanen.  
 
En dispensasjon som tillater at kun den del av vegetasjonsskjermen som grenser mot gnr. 44 bnr. 23 
opparbeides for å oppfylle rekkefølgekravet for dette utbyggingstiltaket, fremstår derfor som det alternativet 
som best samsvarer med intensjonen bak rekkefølgekravet og er en åpenbar fordel for samtlige berørte parter 
i planområdet. Heller ingen hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Etter tiltakshavers oppfatning er det ingen ulemper med å gi dispensasjon, da rekkefølgebestemmelsene ikke 
ses bort fra som sådan, men kun gjennomføres i takt med utviklingen av området. Derimot vil dispensasjon, 
såfremt det er nødvendig, innebærer en rekke fordeler for samtlige parter som berøres. Samlet sett synes 
således fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene 
for å gi dispensasjon i dette tilfelle er oppfylt. 
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3.3 Dispensasjons fra rekkefølgekravet i pkt. 8.3 bokstav b – opparbeidelse av 
naturvernområde N2 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1, jf. § 19-2 søkes herved dispensasjon fra reguleringsplanens punkt 
8.3 bokstav b, for så vidt gjelder de deler av naturvernområde som ikke grenser omfattes av tiltakshavers 
tomt, gnr. 44, bnr. 23.  
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen, slik at det i forbindelse med utbygging av tomten, 
kun skal foreta opparbeidelse av naturvernområde N2 langs planområdet som er omfattet av vår tomt, gnr. 
44 bnr. 23. Det vil innebære at den resterende del av naturvernområde N2, som er i plankartet også omfatter 
opparbeidelse langs nabotomten, gnr. 44 bnr. 81, opparbeides av utbygger først når denne tomten utbygges. 
En slik forståelse er best i samsvar med ordlyden i reguleringsplanen, som fordrer opparbeidelse av 
"tilstøtende arealer".  Å gi dispensasjon i samsvar med dette, er i samsvar med intensjonen i planen om å 
skape grøntområde der det utbygges næringsbebyggelsen på tomtene som grenser mot naturvernområde. 
Det vil være en fordel for både grunneiere og festere i planområdet, for naturen og samfunnet, at en 
opparbeidelse og inngripen i eksisterende natur og topografi, skjer fordi det samtidig baserer seg på et faktisk 
behov. Motsetningsvis synes en opparbeidelse å gripe unødig, uten at det står i sammenheng med en 
utbygging. Så lenge gnr. 44 bnr. 81 ikke utbygges med næringsbebyggelse, er det heller ikke behov for 
naturvernområde langs denne eiendommen, som forutsatt i plankartet. Det er først når denne tomten 
utbygges, at behovet for grøntområdet langs tomtegrensen utløses. Hverken hensynene bak rekkefølgekravet 
om naturvernområde N2, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon fra kravet. Kommunen kan kreve at utbygger av gnr. 44 bnr. 81 sørger for opparbeidelse av 
resterende del langs gnr. 44 bnr. 81 når denne tomten utbygges og behovet for naturvernområde faktisk 
utløses. 
 
Samlet sett synes fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Vilkårene for å gi dispensasjon i dette tilfelle er oppfylt.  

3.4 Dispensasjons fra rekkefølgekrav punkt 8.3 bokstav d – flettverksgjerde  

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1, jf. § 19-2 søkes herved dispensasjon fra reguleringsplanens punkt 
8.3 bokstav d, for så vidt gjelder de deler av flettverksgjerdet som ikke grenser til tiltakshavers eiendom, gnr. 
44, bnr. 23.  
 
Ordlyden i den aktuelle rekkefølgebestemmelsen tilsier en forståelse som innebærer at kravet utløses etter 
hvert som hver av de tilgrensende tomter utbygges, for grenseområdet mot hver av de aktuelle tomter. Dette 
tilsies også av en praktisk gjennomføring av utbyggingen av reguleringsområdet, som omfatter en rekke ulike 
grunneiendommer, med ulike grunneiere, festere og øvrige rettighetshavere. Ved at kravet ligger som en 
rekkefølgebestemmelse i den gjeldende reguleringsplanen, vil kommunen uten ytterligere tiltak eller skritt, 
kunne kreve oppfyllelse av kravet etter hvert som øvrige tomter utbygges. Dispensasjon medfører således 
ingen vesentlig tilsidesettelse av den aktuelle reguleringsbestemmelsen, i det den fullt ut står seg og 
aktualiseres ved utbygging av aktuelle tilgrensende tomter. Heller ingen hensyn i lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Det er etter tiltakshavers oppfatning en klar fordel at rekkefølgebestemmelser så langt som mulig 
gjennomføres i takt med utviklingen av reguleringsområdet. Et eventuelt krav fra kommunen om at eier av 
gnr. 44, bnr. 23 skal gjennomføre rekkefølgekrav på øvrige eiendommer innen reguleringsområdet, før disse 
skal utbygges, vil ikke bare innebære et unødvendig hinder for fremdrift og gjennomføring av tiltakshavers 
utbyggingsprosjekt. 
 
Særlig når det gjelder overfor boligtomten lengst nordvest, gnr. 44, bnr. 12, vil dessuten krav om oppføring 
av flettverksgjerde over eiendommen, samtidig med utbyggingen av gnr. 44, bnr. 23, fremstå som et unødig 
inngrep. Formålsgrensen i planen, og dermed plasseringen av flettverksgjerdet, følger ikke 
eiendomsgrensene, men vil i stedet gå gjennom hagen til dette bolighuset. I ytterste konsekvens innebærer 
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dette behov for å gjennomføre en ekspropriasjonssak overfor denne eiendommen. Dette fremstår som unødig 
inngripende skritt mot eksisterende boligeiendommer, frem til denne eiendommen skal utbygges, og vil også 
kunne virke ødeleggende for samarbeidsklimaet mellom de ulike grunneiere innen reguleringsområdet.  
 
Etter tiltakshavers oppfatning foreligger ingen ulemper med å gi dispensasjon, da rekkefølgebestemmelsene 
ikke ses bort fra som sådan, men kun gjennomføres i takt med utviklingen av området. Derimot vil 
dispensasjon, såfremt det er nødvendig, innebærer en rekke fordeler for samtlige parter som berøres. Samlet 
sett synes således fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dersom kommunen skulle finne det avgjørende at flettverksgjerdet etableres mot hele naturområdet 
samtidig med utbyggingen av tiltakshavers tomt, gnr. 44, bnr. 23, anmodes alternativt om en dispensasjon på 
vilkår om at det i stedet oppføres et flettverksgjerde i eiendomsgrensen for gnr. 44, bnr. 12, mot N1.  

4 Avslutningsvis 
Som det er redegjort for, er utbyggers standpunkt at samtlige rekkefølgekrav oppfylles i samsvar med 
reguleringsplanens ordlyd og intensjon, uten dispensasjonene det er søkt om. Dersom kommunen mot 
formodning skulle mene dispensasjonssøknadene nevnt i punkt 2 er nødvendig, søkes det herved om 
dispensasjon fra disse kravene i forbindelse med det omsøkte prosjektet det er gitt rammetillatelse til, 
nevnt innledningsvis, og nabovarsel vil bli sendt ut omgående. 
 
I alle tilfeller har utbygger behov for en rask tilbakemelding fra kommune, slik at prosjektet sikres videre 
fremdrift. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
XXX 
Ansvarlig søker 
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Situasjonsplan for Byportalen AS sitt byggeprosjekt i felt K2 

 

 
Reguleringsplankart som viser hele planområdet. 
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