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VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID MED KONSEKVENSUTREDNING OG OPPSTART 
UTBYGGINGSAVTALE FOR DOKKA SØR, FMV 

(plan-ID 3004 1180, tidligere 01061180) 
FMV vest, del av gnr/bnr 423/121, 423/2, 506/3 
Fredrikstad 
Kunngjøring fra 14.05.2020 
 
I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og 
konsekvensutredning for Dokka sør på FMV i Fredrikstad kommune. Samtidig varsles det oppstart av arbeid med 
utbyggingsavtale, jf. Plan- og bygningsloven 17-4. 
Området ble varslet 21.09.2019, men varsles på nytt fordi plangrensen utvides til å ta med en del av Selma Nygrens 
veg i sør. Området som varsles er på 157 daa og omfatter del av gnr/bnr 423/121, 423/2og 506/3, vist med rød 
stiplet linje på kartet under.  
 

 
 

Området er i dag inngjerdet med store industrielle elementer som kraner, kranbaner og kaikanter, sveisehaller, og 
en av Nordens største tørrdokker på 290x40 meter. Det er uregulert og avsatt i forslag til ny arealdel til 
sentrumsformål og boligformål. Det er også foreslått offentlig park og plass, samt kaifronter med elvepromenade. 

Hensikten med detaljreguleringen er å starte transformasjon til et attraktivt bolig-, arbeids-, nærings-, og 
kulturmiljø rundt dokken på søndre del av FMV.  

Varslingsgrensen strekker seg over et område som er noe større enn den endelige plangrensen for å ha rom for 
justeringer 

Detaljreguleringsplanen utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-
06-21-854), da det samlede arealet for bygningsmassen utgjør mer enn 15 000 m² jf. forskriftens vedlegg 1, punkt 
24.  
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Planprogrammet ble varslet 21.09.2019 og gir en oversikt over hva som skal skje videre i prosessen, samt hvilke 
temaer konsekvensutredning og reguleringsarbeidet kommer til å ha fokus på fremover. Se 
Fredrikstad.kommune.no for full kunngjøring og planprogram.  

Det er den nye kommuneplanen som skal legges til grunn for planarbeidet. 

Tiltakshaver er Jotne Eiendom AS og Selvaag Bolig ASA.  

Hvis du har spørsmål eller innspill til planarbeidet kan du sende dette skriftlig til plankonsulent innen:  

4. juni 2020 

 

ALT. arkitektur as v/ Marja Folde  

Adresse: Rådhusgata 30, 0151 Oslo  

E-post: msf@alt.as   
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