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Regulering av Viken Park næringsområde - valg av plantype, organisering av 
planarbeidet og fordeling av kostnader 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas det å utarbeide en 

områderegulering for Viken Park. 
2. Det forutsettes at planarbeidet underlegges kommunal styring. Planen skal ha som 

utgangspunkt å utvikle området som et regionalt næringsområde i samsvar med de 
føringene som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2020–2032, og de føringer som 
vil følge av vedtatt planprogram for arbeidet. 

3. Det opprettes en prosjektgruppe som ivaretar det løpende arbeidet med planen. 
Sammensetningen av gruppen framgår av saksframstillingen. 

4. Planutvalget holdes fortløpende orientert om utviklingen i planarbeidet. 
5. Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet 

med utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med 
saksbehandlingen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 

 
Fredrikstad, 14.09.2020 
 

Planutvalgets behandling 24.09.2020: 
Inger Christine Apenes (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6: 
Områdeplanen skal omfatte en plan for rekkefølgen i utviklingen av området. Dette 
inkluderer også en plan for rekkefølgen ved opparbeidelse av adkomstveier, hvor det skal 
legges vekt på vern av dyrket mark. Generelt skal det legges vekt på naturmangfold. 
 
Hans Ek (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 6: 
Dyrket mark (ca. 50 dekar) i planområdets syd-østre del ved Vardevegen tas ut av 
planområdet. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Hans Ek fikk 1 stemme (Sp) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Inger Christine Apenes (H) ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 4, R 1 Sp 1, H 2, 
MDG 1) mot 2 stemmer (FrP 2). 
 
  



Planutvalgets innstilling 24.09.2020: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas det å utarbeide en 

områderegulering for Viken Park. 
2. Det forutsettes at planarbeidet underlegges kommunal styring. Planen skal ha som 

utgangspunkt å utvikle området som et regionalt næringsområde i samsvar med de 
føringene som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2020–2032, og de føringer som 
vil følge av vedtatt planprogram for arbeidet. 

3. Det opprettes en prosjektgruppe som ivaretar det løpende arbeidet med planen. 
Sammensetningen av gruppen framgår av saksframstillingen. 

4. Planutvalget holdes fortløpende orientert om utviklingen i planarbeidet. 
5. Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet 

med utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med 
saksbehandlingen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 

6. Områdeplanen skal omfatte en plan for rekkefølgen i utviklingen av området. Dette 
inkluderer også en plan for rekkefølgen ved opparbeidelse av adkomstveier, hvor det 
skal legges vekt på vern av dyrket mark. Generelt skal det legges vekt på 
naturmangfold. 

 

Formannskapets behandling 08.10.2020: 
Elin Tvete (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 7: 
Dyrket mark (ca. 50 dekar) i planområdets syd-østre del ved Vardevegen tas ut av 
planområdet. 
 
Bjørnar Laabak (Frp) fremmet utvalgsleders innstilling til planutvalget 24.09.2020 
 
Votering 
Planutvalgets innstilling punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
Planutvalgets innstilling punkt 6 ble vedtatt med 11 stemmer (Ap 5, MDG 1, Sp 1, R 1, H 2, 
KrF 1) mot 2 stemmer (Frp 2) som stemte for Bjørnar Laabaks forslag. 
Forslag til nytt punkt 7 fra Elin Tvete (Sp) fikk 2 stemmer (Sp 1, KrF 1) og ble ikke vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 08.10.2020: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas det å utarbeide en 

områderegulering for Viken Park. 
2. Det forutsettes at planarbeidet underlegges kommunal styring. Planen skal ha som 

utgangspunkt å utvikle området som et regionalt næringsområde i samsvar med de 
føringene som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2020–2032, og de føringer som 
vil følge av vedtatt planprogram for arbeidet. 

3. Det opprettes en prosjektgruppe som ivaretar det løpende arbeidet med planen. 
Sammensetningen av gruppen framgår av saksframstillingen. 

4. Planutvalget holdes fortløpende orientert om utviklingen i planarbeidet. 
5. Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet 

med utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med 
saksbehandlingen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 

6. Områdeplanen skal omfatte en plan for rekkefølgen i utviklingen av området. Dette 
inkluderer også en plan for rekkefølgen ved opparbeidelse av adkomstveier, hvor det 
skal legges vekt på vern av dyrket mark. Generelt skal det legges vekt på 
naturmangfold. 

 
  



Fredrikstad, 13.10.2020 
Rett utskrift 
 
Tone Myhra 
Møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Øivind Juel Kristiansen 
Kopi til: direktør seksjon kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling  
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas det å utarbeide en 

områderegulering for Viken Park. 
2. Det forutsettes at planarbeidet underlegges kommunal styring. Planen skal ha som 

utgangspunkt å utvikle området som et regionalt næringsområde i samsvar med de 
føringene som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2020–2032, og de føringer som 
vil følge av vedtatt planprogram for arbeidet. 

3. Det opprettes en prosjektgruppe som ivaretar det løpende arbeidet med planen. 
Sammensetningen av gruppen framgår av saksframstillingen. 

4. Planutvalget holdes fortløpende orientert om utviklingen i planarbeidet. 
5. Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet 

med utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med 
saksbehandlingen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 

 
Sammendrag 
Kommunen har mottatt et planinitiativ for regulering av et nytt regionalt næringsområde på 
Tofteberg. Planinitiativet er fremmet av Multiconsult AS for tiltakshaver Viken Park AS, og 
omfatter arealer som er lagt inn i Kommuneplanens arealdel 2020-2032 med 
arealbruksformålet kombinert formål - bebyggelse og anlegg (feltbenevnelse KB6 i 
kommuneplankartet). 
 
I planinitiativet foreslås det at det skal utarbeides en områderegulering. En områderegulering 
er primært en plantype som benyttes der det er behov for å gi en nærmere områdevis 
avklaring av arealbruken som rammer for mer detaljert planlegging og utbygging på et 
senere tidspunkt. Det er en plantype som vanligvis utarbeides og bekostes av kommunen 
selv. Kommunen kan likevel overlate til private og andre myndigheter å utarbeide forslag til 
områderegulering. En slik avgjørelse bør forankres gjennom et eget politisk vedtak som gir 
betingelsene for planarbeidet, og avklaringer av økonomiske forhold. 
 
Kommunedirektøren mener det er en god løsning å utarbeide en områderegulering for Viken 
Park. Områdereguleringen skal gi de grunnleggende rammene for framtidig utvikling av 
området. Planarbeidet organiseres med en prosjektgruppe med sammensetning slik det 
framgår av saksframstillingen. 
 
Planutvalget holdes løpende orientert om utviklingen i planarbeidet, fatter nødvendige 
prosessledende beslutninger underveis i arbeidet med planen, og fatter alle formelle vedtak 
fram t.o.m. 2. gangs behandling av planforslaget. 
 
Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet med 
utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med saksbehandlingen 
fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 



  



 
Vedlegg 
1 Oversiktskart 20.08.20  
2 Viken Park - planinitiativ datert 23.03.20  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
For andre dokumenter, se sak 2020/6752. 
 
Saksopplysninger 
Kommunen har mottatt planinitiativ for regulering av et nytt regionalt næringsområde på 
Tofteberg. Planinitiativet er fremmet av Multiconsult AS for tiltakshaver Viken Park AS. Viken 
Park AS har inngått opsjonsavtaler for kjøp av eiendommer i området, og ønsker nå å 
igangsette reguleringsarbeidet. 
 
Området omfatter arealer som er lagt inn i Kommuneplanens arealdel 2020-2032 med 
arealbruksformålet kombinert formål bebyggelse og anlegg (feltbenevnelse KB6), og med en 
gjennomføringssone som stiller krav om felles og helhetlig planlegging av disse arealene. 
 
Kommuneplanen gir følgende føringer for planleggingen av området: 
 

«Området skal brukes til næring og masseuttak/C-virksomheter. Første adkomstvei 
skal etableres fra Vardeveien. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan skal 
fastsette krav til utbyggingsrekkefølge sett i forhold til etablering av adkomstveier. 
Reguleringsplan skal sikre at nytt hellende marknivå skal etableres vesentlig lavere 
enn dagens terreng slik at virkningene på landskapsbildet minimeres. 
Reguleringsplanen må gjøre rede for hvordan avbøtende tiltak sikrer at bebyggelse 
og anlegg ikke er synlig sett fra Oldtidsveien mellom Skjærviken og krysset 
Vardeveien/Haldenveien. Skjermende grønnstruktur i form av skog skal sikres i 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal ha bestemmelser for bebyggelsens farge, 
lyssetting og reklame.» 

 
I planinitiativet foreslås det at det skal utarbeides en områderegulering. En områderegulering 
er primært en plantype som benyttes der det er nedfelt krav om en slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller der det er behov for å gi en nærmere områdevis avklaring 
av arealbruken som rammer for mer detaljert planlegging og utbygging på et senere 
tidspunkt. Dette i motsetning til en detaljregulering som er detaljert planlegging for et konkret 
utbyggingsprosjekt. 
 
Mens detaljreguleringer i stor grad utarbeides av private aktører, utarbeides 
områdereguleringer vanligvis av kommunen selv. Kommunen kan likevel overlate til private 
og andre myndigheter å utarbeide forslag til områderegulering, for eksempel i en situasjon 
der en utbygger ønsker å utarbeide en områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et 
område før det utarbeides detaljregulering for delområder. Dette innebærer at private kan 
stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen 
bestemmer, og også helt eller delvis dekke kostnadene forbundet med et slikt planarbeid. 
Det vises i denne sammenheng til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-2 og 
12-3. Dersom kommunen vil overlate til private å utarbeide en områderegulering bør dette 
bygge på et eget vedtak der det gis rammer og betingelser for planarbeidet, og om 
nødvendig avklaringer av økonomiske forhold. 
 
  



Økonomiske konsekvenser 
Kommunen har ikke anledning til å kreve gebyr for saksbehandling av områdeplaner, jfr. 
plan- og bygningslovens § 33-1. I forbindelse med kommunens beslutning om å la private 
utarbeide utkast til områderegulering helt eller delvis, kan det likevel avtales at de private 
partene skal påta seg kommunens kostnader med saksbehandlingen (jfr. Ot.prp. nr. 32 side 
128, lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008, og merknader til lovens 
§ 12-2 - områderegulering). I dette tilfellet er det forutsatt at den private parten dekker 
utgiftene forbundet med planarbeidet og kommunens kostnader med saksbehandling fram til 
1. gangs behandling av planforslaget. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
I dette tilfellet er kommunedirektøren enig i at områderegulering er en riktig plantype. Den 
planavgrensningen som er foreslått i planinitiativet omfatter et stort område (oppgitt til 2 676 
daa) der ikke alle arealer er modne for detaljert planlegging, og med en rekke planfaglige 
utfordringer. Utbyggingen av et slikt område kan forventes å pågå i lang tid, og gjennom 
skiftende markedsforhold. Det er da hensiktsmessig å velge en plantype som primært 
avklarer hovedstrukturer for framtidig utvikling, men også ivaretar en nødvendig fleksibilitet. 
 
Adkomstveier inn til området, hovedadkomster intern i området, og avgrensning og 
lokalisering av de ulike utbyggingsformålene er elementer som normalt vil avklares i en 
områderegulering. Det kan også være aktuelt å detaljere ut deler av arealet som en del av 
arbeidet med områdereguleringen, dersom avklaringsnivået for de aktuelle arealene er 
tilfredsstillende. Etter hvert vil flere delområder være modne for detaljregulering innenfor de 
rammene som er gitt i områdereguleringen. 
 
Planarbeidet skal legge til rette for gode og omfattende medvirkningsprosesser som ivaretar 
hensynet til beboere, natur- og miljøkvaliteter, landbruk, infrastruktur med videre. 
Kommunen skal påse at ulike hensyn, interessemotsetninger og andre vesentlige forhold, 
blir belyst og vurdert i planarbeidet. I dette tilfellet er planarbeidet omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), og det skal dermed utarbeides et 
planprogram og en egen konsekvensutredning. 
 
Planprogrammet skal inneholde: 

 en beskrivelse av selve planen/tiltaket, det berørte området og de problemstillinger 
som anses som viktige for miljø og samfunn 

 temaer/forhold som skal utredes, samt hvilke metoder som skal benyttes i den 
sammenheng 

 relevante og realistiske utviklingsalternativer og hvordan disse skal vurderes i 
konsekvensutredningen 

 beskrivelse av planprosessen med framdriftsplan og de medvirkningsprosessene 
som tenkes gjennomført 

 
Planprogrammet vil bli utarbeidet av forslagsstiller i samråd med kommunen, og skal 
stadfestes av bystyret. Sammen med blant andre Fylkesplanen «Østfold 2050» og 
Kommuneplanens arealdel 2020-2032, vil planprogrammet gi viktige føringer og rammer for 
planarbeidet. 
 
  



Utarbeidelsen av en områderegulering for dette området vil involvere ulike fagområder i 
kommunen i et samarbeid med tiltakshaver/plankonsulent. Kommunedirektøren foreslår 
derfor at det opprettes en prosjektgruppe bestående av representanter fra virksomhetene 
bærekraftig samfunnsutvikling, næringsutvikling, regulering og byggesak i kommunen samt 
tiltakshaver og plankonsulent. Gruppen ledes av virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling 
og ivaretar det løpende planarbeidet. Virksomhet regulering og byggesak er representert i 
gruppen som planmyndighet. Andre fagområder tilknyttes prosjektgruppen ved behov. 
 
Planutvalget holdes orientert om utviklingen i planarbeidet, trekkes inn i arbeidet ved behov 
for avklaringer gjennom prosessledende beslutninger, og fatter alle formelle vedtak fram 
t.o.m. 2. gangs behandling av planforslaget. 
 
En områderegulering er en plantype der kommunen ikke har anledning til å kreve 
saksbehandlingsgebyr. Det kan likevel avtales at private parter i et slikt planarbeid påtar seg 
alle eller deler av kommunens kostnader med saksbehandlingen. Utover kostnader 
forbundet med saksbehandling av planforslag fra offentlige instanser der det ikke er 
anledning til å ilegge saksbehandlingsgebyr, har ikke kommunen budsjettert med utgifter til 
behandling av områdeplaner. I arbeidet med områdeplanene for Gretnes/Sundløkka og 
Haugstenåsen har man tidligere avtalt at den private parten påtar seg kommunens 
kostnader forbundet med saksbehandlingen fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 
Dette er da fakturert etter medgått tid. Kommunedirektøren foreslår at denne praksisen 
videreføres i dette tilfellet. Tiltakshaver dekker alle kostnader forbundet med utarbeidelse av 
planforslaget, herunder nødvendige faglige utredninger og undersøkelser. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener det er en god løsning å utarbeide en 
områderegulering for Viken Park. Områdereguleringen skal gi de grunnleggende rammene 
for framtidig utvikling av området. 
 
Planarbeidet organiseres med en prosjektgruppe med sammensetning slik det framgår av 
saksframstillingen. 
 
Planutvalget fatter nødvendige prosessledende beslutninger i arbeidet med planen, fatter 
alle formelle vedtak fram t.o.m. 2. gangs behandling av planforslaget, og holdes fortløpende 
orientert om utviklingen i planarbeidet. 
 
Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet med 
utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med saksbehandlingen 
fram til 1. gangs behandling av planforslaget. 


