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1. Innledning 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består av en 
samfunnsdel og en arealdel. Dette er planprogram for rullering av arealdelen. 

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter langsiktige mål og strategier for hele 
Fredrikstadsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon og kommunen som organisasjon. 
Arealdelen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, og er et virkemiddel for å sikre at 
arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som er vedtatt i samfunnsdelen. 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Videre skal den angi 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Planperioden er tolv 
år, men planen og konsekvensene bør ses i et lengre perspektiv. Arealplanlegging er et 
langsiktig og strategisk arbeid.  

I Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 står det at kommuneplanens arealdel 
skal rulleres, med vedtak i 2023. Planstrategien er et krav i plan- og bygningsloven. 
Planstrategien skal gjøre rede for hvilke planoppgaver kommunen skal ta for seg den neste 
perioden. Arealstrategien er en del av samfunnsdelen, og angir strategi for arealutviklingen i 
kommunen. Evalueringen av forrige rullering av kommuneplanens arealdel har understreket 
behovet for å få gjennomført rulleringen i inneværende bystyreperiode. Det vil si at det skal 
vedtas ny arealdel senest sommeren 2023.  

2. Om planprogrammet 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel er det krav om konsekvensutredning, det vil 
si en vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet 
skal beskrive hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres. 

3. Formålet med planarbeidet 
Fredrikstad kommunes planstrategi 2021–2023 ble vedtatt av bystyret 17.06.2021. Her ble 
det besluttet at kommuneplanens arealdel skal rulleres og egengodkjennes i perioden. 
Denne rulleringen legger til grunn at kommunens gjeldende arealdel ble vedtatt sommeren 
2020, i plansammenheng ganske nylig.  

Planarbeidet var ved forrige rullering svært omfattende og ble utarbeidet i tråd med 
kommunens arealstrategi. Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde og Kystsoneplanen ble til én plan, utviklingsmuligheter på FMV-området ble 
utredet, det ble utarbeidet en fortettingsstrategi og ti fagrapporter. Resultatet av arbeidet ble 
Kommuneplanens arealdel 2020–2032, som er en plan med store endringer fra de tre 
foregående planene.  

For å øke innsatsen mot 0-vekst i personbiltrafikken ble det i forrige rullering innført et nytt 
mål for framtidig boligbygging: 60 prosent av all boligbygging skal skje i byområdet, 30 
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prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene (tidligere fordeling var 50/40/10). Det ble 
innført maksimumskrav til parkering, strengere krav til sykkelparkering og krav om 
utarbeidelse av mobilitetsplan ved regulering av større utbyggingsprosjekter.  

For etablering av næringsvirksomhet har ABC-prinsippet (rett virksomhet på rett plass) blitt 
styrende. For å sikre fortetting med kvalitet ble byggehøyder drøftet og bokvaliteter sikret 
gjennom bestemmelser og retningslinjer. Krav til nærmiljøparker ble lagt inn i planen i tråd 
med målet om å «samle og styrke» i Aktive liv i Fredrikstad, Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2019–2031. 

Det ble tatt prinsipielle valg som vises på plankartet, ved at flere næringsområder ligger inne 
med formål Næring, ikke Bebyggelse og anlegg 

Det ble videre gjort et stort arbeid med plankartet. Tre plankart ble gjort om til ett. Det ble 
gjort mange tekniske justeringer i kartet. Det ble også lagt inn et nytt formål; LNF-b. LNF er 
landbruks-, natur- og friluftsområder. Bokstav b omfatter LNF-område hvor det, i tillegg til 
nødvendig landbruksbebyggelse (herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag, jf. bokstav a over), etter bestemmelser i planen også kan tillates 
spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse.  

Det legges til grunn for denne rulleringen at kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan, 
noe som bidrar til forutsigbarhet for blant annet grunneiere, planleggere og utbyggere. Det 
tar som regel flere år å utarbeide reguleringsplaner, og endrede forutsetninger underveis i en 
planprosess vil kunne få store økonomiske konsekvenser. 

Kommunens arealstrategi ble vedtatt i samfunnsdelen i 2018 og er den samme som ved 
forrige rullering. Sammen med nasjonale og regionale føringer, danner denne det viktigste 
grunnlaget for rullering av kommuneplanens arealdel.  

Om rullering av planen er følgende beskrevet i Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–
2023: 

«Kommuneplanens arealdel utgjør, sammen med kommuneplanens samfunnsdel, 
kommuneplanen. Men i motsetning til samfunnsdelen er arealdelen juridisk bindende. 
Rulleringen vil også evaluere nye grep i kommuneplanens arealdel 2020–2032.» 

I det året planen har blitt brukt i behandling av regulerings- og byggesaker, har vi fått erfaring 
med, og nyttig informasjon om, hvor god kommuneplanens arealdel er som verktøy og hvor 
skoen trykker.  

Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda bedre som 
styringsverktøy, gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av kart, bestemmelser og 
retningslinjer. Videre må planarbeidet fange opp endringer i overordnede føringer. Det vil i 
arbeidet med arealdelen gjennomføres flere parallelle planprosesser. Det er et mål å fange 
opp eventuell endret politikk inn i arealdelen.  

Planområdet omfatter hele kommunens areal, inkludert vann og sjø. 

Kommuneplanens samfunnsdel «Fredrikstad mot 2030» slår fast følgende: «I 2030 vil vi 
nærme oss 94 000 innbyggere og for å vokse på riktig måte må vi ha mål og strategier som 
sikrer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For oss handler denne modellen om 
hvordan det skal være å leve, å skape, og å møte framtiden i Fredrikstad.»  

I Fredrikstad kommunes siste befolkningsprognose er forventet befolkningsvekst korrigert 
noe ned. Antatt befolkningsvekst gir et boligbehov på ca. 5500 boliger for perioden fram til 
2035.  
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I gjeldende arealdel er det et stort boligpotensial. Vi har oversikt over boligpotensialet som 
ligger i vedtatte reguleringsplaner. Det er i tillegg gjort et anslag på potensialet i 
reguleringsplaner under arbeid og større transformasjonsområder, som blant annet på FMV-
vest, Cicignon Park og Trosvikstranda. I sum utgjør dette over 10 000 boliger. Dette 
inkluderer ikke en vurdering av annet fortettingspotensial. Potensialet i gjeldende plan vil 
dekke behovet langt utover neste planperiode.  

Fredrikstad kommune har en målsetting om fordeling av framtidig boligbygging med 60 
prosent innenfor byområdet, 30 prosent i tettstedet og ikke mer enn 10 prosent i lokalsentra. 
Det ligger i gjeldende plan et mye større boligpotensiale i områdene utenfor byområdet enn 
det målsettingen tilsier. Det åpnes ikke for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet, 
med unntak av innspill i lokalsentre med ledig skolekapasitet. I disse områdene skal nye 
innspill vurderes i planarbeidet 

I denne rulleringen vil det vurderes virkemiddelbruk for å sikre en hensiktsmessig variasjon 
av boligtilbudet innenfor de ulike boligområdene. Problemstillingen vil også være et viktig 
tema i temaplan for bolig som også igangsettes nå.  

Miljøkvalitet, grøntstruktur og estetikk skal veie tungt i byutviklingen av Fredrikstad, med 
mangfoldig uttrykk og variasjon.  
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4. Planprosessen med frister og deltakere 

 
Figur 1: Organisasjonsplan med politisk beslutningslinje 

Figuren over viser intern organisering av planarbeidet. Den faste prosjektgruppa består av 
prosjektledere fra virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling, kommunikasjonsrådgiver, 
beredskapsleder/-koordinator i kommunen og ledere for de ulike arbeidsgruppene. For å 
sikre bredden i prosjektgruppa vil det gjøres en nærmere vurdering av gruppas 
sammensetting tidlig i planprosessen. 
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Figur 2: Framdriftsplan 

5. Medvirkning 
Ved rullering av samfunnsdelen med vedtak i 2018 ble det gjennomført store 
medvirkningsprosesser. Det samme ved oppstart av rullering av gjeldende arealdel. I denne 
rulleringen skal det ikke tas de samme store grepene i planen. Formålet med planen er i 
hovedsak å gjennomgå den planen vi har for å foreslå forbedringspunkter. Det er viktig at 
den medvirkningsprosessen det legges opp til er avstemt mot det planen faktisk skal løse.  

Det vil bli gjennomført åpne møter ved varsel om oppstart av planarbeidet og ved offentlig 
ettersyn av planforslag. Det vil i tillegg bli holdt temavise møter underveis i prosessen, hvor 
de som antas å være interessenter i arbeidet med de ulike temaene vil bli spesielt invitert.  

Det vil holdes temavise orienteringsmøter for de politiske organene underveis i 
planprosessen. Videre vil det gjennomføres drøftingsmøter med regionalt planforum gjennom 
hele prosessen.  

Kommunens hjemmesider vil bli brukt for å orientere om prosessen. Det vil også bli lagt til 
rette for aktiv bruk av kommunens kartklient.  

6. Føringer for planarbeidet 
Planarbeidet skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. I 
tillegg må arbeidet forholde seg til en rekke føringer på både nasjonalt, regionalt og lokalt 
nivå. I det følgende vises det til noen av de viktigste føringene innenfor hvert nivå, men 
oversikten er ikke uttømmende.  

11.11.21
•Høringsforslag planprogram – bystyret. Kunngjøring oppstart av planarbeidet

19.11.21-
07.02.22

•Høringsperiode planprogram. Kunngjøring oppstart av planarbeidet

31.03.22
•Fastsetting av planprogram – formannskap

april.22
•Oppstart planarbeidet

des.22
•Høringsforslag kommuneplanens arealdel 2023–2035 – bystyret

des.22-
jan.23

•Planforslag til høring og offentlig ettersyn

15.06.23
•Egengodkjenning av kommuneplanens arealdel 2023–2035 – bystyret
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Nasjonale føringer 
Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, som kommunale og regionale planmyndigheter må følge opp i sitt planarbeid.  

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å 
ta tak i vår tids største utfordringer, og de utgjør derfor en viktig del av grunnlaget for 
samfunns- og arealplanleggingen. De gjeldende nasjonale forventningene til regional og 
kommunal planlegging for perioden 2019–2023 trekker fram følgende store utfordringer: 

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• å skape et trygt samfunn for alle 

Basert på de nasjonale forventningene, har Statsforvalteren i Oslo og Viken i et 
forventningsbrev av januar 2021 utdypet hva kommunene bør prioritere å følge opp i sin 
arealplanlegging. Følgende temaer trekkes fram: 

• bærekraftig arealutvikling 
• folkehelse og boligsosiale hensyn 
• samfunnssikkerhet 
• klimatilpasning og naturbaserte løsninger 
• jordvern og økt matproduksjon 
• strandsone, vassdrag og vannkvalitet 
• fjellområder 
• naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer 
• masseforvaltning 
• snøhåndtering 
• digitalisering og effektivisering 

Innenfor enkelte temaer har det blitt vedtatt statlige planretningslinjer (tidligere kjent som 
rikspolitiske retningslinjer) for å konkretisere den nasjonale politikken på viktige områder. 
Følgende er gjeldende og relevante for planarbeid i Fredrikstad: 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2021) 

En rekke statlige sektormyndigheter har dokumenter (veiledere, retningslinjer m.m.) som 
legger føringer for hvordan deres ansvarsområder skal ivaretas i den kommunale 
arealplanleggingen. Å liste opp alle disse vil bli for omfattende i denne sammenheng, men 
Norges vassdrags og energidirektorats veileder Nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder i arealplanlegging kan tjene som et aktuelt eksempel på en 
relevant veileder fra en sektormyndighet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/forventingsbrev-kommunenes-arealplanlegging-2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/forventingsbrev-kommunenes-arealplanlegging-2021.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Regionale føringer 
Fylkesplanen for Østfold ("Østfold mot 2050"), vedtatt juni 2018, er gjeldende fram til Viken 
fylkeskommune vedtar felles regional plan. Et av hovedgrepene i arealstrategidelen av 
fylkesplanen var å trekke en langsiktig grense mellom by- og tettstedsområder og omlandet. 
Dette er supplert med regionale arealpotter, som begrenser hvor mye areal som kan 
benyttes til by- og tettstedsekspansjon på kortere sikt. Fylkesplanen har også regionale 
planbestemmelser, som legger føringer for lokalisering av handel, offentlige arbeidsplasser 
og besøksintensive virksomheter.  

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet har siden 2011 formelt samarbeidet om areal- og transportutvikling i 
Nedre Glomma. Ny samarbeidsavtale fram til 2026 ble inngått sommeren 2021. Gjennom 
samarbeidet, som er grunnlaget for Bypakke Nedre Glomma og belønningsavtale med 
staten, har Fredrikstad kommune forpliktet seg til nullvekstmålet for personbiltrafikken: "I 
byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og 
gange." 

Lokale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel ("Fredrikstad mot 2030"), vedtatt april 2018, er det 
overordnede strategiske dokumentet for hele Fredrikstadsamfunnet. Alt annet planarbeid i 
kommunen må ta utgangspunkt i samfunnsdelens mål og strategier. For å konkretisere hva 
kommuneplanens samfunnsdel betyr for arealbruken og -planleggingen i kommunen, 
inneholder samfunnsdelen en arealstrategi.  

Hovedgrepet i arealstrategien er å arbeide videre med fortetting og transformasjon i sentrum. 
Byomformingsstrategien skal fortsatt ligge til grunn for videre utvikling. I arealstrategien 
pekes det også på at ny trasé for jernbane skal planlegges, besluttes og bygges. 

Arealstrategien er i sin helhet gjengitt i samfunnsdelen, her er hovedpunktene:  

 

https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/overordnede/kommuneplan_samfunnsdel---vedtatt-av-bystyret-.pdf
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Fredrikstad kommune har videre en rekke kommunedelplaner og temaplaner som gir 
føringer som må vurderes ved rulleringen av kommuneplanens arealdel. Listen under er ikke 
uttømmende, men viser noen av de mer sentrale planene: 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka ("Aktive liv i 
Fredrikstad", 2019) 

• Kommunedelplan for klima 2019–2030 (2019) 
• Kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad (2018) 
• Næringsplan for Fredrikstad kommune 2021–2025 
• Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017)  
• Kommunedelplan for bolig/boligpolitisk plan (2016) 
• Kommunedelplan for folkehelse 2015–2018/2026 

Pågående prosesser 
Det vil i løpet av rulleringsprosessen fram mot sommeren 2023 være flere andre pågående 
prosesser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, som i ulik grad vil kunne påvirke 
kommuneplanens arealdel. Under er noen av de viktigste pågående prosessene angitt, men 
det er ingen uttømmende oversikt.  

I tråd med regional planstrategi skal Viken fylkeskommune i perioden 2020–2024 utarbeide 
tre regionale planer: 

• Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
• Regional plan for areal og mobilitet 
• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

Det skal være felles planprogram for disse tre planene. Dette har vært på høring sommeren 
2021 og det forventes vedtak i desember samme år. I høringsutgaven av planprogrammet 
heter det at innretningen og mange av de sentrale føringene fra de gjeldende overordnede 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politikk-og-demokrati/planer/alleplaner/aktive-liv-i-fredrikstad/
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/kmb/barekraftig-samfunn/klima/klimaplan-2019-2030.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/naering-miljo-landbruk/kommunedelplan-for-naturmangfold---vedtatt-18.10.2018.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/kultur-fritid/hovedsykkelveier-sarpsborg-og-fredrikstad.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/helse-velferd/boligpolitisk-plan.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/helse-velferd/folkehelse-kommunedelplan-mars-2015-web.pdf
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regionale areal- og transportplanene (fra de tidligere fylkene) i stor grad er i tråd med 
oppdraget til ny plan, og at mye trolig derfor vil bli videreført i ny plan. Det er særlig to 
problemstillinger som kan få direkte betydning for de juridisk bindende delene av ny arealdel: 

• Det skal vurderes om det bør innføres regionale planbestemmelser for flere temaer 
enn i gjeldende fylkesplan. 

• Bruken av tettstedsgrense mellom bebygde områder og omlandet skal drøftes. 

Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 inneholder en full oversikt over 
kommunale planer, strategier og utredninger som er planlagt utarbeidet/rullert i perioden. 
Under er noen av de pågående planprosessene som vurderes å ha størst relevans for 
rulleringen av kommuneplanens arealdel:  

• Kommunedelplan Aktive liv 
• Kommunedelplan Folkehelse og levekår 2023–2030 
• Kommunedelplan Naturmangfold 
• Kommunedelplan Overvann 
• Boligplan 2022–2030 (temaplan) 
• Klimatilpasning i Fredrikstad kommune (temaplan) 
• Nett- og gatebruk i byområdet (temaplan) 

7. Temaer som skal drøftes og utredes i planarbeidet 

Gjennomgang av gjeldende plan 
Gjeldende arealplan er fra 2020. Siden vedtak er det høstet flere erfaringer med bruk av 
planen som verktøy i regulerings- og byggesaker. Det er behov for en gjennomgang av kart, 
bestemmelser og retningslinjer til planen. Fokus vil være på lesbarhet av bestemmelsene og 
hvor lett det er å få oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for ulike temaer. Noen 
temaer vil gis ekstra oppmerksomhet, som kravene til uteoppholdsarealer og muligheten for 
frikjøp.  

I plankartet er det behov for en generell gjennomgang av bruken av hensynssoner. Bruken 
av hensynssoner for fareområder, kulturmiljø og naturmiljø er blant de som skal vurderes. 
Det skal vurderes plangrep som bedre sikrer avrenning til områder hvor det er særlige 
utfordringer med vannkvaliteten. Det vil også gjøres en generell gjennomgang av 
hytteområdenes avgrensing. For temaet støy skal det gjøres en vurdering av gjeldende plan 
opp imot «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)» som er ny 
siden forrige rullering.   

Muligheten for bedre å legge til rette for ulike formål og samlokalisering av privat bolig, 
kommunal bolig, kreativ næring, barnehager, omsorgsboliger, bygg til kultur- og idrettsformål 
og lignende skal utredes i planarbeidet. 

Avgrensing av byområdet 
Byområdets avgrensing er med på å styre ny boligbygging med tanke på skolekapasitet. 
Innenfor avgrensingen er det egne regler knyttet til parker og trær/annen infrastruktur, og det 
er egne bestemmelser om byggegrenser, uteoppholdsarealer, barnehageetablering, 
parkering med videre. Dagens avgrensing av byområdet er bygget på 
byomformingsstrategien utarbeidet i 2004. Mens avgrensing av sentrumsformålet bygger på 
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en funksjonsanalyse for Fredrikstad sentrum som ble gjort i 2010, og lagt inn i 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011–2023. Det har skjedd flere endringer 
innenfor byområdet siden 2011, og planarbeidet må se på hva avgrensingen skal styre og 
om dagens avgrensing fremdeles er hensiktsmessig, med utgangspunkt i en oppdatert 
funksjonsanalyse. 

Klima 
I Kommunedelplan for klima 2019–2030 har Fredrikstad kommune satt seg ambisiøse 
klimamål og vil bidra til at vi globalt holder oss innenfor 1,5 graders-målet. 
Hovedmålsettingene i klimaplanen er: 

1. Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, 
sammenliknet med 2016.  

2. Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 
2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.  

3. Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050. 

FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1 om fysiske klimaendringer ble offentliggjort tidlig i 
august. Hovedfunnene herfra viser at den global gjennomsnittstemperaturen allerede har økt 
med 1,1 grader siden førindustriell tid, og at oppvarmingen skyldes menneskeskapte 
klimagassutslipp. Situasjonen er alvorlig og det haster å kutte utslippene. Klimapanelet 
konkluderer med at med mindre vi har umiddelbare, raske, omfattende og vedvarende 
utslippskutt vil vi ikke kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Med dagens utslippstakt, 
vil vi passere 1,5 grader i løpet av de neste 20 årene. 

Klimapanelet sier også at for å stabilisere den globale oppvarmingen – uansett på hvilket 
nivå – kreves det at CO2-utslippene reduseres til netto null. I tillegg kreves det kraftige 
reduksjoner i andre klimagasser. 

Rapporten viser til at menneskeskapte klimaendringer allerede har medført omfattende 
endringer i atmosfæren, havet og økosystemer. Det har blitt kraftigere og hyppigere nedbør 
over de fleste landområdene, økt tørke i landbruk og natur, smelting av isbreer og havis, 
nedgang i snødekket og havet har steget og blitt surere. 

I lys av denne alvorlige situasjonen, skal planarbeidet vurdere mulighetsrommet for en 
ytterligere styrking av bestemmelser og retningslinjer i arealdelen knyttet til klimagassutslipp 
og klimatilpasning for å muliggjøre omstillingen til lavutslippssamfunnet. Sentrale tema i 
tillegg til mobilitet og tilrettelegging for utslippsfri transport vil være å vurdere bestemmelser 
og retningslinjer om klimafotavtrykk knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, tilrettelegging for 
framtidig ombruk, klimavennlige og fleksible energiløsninger og betydningen av karbonlagre.  

Sosial bærekraft 
«Folkehelse» brukes for å beskrive befolkningens helse og livskvalitet, og alle de faktorene 
som påvirker dette. «Sosial bærekraft» er en annen mye brukt betegnelse, og begrepene er i 
stor grad sammenfallende. Det handler om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for 
et anstendig liv. Dette handler i stor grad om sentral og lokal tilrettelegging av rammer for 
sosialt samvær, deltakelse, tillit, mestring, utdanning, arbeid og helsefremmende atferd.  

Alle trenger et sted å bo. De fleste i Norge eier boligen de bor i, men det er noen som ikke 
kan eller vil eie. Boligmarkedet består i hovedsak av eiemarkedet, det private leiemarkedet, 
boliger for studenter og det profesjonelle leiemarkedet. Hvordan påvirker utviklingen i 
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boligmarkedet den enkeltes evne til å få seg bolig, og hva er kommunens handlingsrom når 
det gjelder boligmarkedet?  

Samtidig som kommuneplanens arealdel rulleres skal det utarbeides en annen plan i 
kommunen; temaplanen Boligplan 2022–2030. I denne planen skal «den ordinære 
boligpolitikken» og den «sosiale boligpolitikken» sees i nær sammenheng. Planen skal 
beskrive de muligheter og utfordringer som utviklingen på boligmarkedet gir for samfunn og 
innbyggere. Planen skal adressere tiltak som bidrar til at flest mulig av kommunens 
innbyggere på egenhånd kan skaffe seg en god bolig, som forebygger at flere blir 
vanskeligstilte på boligmarkedet og som sikrer god og effektiv hjelp fra kommunen til de som 
ikke selv klarer å skaffe eller beholde bolig på egen hånd. 

I arealdelen vil vi vurdere virkemiddelbruk som kan bidra til å styrke den sosiale bærekraften 
i boligutviklingen. Ta i bruk handlingsrommet i PBL som gir kommunen rom for en helhetlig 
sosial boligpolitikk med variert boligmasse og tiltak for å sikre mangfold blant beboerne. 

Næringsarealer 
Sikring av gode rammevilkår for videre næringsutvikling vil gis oppmerksomhet i rulleringen. 
Mange av næringsarealene er under press, både gjennom boligbygging inn til, og ved at 
arealer avsatt til næringsformål ønskes omdisponert til boligformål. Krav om utnyttelsesgrad 
skal vurderes. Flere av de eksisterende næringsområdene er avsatt som generell 
bebyggelse og anlegg i gjeldende arealdel. Det skal tas en gjennomgang av bruken av 
næringsformål opp imot det generelle formålet «bebyggelse og anlegg» i kommuneplanen 
for å vurdere hvordan best sikre ønsket framtidig bruk.  

Ulike bestemmelser om lokalisering av næringsvirksomhet skal vurderes. Det er en ønsket 
utvikling at rett virksomhet lokaliseres på rett plass, jf. ABC-prinsippet, men hvordan sikre 
dette på best mulig måte?  

I arealdelen ligger Dikeveien inne som avlastningsområde for handel. Intensjonen med 
området er å avgrense den bilbaserte handelsvirksomheten til handel som ikke naturlig hører 
til i sentrumsområdet, altså plasskrevende varer. Det er et spørsmål om dagens 
bestemmelser knyttet til avlastningsområder for handel fungerer etter hensikten. 

Når det gjelder handelslokalisering knyttet til det lokale tilbudet skal det tas en gjennomgang 
av dagens bestemmelser. Sikrer vi levende lokalsamfunn og et levende bysentrum slik 
bestemmelsene nå er formulert?  

Samfunnssikkerhet og beredskap 
I desember 2020 kom det ut en ny veileder fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 
veileder 1/2019; «Sikkerhet mot kvikkleireskred: vurdering av områdestabilitet i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper». I lys av denne vil rulleringen 
vurdere bruk av bestemmelser og hensynssoner i gjeldende plan.  

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomheter (2016) og «Storulykkeforskriften» (2016) beskriver krav til sikkerhet 
rundt storulykkebedrifter. Det vil i rulleringen bli gjort et arbeid for å kartlegge hvilke 
virksomheter dette gjelder, og hvilke sikkerhetssoner som skal legges inn som hensynssone i 
planen.   
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Deponering av snø 
Det må avsettes areal til deponi for snø i nærheten av sentrum, hvor det er mulig å samle 
opp forurensninger fra snøen når den smelter. Snø fra trafikkerte veier og tilgrensende 
arealer vil inneholde mikroplast fra dekkslitasje. 

8. Behandling av innspill til ny plan 
Ved forrige rullering ble alle innspill om endret arealbruk eller rammer for utbygging 
konsekvensutredet og resultatene av konsekvensutredningen viste om innspillet skulle tas 
inn i planen eller ikke. Ved denne rulleringen vil vurdering av innspill gjøres i to trinn. Trinn en 
består i å vurdere hvorvidt de er i tråd med overordnet arealstrategi gitt i samfunnsdelen.  

Innspillene som er i tråd med overordnet arealstrategi og som vurderes lagt inn i planen, 
konsekvensutredes i trinn to, i tråd med forskrift om konsekvensutredninger (2017): 
«Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av 
planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer 
av den gjeldende planen.»  

 

Kriterier for vurdering av innspill 
Det åpnes ikke for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet, med unntak av innspill i 
lokalsentre med ledig skolekapasitet. I disse områdene skal nye innspill vurderes i 
planarbeidet. For andre formål, eksempelvis næringsbebyggelse, offentlige formål med 
videre, vil innspill utenfor byområdet vurderes. På grunnlag av kommunens arealstrategi 
utledes følgende kriterier for vurdering:  

All ny arealbruk skal bygge opp under nullvekst i personbiltrafikken. Dette gjøres gjennom  

- å prioritere i tråd med mål om fordeling av framtidig boligbygging, 60 prosent innenfor 
byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. 

- å planlegge for rett virksomhet på rett plass (ABC-prinsippet).  

Landbruks-, natur- og friluftsområder er en viktig ressurs, og transformasjon av allerede 
bebygde områder skal alltid vurderes før det vurderes omdisponering av LNF-områder.  

9. Program for konsekvensutredning 

Kunnskapsgrunnlaget 
Planarbeidet skal inneholde utredninger som danner grunnlag for valg som gjøres i 
planarbeidet. I arbeidet med gjeldende arealdel ble det gjort et stort arbeid med å utarbeide 
fagrapporter for ulike tema. Disse vil nå bli oppdatert med nødvendig ny kunnskap der hvor 
det er relevant. 

• Fagrapport samferdsel Bypakke Nedre Glomma 
• Fagrapport idrett og fysisk aktivitet 
• Fagrapport folkehelse og oppvekst 
• Fagrapport verdiskapning og næringsliv 
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• Fagrapport landbruk 
• Fagrapport naturmangfold 
• Fagrapport støy og luft 
• Fagrapport klimatilpasning 
• Fagrapport masseforvaltning 
• Fagrapport boliger 

I tillegg til foreliggende fagrapporter, vil fortettingsstrategien fra forrige rullering fremdeles 
være viktig kunnskapsgrunnlag. Siden sist rullering er det utarbeidet formingsveileder og 
mobilitetsveileder for FMV vest som danner grunnlag for framtidige reguleringsplaner.  

Som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel 2020–2032 ble det utarbeidet en 
fortettingsstrategi. Arbeidet ble utført i et samarbeid mellom NIKU, Civitas og alt. Arkitektur 
sammen med Fredrikstad kommune. Fortettingsstrategien er fra 2017. De analysene og 
anbefalingene som ble gitt den gangen er fremdeles aktuelle og vil legge grunnlag også for 
vurderinger i denne rulleringen. Fortettingsstrategien har anbefalinger knyttet til 
vekstfordeling mellom byområdet, tettstedsområdet og lokalsentrene. Den har også 
anbefalinger knyttet til lokalisering av handel og service og andre arbeidsplasser, 
knutepunktet på Grønli, kulturmiljø og kollektivtransport.  

Det er behov for å innhente mer kunnskap knyttet til skredrisiko, oppfølging av 
storulykkeforskriften og utviklingen på boligmarkedet. Det er i tillegg behov for å utarbeide 
oppdatert grunnlag for vurdering av avgrensing av byområdet.  

Alternativvurderinger 
For arealdelen vil alternativvurderingene gjøres for hvert forslag om endring av arealdelen. 
Alle arealinnspill skal vurderes i forhold til gjeldende plan (0-alternativ/referansealternativ). 
Forslag til endringer (innkomne innspill og kommunens egne forslag) vil være alternativ 1. I 
noen tilfeller vil det fra kommunens side være ønskelig å foreslå en endring av innspillet for å 
bedre måloppnåelsen eller minske utfordringer, dette vil da være alternativ 2. 

Konsekvensutredning 
Kommuneplaner som legger til rette for framtidig utbygging skal ha en konsekvensutredning 
(KU), som beskriver og vurderer planens virkninger for miljø og samfunn. Alle endringer i 
arealbruk og rammer for utbygging skal konsekvensutredes, jf. PBL § 4-2. Beskrivelse av 
virkningene av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg og av de samlede endringene vil 
bli gjennomført.  

Det er også krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. PBL § 4-3 i alle planer 
for framtidig utbygging. ROS-analysen gjennomføres som del av konsekvensutredningen. 
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om et 
område kan bygges ut, og eventuelle endringer en utbygging vil gi på risiko og sårbarhet i 
området. Analysen kartlegger uønskede hendelser som kan representere en fare for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier og viktige samfunnsfunksjoner.  

Her gis en oversikt over de temaene som inngår i konsekvensutredningen (KU) av 
endringene som foreslås inntatt i planen.  

Miljø og natur:  

• naturverdier og biologisk mangfold 

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/kmb/barekraftig-samfunn/kommuneplanens-arealdel/fortettingsstrategi---hoveddokument.pdf
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• grønnstruktur 
• kulturminner og kulturmiljø 
• landskap 
• forurensing (luft, jord, vann) 
• støy 
• klima og energi 
• strandsone/elvekant 
• dyrka mark/sikring av jordressurser (jordvern) 
• innmarksbeite 
• drivverdig/ikke drivverdig skog 

Samfunn:  

• friluftsliv og rekreasjon 
• folkehelse 
• tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
• nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår 
• samfunnssikkerhet, risiko, sårbarhet og beredskap 
• virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred 
• transportbehov 
• trafikksikkerhet 
• næringsliv og sysselsetting 
• teknisk infrastruktur 
• kommunalt tjenestetilbud og -behov, herunder demografiske endringer (inkl. 

skolekapasitet) 
 

Temaer for ROS-analysen:  

• flomfare 
• ekstremnedbør/overvann 
• grunnforhold og rasfare 
• ulykker 
• høyspentledninger 
• forurensing (forurenset grunn, støy, støv med mer) 
• utrykningstid nødetater 
• kriminalitetsforebygging 

Arbeidet vil i hovedsak baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av 
denne. Der det mangler data om vesentlige forhold vil det kunne være nødvendig å innhente 
ny kunnskap.  

Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere 
Når forslagsstiller kommer med innspill til planen, er det krav om dokumentasjon på følgende 
forhold:  

• beliggenhet, størrelse, tetthet, avgrensing m.m.  
• type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) 
• forventet konflikt  
• adkomstløsninger 
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• forventet trafikkmengde  
• beliggenhet i forhold til tjenestetilbud, kollektivtrafikk etc.   
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Kommuneplanens arealdel 2023–2035, rullering – planprogram til høring 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling tilbystyret: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
2. Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023–2035 kunngjøres.  
3. Endelig planprogram vedtas av formannskapet, jf. delegeringsadgang i plan- og 

bygningsloven §11–13, annet ledd.  
 
Fredrikstad, 4.10.2021 
 

Planutvalgets behandling 14.10.2021: 
Spesialrådgiver Marianne Aune og arealplanlegger Kjersti Lie Løvik, Bærekraftig byutvikling 
orienterte til saken. 
 
På vegne av FrP fremmet Ole Johan Hellås Lakselv følgende forslag: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 
 a) Framtidig boligbygging endres fra dagens målsetting 60/30/10 til 40/40/20. 

Framtidens boligbehov kan ikke løses gjennom dagens fortettingspolitikk. Det må 
legges vekt på variert boligbygging og «billige» boalternativer utenfor sentrum 
både for barnefamilier og andre. 

 b) Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda bedre 
som styringsverktøy gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av kart, 
bestemmelser og retningslinjer. Det gjennomføres full rullering og ikke begrenset 
til sentrumsområdet. Derfor må hovedmålsettingene endres til å fokusere på 
Fredrikstads innbyggere og næringsliv. Bestemmelsene må evalueres. Sentralt 
styrt fortettingspolitikk, antakelser fra FNs klimapanel, regional styring og 
begrensninger må tas ut av bestemmelsene så langt det er mulig. 

 c) Følgende endres i bestemmelsene: 
a. Fortetting 40/40/20 
b. Det bestemmes ikke makshøyder innen byområde, tettsteder og 

lokalsentra 
c. Kjøpesenter kan etableres i byområde og tettsteder 
d. Rammene for handel utenfor sentrum likestilles med sentrum 
e. Det settes ikke begrensning om plasskrevende varer i Dikeveien 
f. Det settes ikke krav om nærmiljøplasser ut over krav til uteplass i plan- og    

bygningsloven 
g. Det tillates midlertidige parkeringsplasser. 
h. Det tillates midlertidig parkeringsplass på rivningstomter. 
i. Antall parkeringsplasser for bil og antall plasser for funksjonshemmede i og 

utenfor byområdet per boenhet, forretning, omsorgsboliger, hotell, 



kjøpesentre, kontor/administrasjon, forsamlingslokaler, barnehager og 
skoler bestemmes i det enkelte prosjekt.  

j. Parkeringsplasser for sykkel og krav om utforming erstattes med: offentlige 
bygg skal tilrettelegge for tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser. 

k. Det stilles ikke krav om 10 prosent sykkelparkering til lastesykler. 
l. Det tillates fritidsbebyggelse og boligbebyggelse i LNF-b jf. PBL § 11-11 nr 

2, og det tillates utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor 100 m-
beltet inntil 80 kvm samlet bruksareal (BRA). 

 

 
2. og 3. som innstillingen 
 
På vegne av H fremmet Henriette Gaustad følgende protokolltilførsel: 
Høyre arbeider fortsatt med sine forslag til planprogrammet. Vi er ikke klare for å fremme 
disse forslagene til dagens møte i planutvalget, men tar sikte på å fremme forslag til bystyret 
eller formannskapet. For å stå mest mulig fritt i forhold til den endelige behandlingen velger 
Høyre i dag å stemme mot innstillingen i saken.  
 
Votering: 
Forslag fra Ole Johan Hellås Lakselv fikk 2 stemmer (FrP 2) og ble ikke vedtatt. 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, MDG 1) mot 4 stemmer 
(FrP 2, H 2). 
 
Utvalgsleder godkjente protokolltilførselen. 
 

Planutvalgets uttalelse 14.10.2021: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
2. Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023–2035 kunngjøres.  
3. Endelig planprogram vedtas av formannskapet, jf. delegeringsadgang i plan- og 

bygningsloven §11–13, annet ledd.  
 

Formannskapets behandling 14.10.2021: 
Orientering ved spesialrådgiver Marianne Aune og arealplanlegger Kjersti Lie Løvik. 
 
Bjørnar Laabak (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut 

til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 
a) Framtidig boligbygging endres fra dagens målsetting 60/30/10 til 40/40/20. 

Framtidens boligbehov kan ikke løses gjennom dagens fortettingspolitikk. 
Det må legges vekt på variert boligbygging og «billige» boalternativer 
utenfor sentrum både for barnefamilier og andre. 

b) Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda 
bedre som styringsverktøy gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av 
kart, bestemmelser og retningslinjer. Det gjennomføres full rullering og ikke 
begrenset til sentrumsområdet. Derfor må hovedmålsettingene endres til å 
fokusere på Fredrikstads innbyggere og næringsliv. Bestemmelsene må 
evalueres. Sentralt styrt fortettingspolitikk, antakelser fra FNs klimapanel, 
regional styring og begrensninger må tas ut av bestemmelsene så langt det 
er mulig. 

c) Følgende endres i bestemmelsene: 
a. Fortetting 40/40/20 
b. Det bestemmes ikke makshøyder innen byområde, tettsteder og 

lokalsentra 
c. Kjøpesenter kan etableres i byområde og tettsteder 



d. Rammene for handel utenfor sentrum likestilles med sentrum 
e. Det settes ikke begrensning om plasskrevende varer i Dikeveien 
f. Det settes ikke krav om nærmiljøplasser ut over krav til uteplass i 

plan- og bygningsloven 
g. Det tillates midlertidige parkeringsplasser 
h Det tillates midlertidig parkeringsplass på rivningstomter 
i. Antall parkeringsplasser for bil og antall plasser for 

funksjonshemmede i og utenfor byområdet per boenhet, forretning, 
omsorgsboliger, hotell, kjøpesentre, kontor/administrasjon, 
forsamlingslokaler, barnehager og skoler bestemmes i det enkelte 
prosjekt 

j. Parkeringsplasser for sykkel og krav om utforming erstattes med: 
offentlige bygg skal tilrettelegge for tilstrekkelig antall 
sykkelparkeringsplasser 

k. Det stilles ikke krav om 10 prosent sykkelparkering til lastesykler 
l. Det tillates fritidsbebyggelse og boligbebyggelse i LNF-b jf. PBL § 11-

11 nr 2, og det tillates utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor 
100 m-beltet inntil 80 kvm samlet bruksareal (BRA) 

  

2.-3. Som innstillingen. 
 
Votering 
Forslaget fra Bjørnar Laabak fikk 2 stemmer (FrP 2) og ble ikke vedtatt. 
Ordførers innstilling punkt 1 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 4, MDG 1, Sp 1, R 1, SV 1) mot 
5 stemmer (FrP 2, H 2, KrF 1).  
Ordførers innstilling punkt 2 og 3 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 4, MDG 1, Sp 1, R 1, SV 1) 
mot 5 stemmer (FrP 2, H 2, KrF 1). 

Formannskapets behandling 14.10.2021 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
2. Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023–2035 kunngjøres.  
3. Endelig planprogram vedtas av formannskapet, jf. delegeringsadgang i plan- og 

bygningsloven §11–13, annet ledd.  
 

Bystyrets behandling 21.10.2021: 
På vegne av H, KrF, V fremmet Truls Velgaard (H) følgende forslag - nytt punkt 2:  
2. Følgende forutsetninger legges til grunn og innarbeides i planprogrammet: (opprinnelige punkt 2 og 

3 blir nye punkt 3 og 4): 
Punkt A 
Fremtidig boligbygging skal fordeles med 50 prosent innenfor byområdet, 40 prosent i 
tettstedet og 10 prosent i lokalsentra. 
Punkt B 
Rulleringen skal innebære en reell vurdering av nye utbyggingsområder for boliger i hele 
kommunen. 
Punkt C 
Det skal i planprosessen utredes mulighet for en mer systematisk blanding av bolig og 
næring i nye utbyggingsarealer. Dette gjelder håndverksbedrifter og lett småindustri som for 
eksempel bakeri, sykkelreparasjon, marinavirksomhet, kunstnerisk virksomhet, 
mikrobryggeri, seilmaker og systue. Det vurderes grenser ved den enkelte virksomhet på 
områder som støy, trafikk og bemanning. Det skal også sees hen til erfaring både fra 
eksisterende boligområder i Fredrikstad og fra andre kommuner.  
Punkt D 
De siste 15 årene har Fredrikstad opplevd en markant økning i tilflytting av personer over 60 
år, mens andelen innbyggere i 20- og 30-årene er fallende. Fredrikstad ønsker å være en 
attraktiv kommune for barnefamilier og unge i etableringsfasen. Det skal i planprosessen 



utredes hvordan kommuneplanens arealdel kan bidra til å gjøre Fredrikstad mer attraktiv for 
denne yngre aldersgruppen. 
Punkt E 
Fredrikstad er blant de kommunene i Norge som har hatt høyest prisøkning på boliger den 
siste tiden. Det er positivt for boligeiere, men utfordrende for boligkjøpere. Og det bidrar 
utvilsomt til økende sosiale problemer i boligmarkedet. Fredrikstad skal ha et boligmarked 
som fungerer for alle innbyggere. Det skal i planprosessen utredes hvordan arealpolitikken 
påvirker boligpriser i Fredrikstad, og hva som eventuelt kan gjøres for å sikre tilgang også til 
rimeligere boliger. 

 
På vegne av SV, Ap, MDG, Sp, Bym, Rødt fremmet Silje Waters (SV) følgende forslag – 
nytt punkt 4: 
Følgende temaer ønskes drøftet og utredet i planarbeidet og legges inn i planprogrammet: 
a) Følgende legges inn i kapittel om formål med planarbeidet: «Miljøkvalitet, grøntstruktur og 

estetikk skal veie tungt i byutviklingen av Fredrikstad, med mangfoldig uttrykk og variasjon.» 
b) Følgende legges inn i kapittelet om gjennomgang av gjeldende plan: «Muligheten for bedre å 

legge til rett)e for ulike formål og samlokalisering av privat bolig, kommunal bolig, kreativ 
næring, barnehager, omsorgsboliger, bygg til kultur- og idrettsformål og lignende skal 
utredes i planarbeidet.» 

c) Følgende legges inn i kapittelet om sosial bærekraft: «Ta i bruk handlingsrommet i PBL som 
gir kommunen rom for en helhetlig sosial boligpolitikk med variert boligmasse og tiltak for å 
sikre mangfold blant beboerne.» 

  
Bjørnar Laabak tok opp forslag fremmet i formannskapet. 
 
På vegne av Pp fremmet Marianne Kristiansen følgende forslag: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 

 legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 
 a) Framtidig boligbygging endres fra dagens målsetting 60/30/10 til 40/40/20.  

Framtidens boligbehov kan ikke løses gjennom dagens fortettingspolitikk. Det må legges 
vekt på variert boligbygging og «billige» boalternativer utenfor sentrum både for 
barnefamilier og andre 

 b) Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda bedre som 
styringsverktøy gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av kart, bestemmelser  
og retningslinjer. Det gjennomføres full rullering og ikke begrenset til sentrumsområdet. 
Derfor må hovedmålsettingene endres til å fokusere på Fredrikstads innbyggere og 
næringsliv. Bestemmelsene må evalueres. Sentralt styrt fortettingspolitikk, antakelser  
fra FNs klimapanel, regional styring og begrensninger må tas ut av bestemmelsene så 
langt det er mulig. 

 c) Følgende endres i bestemmelsene: 
  1. Fortetting 40/40/20 
  2. Kjøpesenter kan etableres i byområde og tettsteder 
  3. Rammene for handel utenfor sentrum likestilles med sentrum 
  4. Det settes ikke begrensning om plasskrevende varer i Dikeveien. 
  5. Det settes ikke krav om nærmiljøplasser ut over krav til uteplass i plan- og 

bygningsloven 
  6. Det tillates midlertidige parkeringsplasser. 
  7. Det tillates midlertidig parkeringsplass på rivningstomter. 
  8. Antall parkeringsplasser for bil og antall plasser for funksjonshemmede i og  

utenfor byområdet per boenhet, forretning, omsorgsboliger, hotell, kjøpesentre, 
kontor/administrasjon,forsamlingslokaler, barnehager og skoler bestemmes i det 
enkelte prosjekt. 

  9. Parkeringsplasser for sykkel og krav om utforming erstattes med: offentlige bygg 
skal tilrettelegge for tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser. 

  10. Det stilles ikke krav om 10 prosent sykkelparkering til lastesykler. 
 



2. og 3. som innstillingen 
 
På vegne av Ap, Rødt, SV, Sp, Bym fremmet Elin Tvete følgende forslag – nytt punkt 5: 
Det åpnes ikke for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet, med unntak av innspill i 
lokalsentre med ledig skolekapasitet. I disse områdene skal nye innspill vurderes i planarbeidet. 
Må justeres flere steder i planprogrammet. 
 
Ordfører anbefalte at følgende innarbeides i fellesforslaget fra H, KrF, V – punkt 1: 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut inkludert 

endringer i partienes punkt 2 til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
Votering: 
Forslag fra Bjørnar Laabak (FrP) fikk 7 stemmer (FrP) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Marianne Kristiansen (Pp) fikk 2 stemmer og ble ikke vedtatt. 
Fellesforslag fra H, KrF, V med ordførers forslag til justering fikk 12 stemmer (H 8, KrF 2, V 1, 
Uavh.1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Silje Waters (SV) (nytt punkt 4 a,b,c) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Elin Tvete (Sp) (nytt punkt 5) ble vedtatt med 29 stemmer (Ap 19, Sp 3, R 3, Pp 2, SV 2) 
mot 24 stemmer (H 8, FrP 7, MDG 3 + 1 uavh, Pp 2, KrF 2, V 1). 
Formannskapets innstilling punkt 1-3 ble vedtatt med 33 stemmer (Ap 19, MDG 3 + 1 Uavh., Sp 3, R 
3, SV 2, Bym 2) mot 20 stemmer (H 8, FrP 7, Pp 2, KrF 2, V 1). 
 
Bystyrets vedtak 21.10.2021:. 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 
2. Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023–2035 kunngjøres.  
3. Endelig planprogram vedtas av formannskapet, jf. delegeringsadgang i plan- og 

bygningsloven §11–13, annet ledd.  
4. Følgende temaer ønskes drøftet og utredet i planarbeidet og legges inn i plan-

programmet. 
 a) Følgende legges inn i kapittel om formål med planarbeidet: «Miljøkvalitet, 

grøntstruktur og estetikk skal veie tungt i byutviklingen av Fredrikstad, med 
mangfoldig uttrykk og variasjon». 

 b) Følgende legges inn i kapittelet om gjennomgang av gjeldende plan: «Muligheten for 
bedre å legge til rette for ulike formål og samlokalisering av privat bolig, kommunal 
bolig, kreativ næring, barnehager, omsorgsboliger, bygg til kultur- og idrettsformål og 
lignende skal utredes i planarbeidet.» 

 c) Følgende legges inn i kapittelet om sosial bærekraft: «Ta i bruk handlingsrommet i 
PBL som gir kommunen rom for en helhetlig sosial boligpolitikk med variert 
boligmasse og tiltak for å sikre mangfold blant beboerne.» 

5. Det åpnes ikke for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet, med unntak av 
innspill i lokalsentre med ledig skolekapasitet. I disse områdene skal nye innspill vurderes 
i planarbeidet. 
Må justeres flere steder i planprogrammet. 

 

 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Høringsutkast til Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut til 

høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 



2. Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023–2035 kunngjøres.  
3. Endelig planprogram vedtas av formannskapet, jf. delegeringsadgang i plan- og 

bygningsloven §11–13, annet ledd.  
 
Sammendrag 
Planutvalget uttaler seg til saken.  
 
Kommuneplanens arealdel 2020–2032 ble egengodkjent i bystyret 18. juni 2020. I 
Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 står det at kommuneplanens arealdel skal 
rulleres, med vedtak i 2023. Det som nå legges fram er forslag til planprogram for arbeidet 
med rulleringen.  
 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 gir viktige føringer for planarbeidet. 
Kommuneplanens samfunnsdel – Fredrikstad mot 2030 – skal ikke rulleres i denne 
perioden, og gjeldende plan ligger til grunn for dette arbeidet. I Kommunedelplan for klima 
2019–2030 har Fredrikstad kommune satt seg ambisiøse klimamål og vil bidra til at vi globalt 
holder oss innenfor 1,5 graders-målet. 
 
Det legges til grunn for denne rulleringen at kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan, 
noe som bidrar til forutsigbarhet for blant annet grunneiere, planleggere og utbyggere. 
Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda bedre som 
styringsverktøy, gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av kart, bestemmelser og 
retningslinjer. Videre må planarbeidet fange opp endringer i overordnede føringer. 
 
Antatt befolkningsvekst gir et boligbehov på ca. 5500 boliger for perioden fram til 2035. I 
gjeldende plan er boligpotensialet på over 10 000 boliger. Fredrikstad kommunes målsetting 
om fordeling av framtidig boligbygging sier at 60 prosent av framtidig boligbygging skal ligge 
innenfor byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. Det ligger i 
gjeldende plan et mye større boligpotensial i områdene utenfor byområdet enn det 
målsettingen tilsier. Kommunedirektøren foreslår derfor at det i denne rulleringen ikke åpnes 
opp for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet. Arbeidet vil rette seg mot å sikre 
en hensiktsmessig utvikling av det boligpotensialet som allerede finnes i dagens plan.  
 
Det anbefales at planarbeidet tar for seg følgende temaer:  

- Gjennomgang av gjeldende plan (kart, bestemmelser og retningslinjer) 
- Avgrensing av byområdet 
- Klima (vurdere bestemmelser/retningslinjer knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, 

ombruk, energiløsninger og betydningen av karbonlagre) 
- Sosial bærekraft  
- Næringsarealer 
- Samfunnssikkerhet og beredskap 
- Deponering av snø 

 
I forslag til planprogram beskrives det hvordan innspill til planen skal håndteres. Innspill vil 
først vurderes ut fra foreslåtte kriterier for vurdering av innspill utledet fra arealstrategien. 
Deretter vil de innspill som foreslås tatt inn i planen konsekvensutredes.  
 
I tråd med kommunens overordnede målsettinger satt i samfunnsdelen, om sikring av sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft, klimaplanens ambisiøse målsettinger og gjeldende 
arealplans mål om fordeling av framtidig boligbygging, anbefaler kommunedirektøren at 
vedlagte planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedlegg 
1. Høringsutkast – Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2035 

 



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Kommuneplanens arealdel 2020–2032 ble egengodkjent i bystyret 18. juni 2020 (PS 64/20). 
Enkelte områder ble unntatt rettsvirkning og er i prosess med mekling med 
innsigelsesmyndighetene. Dette gjelder områdene angitt i planen som KB11, IA06 og BA06.  
 
I Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 står det at kommuneplanens arealdel 
skal rulleres, med vedtak i 2023. Om rullering av planen er følgende beskrevet i 
planstrategien: «Kommuneplanens arealdel utgjør, sammen med kommuneplanens 
samfunnsdel, kommuneplanen. Men i motsetning til samfunnsdelen er arealdelen juridisk 
bindende. Rulleringen vil også evaluere nye grep i kommuneplanens arealdel 2020–2032.» 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det for alle regionale planer og 
kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Fra § 4-1:  
 
«(..)Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt 
samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten.»  
 
Det har vært gjennomført evaluering av planprosessen med forrige arealplan. I evalueringen 
deltok deler av administrasjonen, politikere fra formannskap og gruppeledere, samt 
Fredrikstad næringsforening. Resultater fra evalueringen ble redegjort for muntlig i 
formannskapets møte den 24. juni 2021. Evalueringen er et viktig grunnlag for planlegging 
av rulleringsarbeidet. 
 
Føringer for planarbeidet 
Planprogrammet gjør rede for føringer som gjelder for planarbeidet. Det er varslet oppstart 
av arbeid med fylkesplan for Viken. Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 er førende for 
planarbeidet, inn til det foreligger en ny plan som erstatter denne.  
 
Et av hovedgrepene i arealstrategidelen av fylkesplanen var å trekke en langsiktig grense 
mellom by- og tettstedsområder og omlandet. Dette er supplert med regionale arealpotter, 
som begrenser hvor mye areal som kan benyttes til by- og tettstedsekspansjon på kortere 
sikt. Fylkesplanen har også regionale planbestemmelser som legger føringer for lokalisering 
av handel, offentlige arbeidsplasser og besøksintensive virksomheter. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ("Fredrikstad mot 2030"), vedtatt april 2018, er det 
overordnede strategiske dokumentet for hele Fredrikstadsamfunnet. Alt annet planarbeid i 
kommunen må ta utgangspunkt i samfunnsdelens mål og strategier. For å konkretisere hva 
kommuneplanens samfunnsdel betyr for arealbruken og -planleggingen i kommunen, 
inneholder samfunnsdelen en arealstrategi.  
 
Hovedgrepet i arealstrategien er å arbeide videre med fortetting og transformasjon i 
sentrum. I arealstrategien pekes det også på at ny trasé for jernbane skal planlegges, 
besluttes og bygges. 
 
I Kommunedelplan for klima 2019–2030 har Fredrikstad kommune satt seg ambisiøse 
klimamål og vil bidra til at vi globalt holder oss innenfor 1,5 graders-målet.  
 

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/overordnede/kommuneplan_samfunnsdel---vedtatt-av-bystyret-.pdf


Hovedmålsettingene i klimaplanen er: 
1. Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, 

sammenliknet med 2016.  
2. Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 

2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.  
3. Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050. 

 
FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1 om fysiske klimaendringer ble offentliggjort tidlig i 
august. Hovedfunnene herfra viser at den global gjennomsnittstemperaturen allerede har økt 
med 1,1 grader siden førindustriell tid, og at oppvarmingen skyldes menneskeskapte 
klimagassutslipp. Situasjonen er alvorlig og det haster å kutte utslippene. Klimapanelet 
konkluderer med at, med mindre vi har umiddelbare, raske, omfattende og vedvarende 
utslippskutt, vil vi ikke kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Med dagens 
utslippstakt, vil vi passere 1,5 grader i løpet av de neste 20 årene. 
 
Klimapanelet sier også at for å stabilisere den globale oppvarmingen – uansett på hvilket 
nivå – kreves det at CO2-utslippene reduseres til netto null. I tillegg kreves det kraftige 
reduksjoner i andre klimagasser. 
 
Rapporten viser til at menneskeskapte klimaendringer allerede har medført omfattende 
endringer i atmosfæren, havet og økosystemer. Det har blitt kraftigere og hyppigere nedbør 
over de fleste landområdene, økt tørke i landbruk og natur, smelting av isbreer og havis, 
nedgang i snødekket og havet har steget og blitt surere. 
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Planprogrammet i seg selv gir ingen direkte konsekvenser, men bærekraftmålene vil legges 
til grunn for det kommende planarbeidet. Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med 
rammene i planprogrammet, vil kunne gi positive konsekvenser for den sosiale bærekraften.  
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
a) Økonomiske konsekvenser – drifts- og investeringsbudsjett 

Det er behov for utredningsmidler til planarbeidet. Dette må ivaretas i ordinær 
budsjettprosess for 2022. 

 
b) Samfunnsmessige konsekvenser 

Planprogrammet vil i seg selv ikke ha konsekvenser, men bærekraftmålene vil legges til 
grunn for det kommende planarbeidet. Hvis man lykkes med å nå målene i planen vil det 
få positive konsekvenser for samfunnets økonomiske bærekraft. 

 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Planprogrammet i seg selv gir ingen direkte konsekvenser, men bærekraftmålene vil legges 
til grunn for det kommende planarbeidet. Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med 
rammene i planprogrammet vil gi positive konsekvenser for den miljømessige bærekraften. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant for saken.  
 
Vurdering 
Formålet med planarbeidet 
Kommunens arealstrategi ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i 2018 og er den 
samme som ved forrige rullering. Sammen med nasjonale og regionale føringer, danner 
denne det viktigste grunnlaget for rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Det legges til grunn for denne rulleringen at kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan, 
noe som bidrar til forutsigbarhet for blant annet grunneiere, planleggere og utbyggere. Det 



tar som regel flere år å utarbeide reguleringsplaner, og endrede forutsetninger underveis i 
en planprosess vil kunne få store økonomiske konsekvenser. 
 
I det året planen har blitt brukt i behandling av regulerings- og byggesaker, har vi fått 
erfaring med, og nyttig informasjon om, hvor god kommuneplanens arealdel er som verktøy, 
og hvor skoen trykker.  
 
Formålet med denne rulleringen er å gjøre kommuneplanens arealdel enda bedre som 
styringsverktøy gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av kart, bestemmelser og 
retningslinjer. Videre må planarbeidet fange opp endringer i overordnede føringer. Det vil i 
arbeidet med arealdelen gjennomføres flere parallelle planprosesser. Det er et mål å fange 
opp eventuell endret politikk inn i arealdelen.  
 
Planområdet omfatter hele kommunens areal, inkludert vann og sjø. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel, «Fredrikstad mot 2030» slår fast følgende: «I 2030 vil vi 
nærme oss 94 000 innbyggere og for å vokse på riktig måte må vi ha mål og strategier som 
sikrer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For oss handler denne modellen om 
hvordan det skal være å leve, å skape, og å møte framtiden i Fredrikstad.»  
 
I Fredrikstad kommunes siste befolkningsprognose er forventet befolkningsvekst korrigert 
noe ned. Antatt befolkningsvekst gir et boligbehov på ca. 5500 boliger for perioden fram til 
2035. I gjeldende arealdel er det et stort boligpotensial. Vi har oversikt over boligpotensialet 
som ligger i vedtatte reguleringsplaner. Det er i tillegg gjort et anslag på potensialet i 
reguleringsplaner under arbeid og større transformasjonsområder, som blant annet på FMV-
vest, Cicignon Park og Trosvikstranda. I sum utgjør dette over 10 000 boliger. Dette 
inkluderer ikke en vurdering av annet fortettingspotensial. Potensialet i gjeldende plan vil 
dekke behovet langt utover neste planperiode.  
 
Fredrikstad kommune har en målsetting om fordeling av framtidig boligbygging som fordeler 
seg på 60 prosent innenfor byområdet, 30 prosent i tettstedet og ikke mer enn 10 prosent i 
øvrige lokalsenter. Det ligger i gjeldende plan et mye større boligpotensiale i områdene 
utenfor byområdet enn det målsettingen tilsier. På dette grunnlaget anbefaler 
kommunedirektøren at det i denne rulleringen ikke åpnes for innspill på nye boligområder 
utenfor byområdet.  
 
I gjeldende plan ble målsetting om fordeling av boligbygging endret til 60/30/10.  
Kommunedirektøren anbefaler at målsettingen om 60/30/10 som vekstfordeling 
opprettholdes. Planarbeidet vil imidlertid vurdere avgrensingen av byområdet. Byområdets 
avgrensing er med på å styre ny boligbygging med tanke på skolekapasitet. Innenfor 
avgrensingen er det egne regler knyttet til parker og trær/annen infrastruktur, og det er egne 
bestemmelser om byggegrenser, uteoppholdsarealer, barnehageetablering, parkering med 
videre. Det har skjedd flere endringer innenfor byområdet siden 2011, og planarbeidet må se 
på hva avgrensingen skal styre og om dagens avgrensing fremdeles er hensiktsmessig, 
med utgangspunkt i en oppdatert funksjonsanalyse. 
 
Temaer som skal drøftes og utredes i planarbeidet 
Kommunedirektøren anbefaler følgende temaer for planarbeidet:  

- Gjennomgang av gjeldende plan (kart, bestemmelser og retningslinjer) 
- Avgrensing av byområdet 
- Klima (vurdere bestemmelser/retningslinjer knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, 

ombruk, energiløsninger og betydningen av karbonlagre) 
- Sosial bærekraft  
- Næringsarealer 
- Samfunnssikkerhet og beredskap 
- Deponering av snø 



 
Behandling av innspill til ny plan 
I denne rulleringen anbefaler kommunedirektøren at vurdering av innspill gjøres i to trinn. 
Trinn én består i å vurdere hvorvidt de er i tråd med overordnet arealstrategi gitt i 
samfunnsdelen.  
 
Innspillene som er i tråd med overordnet arealstrategi og som vurderes lagt inn i planen, 
konsekvensutredes deretter, i tråd med forskrift om konsekvensutredninger (2017): 
«Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av 
planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer 
av den gjeldende planen.» 
 
Det anbefales at det i denne rulleringen ikke åpnes for innspill på nye boligområder utenfor 
byområdet. For andre formål, eksempelvis næringsbebyggelse, offentlige formål med videre, 
vil innspill utenfor byområdet vurderes. På grunnlag av kommunens arealstrategi anbefaler 
kommunedirektøren at følgende kriterier legges til grunn for vurdering:  
 
All ny arealbruk skal bygge opp under nullvekst i personbiltrafikken. Dette gjøres gjennom  

- å prioritere i tråd med mål om fordeling av framtidig boligbygging, 60 prosent innenfor 
byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. 

- å planlegge for rett virksomhet på rett plass (ABC-prinsippet).  
 

Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF-områder) er en viktig ressurs, og transformasjon 
av allerede bebygde områder skal alltid vurderes før det vurderes omdisponering av LNF-
områder.  

I planprogrammet beskrives videre program for gjennomføring av konsekvensutredningen.  
 
I tråd med kommunens overordnede målsettinger satt i samfunnsdelen, om sikring av sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft, klimaplanens ambisiøse målsettinger og gjeldende 
arealplans mål om fordeling av framtidig boligbygging, anbefaler kommunedirektøren at 
vedlagte planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
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