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Bystyret 09.02.2023 14/23 

Kommuneplanens arealdel 2023–2035 – planforslag til høring 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

 
Fredrikstad, 18.01.2023 
 

Planutvalgets behandling 26.01.2023: 
Saken ble ettersendt planutvalgets medlemmer 18.01.2023. 
 
E-post datert 25.01.2023 fra Lise Andrea Nossen, Norengros Medi Partner AS, ble 
videresendt utvalgets medlemmer 26.01.2023. 
 
På vegne av FrP fremmet Ole Johan Hellås Lakselv (FrP) følgende forslag: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter og 

endringsforslag, legges ut på høring og til offentlig ettersyn:  
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

 
Endringsforslag: 
Nullvekstmålet endres til mål om reduserte utslipp 
Innspill fra Fredrikstad Marineservice tas til følge 
 
Bestemmelser 
Dagligvareforretninger og annen handel, som kan vurderes som strøkstjenlig virksomhet 
inkludert plasskrevende varer, kan etableres i lokalsamfunn utenfor sentrum. 
 
Det tillates midlertidig parkeringsplass for bil på rivningstomter eller andre ubenyttede tomter. 
 
Antall parkeringsplasser ordinære og for funksjonshemmede i tabell (16.2 Parkeringsplasser 
for bil) fjernes maks per boenhet og per 100 kvm BRA. 
 
Konsekvensutredning 
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Det åpnes for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet. 
Nullvekst i personbiltrafikken legges ikke til grunn i vurdering av ny arealbruk. 
Fordeling av fremtidig boligbygging skal være 40 % i byområdet, 40 % mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg og 20 % i lokalsentrene. 
Det skal ikke legges avgjørende vekt på ABC-prinsippet i forhold til planlegging. 
  
Spørsmål om skolekapasitet skal ikke være avgjørende i vurdering av boligbygging i 
lokalsentrene. 
 
Vurdering av innspill om boligutbygging utenfor byområdet og lokalsentre tas med i 
denne rulleringen (s. 15) 
Journalpostnr. 9, 34, 150, 187, 189, 222, 224, 226, 228, 298, 334, 326 
 
Vurdering av innspill om boligutbygging i lokalsentre uten ledig skolekapasitet tas 
med i denne rulleringen (s. 15) 
Journalpostnr. 28, 64, 159, 191, 197, 202, 210, 211, 236, 323  
 
Følgende innspill tas til følge (fra side 17): JP 59, JP 62, JP 151, JP 155, JP 213, JP 320, 
JP 208, JP 2/3, JP 250, JP 284, JP 166, JP 206, JP 209, JP 54, JP 193, JP 227, JP 242, JP 
325 
 
Votering: 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, MDG 1) mot 4 stemmer 
(Frp 2, H 2). 
Forslag fra Ole Johan Hellås Lakselv fikk 2 stemmer (Frp 2) og ble ikke vedtatt. 
 

Planutvalgets uttalelse 26.01.2023: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

Formannskapets behandling 02.02.2023: 
Planutvalgets uttalelse ble ettersendt til formannskapets medlemmer på e-post 27.01.2023. 
 
Bjørnar Laabak (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter og 

endringsforslag, legges ut på høring og til offentlig ettersyn:  
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

 
Endringsforslag: 
Nullvekstmålet endres til mål om reduserte utslipp 
Innspill fra Fredrikstad Marineservice tas til følge 
 
Bestemmelser 
Dagligvareforretninger og annen handel, som kan vurderes som strøkstjenlig virksomhet 
inkludert plasskrevende varer, kan etableres i lokalsamfunn utenfor sentrum. 
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Det tillates midlertidig parkeringsplass for bil på rivningstomter eller andre ubenyttede tomter. 
 
Antall parkeringsplasser ordinære og for funksjonshemmede i tabell (16.2 Parkeringsplasser 
for bil) fjernes maks per boenhet og per 100 kvm BRA. 
 
Konsekvensutredning 
Det åpnes for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet. 
Nullvekst i personbiltrafikken legges ikke til grunn i vurdering av ny arealbruk. 
Fordeling av fremtidig boligbygging skal være 40 % i byområdet, 40 % mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg og 20 % i lokalsentrene. 
Det skal ikke legges avgjørende vekt på ABC-prinsippet i forhold til planlegging. 
 
Spørsmål om skolekapasitet skal ikke være avgjørende i vurdering av boligbygging i 
lokalsentrene. 
 
Vurdering av innspill om boligutbygging utenfor byområdet og lokalsentre tas med i 
denne rulleringen (s. 15) 
Journalpostnr. 9, 34, 150, 187, 189, 222, 224, 226, 228, 298, 334, 326 
 
Vurdering av innspill om boligutbygging i lokalsentre uten ledig skolekapasitet tas 
med i denne rulleringen (s. 15) 
Journalpostnr. 28, 64, 159, 191, 197, 202, 210, 211, 236, 323  
 
Følgende innspill tas til følge (fra side 17): JP 59, JP 62, JP 151, JP 155, JP 213, JP 320, 
JP 208, JP 2/3, JP 250, JP 284, JP 166, JP 206, JP 209, JP 54, JP 193, JP 227, JP 242, JP 
325 
 
Votering 
Forslag fremmet av Bjørnar Laabak (FrP) fikk 2 stemmer (FrP 2) og ble ikke vedtatt. 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 5, MDG 1, R 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 
2, FrP 2, KrF 1). 

Formannskapets innstilling 02.02.2023 til bystyret: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

Bystyrets behandling 09.02.2023: 
På vegne av H fremmet Arne Sekkelsten følgende forslag: 
1. Arealplanen returneres til administrasjonen for videre bearbeidelse. Vi ønsker en arealplan 

som i større grad enn det foreliggende utkastet ivaretar følgende hensyn: 

• Vi ønsker en tydeligere sosial profil. Kommunen bør legge til rette for rimeligere 
boliger som kan senke terskelen for unges adgang til boligmarkedet, og vi trenger 
rimeligere leiligheter i boliger med universell utforming som eldre innbyggere har råd 
til å kjøpe for å planlegge sin alderdom.  

• For å bidra til flere rimelige boliger er det viktig med tilgjengelige arealer utenfor 
bysentrum. Det er viktig med hurtig planbehandling i kommunen, og det er også viktig 
at kommunen er lempelig med krav, for eksempel ved å unngå krav om 
ressurskrevende parkeringsløsninger og annen kostbar infrastruktur. Fremtidige 
planprosesser bør legge til rette for høyere arealutnyttelse og hurtigere 
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saksbehandling enn vi historisk har sett. Arealplanen bør være mindre detaljert, for 
eksempel når det gjelder høydebestemmelser i sentrumsområdet.  I stedet bør det 
være helheten som tillegges vekt. 

• Området av Gressvik langs elven som i dag defineres innenfor sentrumsområdet 
omdefineres til og regnes innenfor det øvrige tettstedsområdet på Gressvik. 

• Om fritidsbebyggelse: Riving og gjenoppføring av lovlig bebyggelse kan tillates. 
Utvidelse av eksisterende og lovlig bebyggelse kan vurderes innenfor rammene 
angitt i punkt a og i punkt c-n under paragrafen om Fritidsboliger. Samlet bruksareal 
(BRA) på eiendommen kan vurderes økt, men ikke over totalt 80 kvadratmeter 
(BRA). 

• Fortettingsstrategi, overordnet fordeling i utbygging: 50% i sentrumsområdet, 40% i 
tettstedet og 10% i lokalsentra. 

• Når det gjelder nærmiljøparker så bør arealplanens krav om flere parker ligge fast. 
Men dagens krav er for detaljerte og rigide. Dagens plankrav erstattes av en 
formålsbestemmelse.  

• Vi ønsker at all båndlegging som følge av jernbane oppheves øst og nord av den 
planlagte Grønli stasjon. 

• Vi ønsker en mer liberal praksis for handelsetablering i tettstedene. 
• Spørsmål om skolekapasitet skal ikke være avgjørende i vurdering av boligbygging i 

lokalsentrene. 
• Vi ønsker ytterligere fokus på utvikling av næringstomter. 
• Planen bør i sin helhet være mindre detaljert, slik at en i større grad slipper 

dispensasjoner og gir større rom for skjønn.  

Arealkartet: 

• Gudebergjordet tas i sin helhet ut av planen og tilbakeføres til LNF-område. 
• Gnr 48, bnr 241 tas ut av B47 og endres til formål «Bebyggelse og anlegg – 

nåværende». Det som gjenstår av B47 opprettholdes med formål «Boligbebyggelse – 
framtidig.» 

Votering til utsettelsen: 
Utsettelsesforslaget fra Arne Sekkelsten (H) fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, Pp 2, KrF 2, V 1) 
og ble ikke vedtatt. 
 
 
Bjørnar Laabak (FrP) tok opp forslag fremmet i formannskapet. 
 
På vegne av Ap, MDG, Sp, R, SV, Bym fremmet Atle Ottesen (Ap) følgende forslag: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

2. Fredrikstad kommune ønsker å høres på følgende alternative løsninger i forslag til 
kommuneplanens arealdel 2023-2035. Forslag, som krever det, konsekvensutredes før 
utlegg til høring. 

 
OMRÅDET B 47 
Gnr 48, bnr 241 tas ut av B47 og endres til formål «Næringsbebyggelse – nåværende». Det 
som gjenstår av B47 opprettholdes med formål «Boligbebyggelse – framtidig. 
 
OMRÅDET B 47 
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B47 endres til formål «Næringsbebyggelse». 
  
TEAM HVOR AREALER TILBAKEFØRES FRA FRITIDSBEBYGGELSE TIL LNF  
FR 5: Framtidig fritidsbebyggelse på Onsøy golfbane som er foreslått av KD ønskes å høres 
som videreføres som LNF område. 
  
På Langøya er det en eldre reguleringsplan fra 1987, Midtre Langøya og Enhuskilen, med 
plan-ID 250, som ikke er realisert. Dette området ønskes hørt som tilbakeføring til LNF 
område. 
 
284 Griff Arkitektur AS  
Utfylling FMV4 (Odden) oppfølging av tidligere politisk vedtak 
 
BA 04 Gudeberg tilbakeføres til LNF 
OP 08 Gudeberg tilbakeføres til LNF 
 
Innspill om endring av formål fra ID til OP på deler av området ved 
kunstgressbanen/idrettsanlegget til LErvik if på Manstad, skriftlig innspill kommer i morgen. 
 
Slevik skolekrets 
JP 155, endring fra LNF til bolig 
JP 62, endring fra LNF-b til Bebyggelse/bebyggelse og anlegg 
Innspill om fortetting, 2 boliger i Slevikkroken 6, fra Tor Morten Øverby Olsen. 
 
Torsnes 
JP 208 endring fra LNF til bolig. 
 
Tofteberg 
JP 165a beholdes som LNF 
 
JP 165c LNF, råstoffutvinning. Overvannshåndtering må ivaretas innenfor dagens 
avgrensning. 
 
JP 242 endring fra LNF til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
JP 189b endring fra LNF til LNF med bestemmelser som åpner for å etablere ny virksomhet 
som ikke er stedbunden i eksisterende gårdsmiljø. 
 
Innspill 239, gårdsnr.425, bruksnr.263, ønske å se konsekvensutredning, innspillet bør 
høres, endring fra LNF til næring. 
 
Endringer i bestemmelser (følgende høres): 
- I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres for: valg 
av energiløsninger og byggematerialer for å minimere klimagassutslipp. 
 
På vegne av Pp fremmet Marianne Kristiansen følgende forslag: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter og 

endringsforslag, legges ut på høring og til offentlig ettersyn:  
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 
 
Endringsforslag: 
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• Nullvekstmålet endres til mål om reduserte utslipp 
• Fordeling av fremtidig boligbygging skal være 40 % i byområdet, 40 % mellom 

Fredrikstad og Sarpsborg og 20 % i lokalsentrene. 
• Nullvekst i personbiltrafikken legges ikke til grunn i vurdering av ny arealbruk. 
• Det åpnes for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet. 
• Skolekapasititet beholdes som et krav for boligutbygging 
• Reglene for handel utenfor sentrum mykes opp, slik at man kan etablere 

dagligvare og annen virksomhet inkludert plasskrevende varer også utenfor 
bykjernen. 

• Det tillates midlertidig parkeringsplass for bil på rivningstomter eller andre 
ubenyttede tomter. 

• Under antall parkeringsplasser ordinære- og for funksjonshemmede- i tabell 
(16.2 Parkeringsplasser for bil) fjernes maks per boenhet og per 100 kvm BRA. 

• Innspill fra Fredrikstad Marineservice tas til følge 
• Området IA 03 på Gaustad får tilleggsbetegnelsen offentlig/ privat 

tjenesteyting. 
 

Trond Svandal (V) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Venstre vil signalisere at vårt primærstandpunkt er at vi ikke ønsker å omgjøre begrensede 
næringsarealer langs sjøen til andre formål. Et område som B47 på Gressvik er et slikt 
område vi mener bør være avsatt til næringsformål. 
 
Votering: 
Forslag fremmet av Marianne Kristiansen (Pp) fikk 2 stemmer (Pp) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fremmet av Bjørnar Laabak (FrP) fikk 7 stemmer (FrP) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fremmet av Arne Sekkelsten (H) fikk 17 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2) og ble ikke 
vedtatt. 
Forslag fremmet av Atle Ottesen (Ap) ble vedtatt med 33 stemmer (Ap 19, MDG 4, Sp 3, R 3, 
SV 2, Bym 2) mot 20 stemmer ( H 8, FrP 7, Pp 2, KrF 2, V 1) som ble avgitt for 
formannskapets innstilling. 
 
Protokolltilførselen fra Trond Svandal ble godkjent. 
 
Fredrikstad, 14.02.2023 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
Møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Marianne Aune, Seksjon kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen. 

Bystyrets vedtak 09.02.2023: 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

2. Fredrikstad kommune ønsker å høres på følgende alternative løsninger i forslag til 
kommuneplanens arealdel 2023-2035. Forslag, som krever det, konsekvensutredes før 
utlegg til høring. 
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OMRÅDET B 47 
Gnr 48, bnr 241 tas ut av B47 og endres til formål «Næringsbebyggelse – nåværende». Det 
som gjenstår av B47 opprettholdes med formål «Boligbebyggelse – framtidig. 
 
OMRÅDET B 47 
B47 endres til formål «Næringsbebyggelse». 
  
TEAM HVOR AREALER TILBAKEFØRES FRA FRITIDSBEBYGGELSE TIL LNF  
FR 5: Framtidig fritidsbebyggelse på Onsøy golfbane som er foreslått av KD ønskes å høres 
som videreføres som LNF område. 
  
På Langøya er det en eldre reguleringsplan fra 1987, Midtre Langøya og Enhuskilen, med 
plan-ID 250, som ikke er realisert. Dette området ønskes hørt som tilbakeføring til LNF 
område. 
 
284 Griff Arkitektur AS  
Utfylling FMV4 (Odden) oppfølging av tidligere politisk vedtak 
 
BA 04 Gudeberg tilbakeføres til LNF 
OP 08 Gudeberg tilbakeføres til LNF 
 
Innspill om endring av formål fra ID til OP på deler av området ved 
kunstgressbanen/idrettsanlegget til LErvik if på Manstad, skriftlig innspill kommer i morgen. 
 
Slevik skolekrets 
JP 155, endring fra LNF til bolig 
JP 62, endring fra LNF-b til Bebyggelse/bebyggelse og anlegg 
Innspill om fortetting, 2 boliger i Slevikkroken 6, fra Tor Morten Øverby Olsen. 
 
Torsnes 
JP 208 endring fra LNF til bolig. 
 
Tofteberg 
JP 165a beholdes som LNF 
 
JP 165c LNF, råstoffutvinning. Overvannshåndtering må ivaretas innenfor dagens 
avgrensning. 
 
JP 242 endring fra LNF til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
JP 189b endring fra LNF til LNF med bestemmelser som åpner for å etablere ny virksomhet 
som ikke er stedbunden i eksisterende gårdsmiljø. 
 
Innspill 239, gårdsnr.425, bruksnr.263, ønske å se konsekvensutredning, innspillet bør 
høres, endring fra LNF til næring. 
 
Endringer i bestemmelser (følgende høres): 
- I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres for: valg 
av energiløsninger og byggematerialer for å minimere klimagassutslipp. 
 
 
Fredrikstad, 14.02.2023 
Rett utskrift. 
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Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Marianne Aune, Seksjon kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen, Seksjon kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører  
Ingen endring.  
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Kommuneplanens arealdel 2023–2035, med følgende vedlagte dokumenter, legges ut 

på høring og til offentlig ettersyn:   
- Plankart  
- Planbeskrivelse med bestemmelser  
- Konsekvensutredning  
- ROS-analyse 

 
Sammendrag 
Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 ble vedtatt av bystyret 17.06.2021. Det ble 
der besluttet at kommuneplanens arealdel skulle rulleres og egengodkjennes i inneværende 
bystyreperiode.  
 
Forslag til Planprogram for kommuneplanens arealdel for Fredrikstad 2023–2035 ble vedtatt 
lagt ut på høring av bystyret 21.10.2021 (sak 136/21). Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble vedtatt i samme sak. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 
28.04.2022 (sak 54/22).  
 
Det er lagt til grunn for arbeidet at gjeldende arealplan ble vedtatt sommeren 2020, i 
plansammenheng ganske nylig. Kommunens arealstrategi ble vedtatt i kommuneplanens 
samfunnsdel i 2018. Dens føringer ligger fortsatt til grunn for arealplanen. 
 
Formålet med rulleringen, slik det er definert i planprogrammet, er å gjøre kommuneplanens 
arealdel enda bedre som styringsverktøy, gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av 
kart, bestemmelser og retningslinjer. Dette skal bidra til å styrke planen som verktøy for 
utbyggere, konsulenter, planmyndighet og andre brukere. Det er gjort en generell 
gjennomgang av planen, med det for øyet å fange opp erfaringer med bruk av 
kommuneplanens arealdel 2020–2032, samt oppdatere planen med øvrig ny kunnskap og 
endrede/nye føringer. Følgende temaer er drøftet i denne rulleringen: 
 
Avgrensning av byområdet 
Avgrensningen av byområdet er foreslått endret, som vist på illustrasjon i saksframlegget. 
 
Klima 
Det er lagt inn et nytt kapittel i planbeskrivelsen; «Infrastruktur energi». Det er foreslått 
endring av bestemmelse om massehåndtering, en retningslinje til bestemmelse om 
fjernvarme, og en ny bestemmelse om energiløsninger. 
   
Natur og matproduserende arealer 
På Krosnes er arealer for framtidig boligbygging foreslått tatt ut og tilbakeført til LNF-område. 
Det er ikke foreslått nye utbyggingsområder på dyrka mark.  
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Næring 
Det er gjort en ny gjennomgang av kommunens næringsarealer. Flere arealer er foreslått 
endret fra formål Bebyggelse og anlegg til formål Næringsbebyggelse, for å sikre 
næringsarealene mot endring til andre formål. I behandling av innspill knyttet til næring, er 
prinsippet om rett virksomhet på rett plass som hovedregel lagt til grunn for vurderingene. 
 
Handel 
Bestemmelse om handel er foreslått endret, for å tydeliggjøre intensjonen om at handel 
utenfor sentrumsformål skal dekke lokale behov. 
 
Båndleggingssoner InterCity 
Det er utarbeidet et notat av Advokatfirmaet Føyen AS; Gyldigheten av båndleggingssoner 
for Inter City Fredrikstad, datert 15.12.2022. I notatet konkluderes det med at deler av 
båndleggingssonene på parsellene Ørmen–Seut og Seut–Rolvsøy er ugyldige (se vedlegg 
10). Båndleggingssonene er foreslått fjernet fra disse områdene. Det er i prosessen 
gjennomført møter med Bane NOR og Statens vegvesen, der de juridiske problemstillingene 
er drøftet. 
 
Boligbygging 
I denne rulleringen var det kun åpnet for innspill på boliger i byområdet og i lokalsentra med 
skolekapasitet. Det har ikke kommet innspill på nye boliger i byområdet. Innspill på boliger i 
lokalsentra med skolekapasitet (Slevik og Torsnes) er konsekvensutredet. Ingen av 
innspillene er foreslått tatt til følge. 
 
Deponering av snø 
Det er ikke foreslått avsatt arealer til snødeponi i denne rulleringen. Hvilke krav og behov 
som skal legges til grunn for snødeponi må utredes nærmere før det er aktuelt å ta opp 
temaet i kommuneplansammenheng. 
   
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er utarbeidet en kartlegging av aktsomhetsområder for kvikkleireskred som dekker hele 
kommunen; Geoteknisk og hydrologisk notat av Rambøll (se vedlegg 9). Sikrings-, støy- og 
faresoner er foreslått lagt inn i tråd med innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet og Forsvarsbygg. 
 
Andre endringer 
Planbeskrivelsen er oppdatert, og det er foreslått flere endringer i bestemmelser og 
retningslinjer. Enkelte retningslinjer er foreslått fjernet, som for eksempel retningslinjer til 
dispensasjoner, mens noen er foreslått endret til bestemmelse. Disse er omtalt i saken. 
Listen er ikke uttømmende, men gir oversikt over de viktigste endringene. 
 
Vedlegg 
1 Kommuneplanens arealdel 2023–2035 – Planbeskrivelse med bestemmelser og 

retningslinjer 
2 Plankart uten hensynssoner A0 
3 Plankart med hensynssoner A0 
4 Innspill til kommuneplanens arealdel 2023–2035 – desember 2022 
5 Sammendrag av innspill med kommentarer til kommuneplanens arealdel 2023–2035 
6 Siling og konsekvensutredning av innspill til kommuneplanens arealdel 2023–2035 
7 KU – data- og vurderingsgrunnlag 
8 ROS-analyse 
9 Geoteknisk og hydrologisk notat – Rambøll Norge AS 
10 Notat om båndleggingssoner – Advokatfirmaet Føyen AS 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1. Bystyresak 93/21 – Kommunal planstrategi 2021–2023 – rullering juni 2021 
2. Bystyresak 64/20 – Kommuneplanens arealdel 2020–2032 – revidert av bystyret 

11.02.2021, sak 19/21 og 15.09.2022, sak 115/2 
3. Bystyresak 136/21 – Kommuneplanens arealdel 2023–2035, rullering – planprogram til 

høring 
4. Formannskapssak 54/22 – Kommuneplanens areadel for Fredrikstad 2023–2035 – 

fastsetting av planprogram.  
5. Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC Sixth Assessment Report (AR6)) 
6. Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» 
7. Fredrikstad kommunes informasjonsside: Fredrikstad kommune - Rullering av 

kommuneplanens arealdel 
 
Saksopplysninger 
Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 ble vedtatt av bystyret 17.06.2021. Det ble 
der besluttet at kommuneplanens arealdel skulle rulleres og egengodkjennes i inneværende 
bystyreperiode.  
 
Forslag til Planprogram for kommuneplanens arealdel for Fredrikstad 2023–2035 ble vedtatt 
lagt ut på høring av bystyret 21.10.2021 (sak 136/21). Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble vedtatt i samme sak. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 
28.04.2022 (sak 54/22), og har vært førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
 
Det er lagt til grunn for dette planarbeidet at kommunens gjeldende arealplan ble vedtatt 
sommeren 2020, i plansammenheng ganske nylig. Videre at det ble gjort omfattende 
endringer i arealplanen ved forrige rullering. Kystsoneplanen, Kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde og Kommuneplanens arealdel ble da samlet til én plan. I arealplanen 
ble blant annet regionalt næringsområde på Tofteberg lagt inn, krav til byggehøyder ble 
endret, og krav til nærmiljøparker i boligprosjekter ble innført. Planen la også til rette for 
detaljreguleringsplaner på FMV, planer som nå er i gang for flere av delområdene. 
 
Kommunens arealstrategi ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i 2018, og er den 
samme som ved forrige rullering. Sammen med nasjonale og regionale føringer, utgjør 
denne det viktigste grunnlaget for rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse. Plankartet skal vise hovedtrekkene i arealbruken, og de arealformålene og 
hensynssonene med tilhørende bestemmelser som fastlegges i planen. Alle arealer skal 
angis med arealformål, mens hensynssoner angis etter behov.  
 
Bestemmelser er juridisk bindende og må ha hjemmel i plan- og bygningsloven.  
 
Retningslinjer er veiledende, og kan brukes for å klargjøre hvordan det faktiske og det 
rettslige planinnholdet skal være å forstå, hvordan planbestemmelsene kan påregnes å bli 
praktisert, eller som bystyrets instruksjoner til politiske utvalg og kommunedirektøren, som 
skal følge opp planen.  
 
Det ble i forrige rullering utarbeidet flere fagrapporter. Disse har i denne rulleringen blitt 
oppdatert og heter nå fagnotater. Det er også utarbeidet noen nye. 
 
Foreliggende fagnotater: 

• Fagnotat klima 
• Fagnotat klimatilpasning og kommunalteknisk infrastruktur (vann og avløp) 
• Fagnotat samferdsel 
• Fagnotat næring 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politikk-og-demokrati/planer/alleplaner/kommuneplanens-arealdel-rullering/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politikk-og-demokrati/planer/alleplaner/kommuneplanens-arealdel-rullering/


Side 11 av 24 
 

• Fagnotat folkehelse og levekår 
• Fagnotat skoler og barnehager 
• Fagnotat sykehjem og omsorgsboliger 
• Fagnotat naturmangfold 
• Fagnotat landbruk 
• Fagnotat friluftsliv 
• Fagnotat idrett og fysisk aktivitet 
• Fagnotat støy og luft 
• Fagnotat ROS-analyser og faresoner (ny) 
• Fagnotat masseforvaltning 
• Fagnotat kulturminner og kulturmiljø (ny) 

 
I tillegg til fagnotatene, som er utarbeidet av kommunen selv, er det utarbeidet to notater av 
ekstern fagkompetanse: Geoteknisk og hydrologisk notat av Rambøll Norge AS, og 
Gyldigheten av båndleggingssoner for Inter City Fredrikstad av Advokatfirmaet Føyen AS.  
 
Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2050 NIBR-rapport 2022:10, som er utarbeidet i 
forbindelse med kommunens boligplanarbeid, er også benyttet som kunnskapsgrunnlag i 
denne rulleringen. 
 
Medvirkning 
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogram og kunngjøring om oppstart av 
arealplanarbeidet, ble det holdt åpent møte på Litteraturhuset den 16. november 2021. Det 
ble i tillegg invitert til «åpent kontor» i Byhallen den 24. og 25. november 2021, hvor publikum 
kunne møte for å drøfte innspill til arealdelen. Formannskapet ble muntlig orientert om 
innspillene i sitt møte 03.03.2022.  
 
Det har vært avholdt to møter med arealplanleggere og arkitekter (medlemmer av 
Fredrikstad næringsforening) hvor bestemmelser i kommuneplanens arealdel har blitt drøftet. 
Videre har alle som har ønsket det, underveis i prosessen, fått anledning til å ha møter med 
Fredrikstad kommune. 
 
Formålet med rulleringen, slik det er definert i planprogrammet, er å gjøre kommuneplanens 
arealdel enda bedre som styringsverktøy, gjennom evaluering og ytterligere bearbeiding av 
kart, bestemmelser og retningslinjer. Dette skal styrke planen som verktøy for utbyggere, 
konsulenter, planmyndighet og andre brukere.  
 
Det er gjort en generell gjennomgang av planen med det for øyet å fange opp erfaringer med 
bruk av kommuneplanens arealdel 2020–2032, samt oppdatere planen med øvrig ny 
kunnskap og endrede/nye føringer. For på best mulig måte å ivareta hensynet til 
forutsigbarhet, er det underveis i arbeidet gjort avveininger av hva som er godt nok og hvor 
skoen trykker. Forslag til endringer av bestemmelser knyttet til særskilte fagområder eller 
problemstillinger er også drøftet med ekstern kompetanse. 
 
Det har kommet 158 innspill til planarbeidet. Mange av innspillene var knyttet til 
planprogrammet og ble svart ut i behandlingen av dette. Noen av innspillene løftes fram i 
saksframlegget. For øvrige innspill, se sammendrag av innspill med kommentarer, vedlegg 5. 
Innspillene kan i sin helhet leses på innspillskartet. 
 
I tråd med planprogrammet er følgende temaer drøftet i denne rulleringen: 
 
Avgrensning av byområdet 
Avgrensning av byområdet i gjeldende plan bygger på byomformingsstrategien, utarbeidet i 
2004. Mens avgrensning av sentrumsformålet bygger på en funksjonsanalyse for Fredrikstad 
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sentrum, som ble gjort i 2010, og lagt inn i Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011–
2023. Avgrensning av byområdet er drøftet i denne rulleringen.  
 
Det kom flere innspill til endret avgrensning av byområdet, blant annet ønske om utvidelse i 
nordvest ved Floa, nordøst ved Grønli og i syd ved Glombo. Gressvik lokalsamfunnsutvalg 
spilte inn at avgrensning av byområdet ikke burde ligge på Gressviksiden. Innspillene er 
foreslått ikke tatt til følge, og det er kun foreslått endringer på østsiden av Glomma, som vist 
på kartet under. 
 
 

 
 
Klima 
FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1, om fysiske klimaendringer, ble offentliggjort i 
august 2021. Hovedfunnene herfra viser at den globale gjennomsnittstemperaturen har økt 
med 1,1 grader siden førindustriell tid, og at oppvarmingen skyldes menneskeskapte 
klimagassutslipp. Rapporten peker på at situasjonen er alvorlig, og at det haster med å kutte 
utslippene. 
 
Mulighetsrommet for en ytterligere styrking av bestemmelser og retningslinjer i arealdelen, 
knyttet til klimagassutslipp og klimatilpasning for å muliggjøre omstillingen til 
lavutslippssamfunnet, er vurdert. Det er lagt inn et kapittel; «Infrastruktur energi», i 
planbeskrivelsen. Videre er det foreslått endring av bestemmelse om massehåndtering, det 
er lagt inn en retningslinje til bestemmelse om fjernvarme, og det er gitt en ny bestemmelse 
om energiløsninger.   
 
Natur og matproduserende arealer 
I planprogrammet for kommuneplanens arealdel heter det: «Regjeringen slår fast at naturen 
skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. 
Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Det er også et overordnet mål å 
ivareta dyrket og dyrkbar mark…»  
 
I arealdelen er det vurdert virkemiddelbruk som kan bidra til å sikre disse arealene. I denne 
rulleringen er det ikke foreslått lagt inn nye utbyggingsområder på dyrket mark. 
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• JP 284 FMV4 Odden – Utfylling i sjø. Innspill er foreslått ikke tatt til følge. 

Bestemmelsen detaljeres for å gi tydeligere føringer. 
• JP 328 Sjøhus i Hølen. Innspill er foreslått ikke tatt til følge. 
• Arealet nord for Gudebergjordet OP 07 (Offentlig/privat tjenesteyting) er foreslått 

erstattet med formål LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde). 
• Formål Bolig – framtidig (B13) på Krosnes er foreslått tilbakeført til LNF. 

 
Næringsarealer 
Å sikre arealer til næringsutvikling har vært et av temaene i denne rulleringen, hvor det er 
gjort en ny gjennomgang av arealer som er regulert til næring. Flere arealer er foreslått 
endret fra formål Bebyggelse og anlegg til formål Næringsbebyggelse, for å sikre 
næringsarealene mot endring til andre formål.  
 
Det er verdt å merke seg at formål Næringsbebyggelse ikke omfatter forretning/handel og 
tjenesteyting, da dette er egne formål, eller kan inngå i det generelle byggeformålet 
Bebyggelse og anlegg.  
  
Innspill på blandet formål, som også åpner for bolig i eksisterende næringsområder, er 
foreslått ikke tatt til følge. Innspill fra Fredrikstad Marineservice om formålsendring på deres 
arealer fra framtidig bolig til næring, er foreslått ikke tatt til følge.  
 
Rett virksomhet på rett plass, ABC-prinsippet, er viktig som virkemiddel for å nå 
nullvekstmålet (målet om at personbiltrafikken ikke skal øke – null vekst – og at all vekst i 
persontransport skal skje med kollektiv, sykling og gange). Beskrivelse av ulike 
virksomhetsprofiler med eksempler er forslått lagt inn i planbeskrivelsen i kapittelet 
«Næring». I vurdering av innspill tilknyttet næringsvirksomhet, er dette prinsippet som 
hovedregel lagt til grunn. 
  

• JP144 OMBE Plast (BA14). Formål Bolig – framtidig, er foreslått endret til formål 
Bebyggelse og anlegg. Eksisterende virksomhet kan fortsette og området kan 
videreutvikles som næringsområde, samtidig som det er lagt til rette for eventuell 
framtidig transformasjon til boliger. 

• JP289 Åsgårdfjellet (KB12). Formål Næringsbebyggelse – framtidig, er foreslått 
endret til kombinert formål Næring/tjenesteyting. Dette for å legge til rette for 
arbeidsplassintensiv virksomhet. 

• JP14 Lilleby (N07). Formål Idrettsanlegg og LNF, er foreslått endret til formål 
Næringsbebyggelse – nåværende, med bestemmelse. 

• JP225 Skåraveien 2 (N16). Formål LNF-b, er foreslått endret til formål Næring, med 
bestemmelse om at området skal brukes til næring som kategoriseres som C-
virksomheter. 

• JP322 Kjølberg (N14). Formål LNF, er foreslått endret til formål Næring, med 
bestemmelse om at området skal brukes til næring som kategoriseres som C-
virksomheter. 

• JP165 Viken Park AA5. Formål LNF, er foreslått endret til formål Andre typer 
nærmere angitt bebyggelse og anlegg med bestemmelse. 

• JP132 Moum (N10). Utvidelse av næringsformålet. Formål LNF er foreslått endret til 
Næring langs elva. 

• JP198 og JP201 Onsøy golfbane (FR5 og FT2). Formål Idrettsanlegg er foreslått 
endret til formål Fritidsbebyggelse og Fritids- og turistformål. Konferansesenter eller 
hotell tillates ikke. 

 
Handel 
I arealdelen ligger Dikeveien inne som avlastningsområde for handel. Intensjonen med  
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området er å avgrense den bilbaserte handelsvirksomheten til handel som ikke naturlig hører  
til i sentrumsområdet, det vil si plasskrevende varer. Arealene benyttes i dag til ulike typer 
virksomheter, som ikke er definert som plasskrevende. På tilliggende arealer på Råbekken, 
vest for fv109 og Glemmen gård, er det et stadig påtrykk for etablering av handelskonsepter.  
 

• JP230 Glemmen gård (KB13). Formål Næringsbebyggelse er foreslått endret til 
kombinert formål Næringsbebyggelse/Forretning, med bestemmelse om at kontor 
eller tjenesteyting ikke tillates. Det skal ikke etableres arbeidsplass- og eller 
besøksintensive virksomheter. 

 
Det er gjort vurderinger av dagens bestemmelser om handelslokalisering knyttet til det lokale 
tilbudet. Handelsbestemmelse er foreslått endret, for å tydeliggjøre at den skal være knyttet 
til et lokalt behov. 
 
Båndleggingssoner InterCity 
Fra planprogrammet til kommuneplanens arealdel heter det: «Gjennom bystyrets behandling 
av kommunedelplan for InterCity Seut-Rolvsøy (05.11.2020) ble det gjort følgende 
tilleggsvedtak: «Dersom Storting og regjering ikke leverer dobbeltspor ihht vedtatt Nasjonal 
Transportplan vil Fredrikstad kommune starte en ny planprosess der vi vurderer oppheving 
av båndlegging.»  
 
I denne rulleringen vil det gjøres en vurdering av gjeldende båndleggingssoner for InterCity.» 
 
Ved høring og offentlig ettersyn i forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
førstegangsbehandling av planprogrammet, mottok kommunen to innspill som gjelder 
båndlegging knyttet til InterCity-utbygging: 
 

• JP57 Grindstad Lydersen advokatfirma AS, på vegne av flere selskaper ved 
Glemmen gård på Råbekken, datert 16.12.2021 

• JP237 Olrud Eiendom AS, som eier flere eiendommer ved Dammyr, datert 
23.12.2021 

 
I innspillene argumenteres det for at båndleggingen må oppheves, med bakgrunn i den lange 
båndleggingshistorikken og usikkerheten rundt videre planlegging og utbygging av InterCity.  
 
Advokatfirmaet Føyen AS har vært engasjert for å bistå med juridiske vurderinger av flere 
temaer ved rulleringen av kommuneplanens arealdel, deriblant båndlegging knyttet til 
jernbane. I samarbeid med Advokatfirmaet Føyen er det gjennomført møter med Bane NOR 
og Statens vegvesen, der de juridiske problemstillingene er drøftet. 
 
Prosessen har ledet fram til et notat fra Advokatfirmaet Føyen; Gyldigheten av 
båndleggingssoner for Inter City Fredrikstad, datert 15.12.2022. I notatet konkluderes det 
med at deler av båndleggingssonene på parsellene Ørmen–Seut og Seut–Rolvsøy er 
ugyldige (vedlegg 10). Båndleggingssonene er foreslått fjernet fra disse områdene. 
Resterende båndlegging videreføres med oppdaterte bestemmelser.  
 
Boligbygging 
Fra planprogrammet til kommuneplanens arealdel heter det: «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  
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- 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.»  
 
I tråd med vedtaket er virkemiddelbruk som kan bidra til å sikre arealene som beskrives 
ovenfor blitt vurdert. Innspill som berører dyrket eller dyrkbar mark, innmarksbeite, eller er 
innenfor markagrensa, er ikke foreslått videreført til konsekvensutredningen, men silt ut i 
grovsilingen. Arealer som allerede er omdisponerte jordbruksarealer i gjeldende plan, har 
blitt vurdert for tilbakeføring til LNF. Dette framkommer ikke av konsekvensutredningen, men 
i planbeskrivelsen.  
 
Innspill som gjelder boligformål, har kun kommet videre fra grovsiling til 
konsekvensutredning, dersom de ligger i byområdet eller i lokalsentre med ledig 
skolekapasitet, i tråd med vedtatt planprogram.  
 
Det har ikke kommet innspill til nye boliger i byområdet. 
 
Det er ledig skolekapasitet på Slevik skole og Gressvik ungdomsskole, samt noe ledig 
kapasitet på Torsnes skole og Borge ungdomsskole. Innspill på nye boligområder i disse 
lokalsentrene er konsekvensutredet. Ingen av innspillene er foreslått tatt til følge. 
 
Deponering av snø 
Det er utarbeidet et fagnotat om masseforvaltning hvor deponering av snø var et tema. Det 
er ikke foreslått å avsette arealer til snødeponi i denne rulleringen. Hvilke krav og behov som 
skal legges til grunn for snødeponi, må utredes nærmere før det er aktuelt å ta opp temaet i 
kommuneplansammenheng.   
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
I desember 2020 kom det ut en ny veileder fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Veileder 1/2019; «Sikkerhet mot kvikkleireskred: vurdering av områdestabilitet i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper». I denne rulleringen er det 
utarbeidet en kartlegging av aktsomhetsområder for kvikkleireskred som dekker hele 
kommunen (Geoteknisk og hydrologisk notat fra Rambøll (vedlegg 9). Aktsomhetsområdene 
er utarbeidet i henhold til metoden i veilederen fra NVE, og kontrollert opp mot Nasjonal 
database for grunnundersøkelser (NADAG). 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomheter (2016), og «Storulykkeforskriften» (2016), beskriver krav til sikkerhet 
rundt storulykkebedrifter. Kartlegging av hvilke virksomheter dette gjelder er gjennomført. I 
samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er sikkerhetssoner med 
bestemmelse lagt inn som hensynssone Storulykke H350.  
 
I tråd med innspill fra Mattilsynet, er sikring av drikkevannskilder i planen lagt inn som 
hensynssone Nedslagsfelt drikkevann H110, med bestemmelse på Borredalsdammen. 
Vannspeilet er gitt formål Drikkevann. 
 
Etter innspill fra Forsvarsbygg er det gitt bestemmelse til Faresone Militært H380. 
Plankartet som viser en 50 m bred sone rundt Rauer, er gitt hensynssone Militært 
forbudsområde H740 med henvisning til Definert forbudsområde i Forskrift om militære 
forbudsområder innen Sjøforsvaret (FOR-2018-12-20-2058) § 4b). 
 



Side 16 av 24 
 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av de nye 
arealbruksendringene som anbefales, etter en innledende siling og konsekvensutredning. 
ROS-analysen har blitt utarbeidet i henhold til metodikken i veiledere fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap og Kommunal- og distriktsdepartementet.  
 
ROS-analysen er utarbeidet parallelt med at ny Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2022 
for Fredrikstad kommune ble ferdigstilt og vedtatt av bystyret 20.10.2022, og baserer seg 
derfor på tidligere Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nedre Glomma regionen, vedtatt 
av bystyret 19.06.2014.  
 
Gjennomgang av planen 
Planbeskrivelsen er gjennomgått og oppdatert. Det er lagt inn to nye kapitler; «Infrastruktur 
energi» og «Samfunnssikkerhet og beredskap», men oppbyggingen av plandokumentet er 
den samme som i gjeldende arealplan. 
 
Det er foreslått flere endringer i bestemmelser og retningslinjer. Enkelte retningslinjer er 
foreslått fjernet, som for eksempel retningslinjer for dispensasjoner, mens andre er foreslått 
endret til bestemmelse. Overskriftene henviser til kapitlene i planens bestemmelser. Listen er 
ikke uttømmende, men gir oversikt over de viktigste endringene. 
 
GENERELLE BESTEMMELSER 
Virkninger av planen 

• Forholdet mellom kommuneplanen og eldre arealplaner. En bestemmelse knyttet til 
unntak ved motstrid mellom ny og gammel plan er foreslått endret:  
«Reguleringsplaner som detaljerer framtidige byggeområder gjelder fullt ut» er endret 
til «I områder avsatt til framtidig utbygging i kommuneplanens arealdel, gjelder 
reguleringsplaner fullt ut, forutsatt at arealformålet i reguleringsplanen er i samsvar 
med avsatt arealformål i kommuneplanen.» 

• En ny bestemmelse knyttet til unntak er foreslått lagt inn: «Reguleringer av områder til 
spesialområde bevaring.» 

Plankrav 
• Retningslinje «Unntak fra plankrav og dispensasjon fra plankrav» er foreslått tatt ut. 

Rekkefølgekrav 
• Bestemmelse om skolekapasitet er foreslått endret til: «Utenfor byområdet skal 

tilstrekkelig skolekapasitet være dokumentert før oppstart av reguleringsplan.» 
Bylandskap 

• Det er foreslått en ny bestemmelse om estetikk og byggeskikk. Bestemmelsen om 
bylandskap er endret til retningslinje til denne bestemmelsen. 

Utbygging 
• Kapittel om Cicignon park er foreslått tatt ut. Området er ferdig regulert. 
• Bestemmelser til utbygging av Veum er justert. Deler av området er ferdig regulert.  
• Krav til barnehage på 40 plasser for utbygging på Trosvikstranda er foreslått fjernet.  
• Krav til å avsette areal til skole innenfor NTP er foreslått tatt ut.  

Høyder 
• «Byggeområder med krav til gjennomsnittlig høyde målt fra gjennomsnittlig gatenivå» 

er foreslått endret til «Byggeområder med krav til annen maksimal byggehøyde og 
maksimal høyde nedre gesims målt fra gjennomsnittlig planert terreng». 

• Under «Tilleggskrav for høyder» er krav om variasjon i antall etasjer, samt mulighet 
for økt gesims ved etablering av åpne kvartaler, foreslått tatt ut. 

Byområdet 
• Bestemmelse om «Øyeblikkspark» på rivningstomter er foreslått tatt ut. 

Handel og strøkstjenlig virksomhet utenfor sentrumsformål 
• Bestemmelse om handel er foreslått endret. Dagligvareforretninger skal være sentralt 

plassert i det enkelte lokalsamfunn, og være lett tilgjengelig for gående og syklende. 
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Uteoppholdsarealer 
• Krav til totalt uteoppholdsareal er uendret. Fordeling av arealene mellom privat, felles 

og offentlig uteoppholdsarealer er foreslått endret fra bestemmelse til retningslinje. 
• Nærmiljøpark – Avstandskravet er foreslått endret fra 400 m luftlinje fra bolig til 10 

minutters gange. Unntak for etablering av nærmiljøpark i nærheten av marka er 
foreslått tatt ut. 

• Det skilles mellom krav til nærmiljøpark i tettstedet og i lokalsentra. Bestemmelse om 
frikjøp av offentlig uteoppholdsareal er foreslått tatt ut. 

Kulturminner og kulturmiljøer 
• Tilpasning – Det er foreslått å legge til «Innenfor Gamlebyen og Kongsten fort der det 

planlegges for detaljregulering eller tiltak dypere enn 0,5 m, og utenfor eksisterende 
grøfter og stående byggs kjellere, skal planene/tiltakene forelegges 
kulturminnemyndighetene til vurdering for å vurdere konfliktpotensialet mot 
etterreformatoriske arkeologiske kulturminner.»  

• Bevaring og gjenoppretting – Det er foreslått å legge til bestemmelse om vurdering av 
verneverdi for tiltak på bygninger eldre enn 1940 med retningslinje.  

Universell utforming 
• Bestemmelse om at 50 prosent av alle boenheter skal være tilgjengelige er foreslått 

tatt ut, og erstattet med bestemmelse om at det skal dokumenteres at universell 
utforming er ivaretatt i henhold til Byggteknisk forskrift og Statens vegvesens 
håndbok; V129 Universell utforming av veger og gater. 

Parkering for bil 
• Utforming av parkeringsplasser. Til bestemmelse om infrastruktur er det foreslått å 

legge inn en retningslinje: «Bestemmelsen omfatter etablering av parkering der 
TEK17 § 8.8 fjerde ledd ikke gjelder. Klargjort infrastruktur inkluderer kabling og 
minimum tilstrekkelig elektrisk effekt for normallading. Dynamisk laststyring kan 
benyttes i tilfeller med utilstrekkelig effektkapasitet.» 

Massehåndtering 
• I bestemmelse om rene masser er det foreslått å legge til at det skal vurderes 

hvordan klimagassutslipp fra transport av masser kan minimeres.  
• Bestemmelse om massemottak og deponi er foreslått endret. Det kan i 

reguleringsplan fastsettes at det tillates mottak og deponi av urene masser. 
Fjernvarme 

• Tilknytningsplikt – Krav om at NS3720 skal benyttes for vurdering av «miljømessig 
bedre», er foreslått tatt ut.  

• Retningslinje for avtale om tilknytning er forenklet, og foreslått lagt inn i bestemmelse 
om tilknytningsplikt. 

Energiløsninger  
• Ny bestemmelse: «I reguleringsplaner for utbygging utenfor konsesjonsområdet for 

fjernvarme som omfatter minst to bygninger som hver er minst 1000 m² oppvarmet 
BRA, skal det redegjøres for energiløsninger. Redegjørelsen skal inneholde 
vurderinger av muligheten for å redusere behovet for tilført energi, gjennom blant 
annet:   
- utnyttelse av overskuddsenergi 
- utnyttelse av egenprodusert fornybar energi 
- sambruk av energi i området 
Kravet gjelder ikke reguleringsplaner for områder som i all hovedsak skal utnyttes til 
boligformål.»  

Overvann 
• Bestemmelse om blågrønn faktor er foreslått tatt ut. 

Samfunnssikkerhet og miljøkvalitet 
• Kvikkleireskred. Bestemmelse med et generelt krav om geoteknisk vurdering ved 

arealplanlegging eller prosjektering, er foreslått erstattet med: «I kartlagte 
aktsomhetsområder (jf. hensynssone H 310 i plankartet) stilles det krav om at det ved 
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utarbeiding av reguleringsplan og byggesak må dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet 
mot områdeskred, jf. krav i TEK17 § 7-3 med veiledning. Sikkerhet mot områdeskred 
utredes i samsvar med NVEs veileder 1/2019. 
«Nye tiltak» vil si både søknadspliktige og ikke søknadspliktige tiltak. Se også 
hensynsone for skredfare H310. 

• Støy og støv – tre nye bestemmelser: Støy fra næringsvirksomhet, Bygging i rød 
støysone og Støy og støv i bygge- og anleggsfasen.  

• Elektromagnetiske felt – ny bestemmelse. 
 
AREALKATEGORIER 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 

• Navigasjonsanlegg – mindre endring. 
 
BESTEMMELSESOMRÅDER 
Det er lagt inn en oversikt over bestemmelsesområdene i planen. 
 
HENSYNSSONER 
Det er gjort en gjennomgang av hensynssonene for å harmonisere retningslinjer og 
bestemmelser med plankartet.  
 
H570 Bevaring av kulturmiljø. Nye hensynssoner er foreslått lagt inn på følgende steder: 
Fagerliveien, Falchåsen, Fredrikstadbrua med rundkjøring, Fuglevik platå, Glemmen kirke, 
Huthholmen med Fasting skanse, Løvli terrasse, Solåsen, Torgauten fort, Torp bruk, Veum 
sykehus, Bjørnefjellet, dam teglverket på Nabbetorp og funnområde vikingskip.  
 
H570 Bevaring av kulturmiljø for FMV vest. Hensynsone regionalt viktige kulturmiljø fra 
fylkesplanen foreslås tatt ut.   
 
H810 Felles planlegging 

- Tidligere FMV5 er nå delt inn i FMV5 nord og FMV5 syd, etter vedtak i planutvalget.  
- Petterstomta: Hensynssone på området omfattet tidligere også Brynilds arealer. 

Disse er nå foreslått fjernet fra hensynssonen.  
 

Arealregnskap 
Siden vedtaket om fordeling av arealpotten for Nedre Glomma i 2011, har kommunene 
gjennom sine arealplaner husholdert med hver sin arealpott. Arealdelen i 2011 tok ikke i bruk 
mer tettstedsareal enn det som allerede var satt av i 2007, men vekslet i stedet inn arealer. 
Ved rulleringen i 2020 ble det gjort noen større grep, og det ble lagt inn nye arealer, som på 
Tofteberg, med Viken Park. Samtidig ble større arealer tilbakeført til LNF (blant annet flere 
tidligere Friområder), noe som virker positivt på regnskapet. 
  
Det er ikke foreslått mange endringer fra gjeldende plan til nytt planforslag, som påvirker 
arealregnskapet i nevneverdig grad. Utbyggingsformål på Krosnes er foreslått tatt ut og 
omgjort til LNF, mens det på Tofteberg/Viken Park er foreslått å legge inn et større areal til 
utbygging. Fremdeles har det ikke blitt tatt i bruk mer tettstedsareal enn det som var 
«eksisterende tettsted» i fylkesplanen i 2009. For detaljert beskrivelse av arealregnskapet, 
se planbeskrivelsens kapittel om temaet. 
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Denne rulleringen er i hovedsak en videreføring av kommuneplanens arealdel 2020–2032, 
hvor det ble lagt mye arbeid i det å styrke tilgangen på sosiale møteplasser i form av 
nærmiljøparker. Det er foreslått endringer i krav til uteoppholdsarealer, med mål om å legge 
til rette for større variasjon av boligtyper. 
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Et sted å bo er en forutsetning for å mestre andre deler av livet, som utdanning, arbeid og 
god helse. Det er vurdert virkemiddelbruk som kan bidra til å styrke den sosiale bærekraften i 
boligutviklingen. Handlingsrommet i plan- og bygningsloven er lite, men det vil være mulig å 
tilrettelegge for nye bo- og eieformer gjennom privatrettslige avtaler i utbyggingsområder. 
 
For å tilrettelegge for en utbygging av boliger til mennesker med særskilt behov, foreslås det 
i denne planen å avsette et nytt område til offentlig privat tjenesteyting, på Haugsten på 
østsiden. Dette er et areal som egner seg godt til den gruppen den er ment å gi boliger til.  
 
På et annet areal med formål offentlig privat tjenesteyting, OP08, er det foreslått 
retningslinjer om at ved eventuell framtidig omregulering skal alternative bo- og eieformer 
vurderes.  
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
Hovedgrepene i kommuneplanens arealdel 2020–2032 er videreført i dette planforslaget.  
 
Det er foreslått en endring i bestemmelse knyttet til skolekapasitet. I gjeldende plan er det et 
rekkefølgekrav om at det skal dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet ved søknad om 
rammetillatelse. I planforslaget foreslås det at dokumentasjonskravet flyttes til oppstart av 
reguleringsplan. Denne endringen vil innebære at allerede vedtatte reguleringsplaner vil 
kunne realiseres uavhengig av skolekapasitet. Dette vil kunne gi et investeringsbehov for økt 
skolekapasitet.  

 
Næringsarealer er foreslått ytterligere sikret i dette planforslaget. Det er foreslått lagt inn tre 
nye næringsarealer, samt foreslått utvidelse av Tofteberg/Viken Park og Borg havns arealer 
på Moum. Foreslåtte endringer i kommuneplanens arealdel vil kunne legge bedre til rette for 
videre næringsutvikling i kommunen.   
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Hovedgrepene i kommuneplanens arealdel 2020–2032 er videreført i dette planforslaget. Det 
er jobbet med miljømessig bærekraft innenfor rammene gitt i plan- og bygningsloven.  
 
Det er foreslått tatt ut areal til utbyggingsformål og tilbakeført til Landbruks-, natur og 
friluftsområder (LNF). Det er ikke foreslått lagt inn nye utbyggingsområder på dyrket/dyrkbar 
mark/innmarksbeite. Det er foreslått en opprydding i byggegrenser mot sjø.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant for saken.  
 
Vurdering 
Avgrensning av byområdet 
Avgrensning av byområdet er i denne rulleringen foreslått endret kun på østsiden; på 
Gudebergjordet.  
 
Planen legger til rette for dagligvarehandel og strøkstjenlig virksomhet, som skal dekke 
lokale behov og styrke lokalsamfunnene. I denne rulleringen er det foreslått en endring av 
bestemmelsen for at det skal komme tydeligere fram at ny handelsetablering skal dekke et 
lokalt behov, være sentralt plassert i lokalsentra, og være lett tilgjengelig for gående og 
syklende. I mangel på stedfestet informasjon om avgrensning av et lokalsamfunn eller en 
bydel, kan imidlertid bestemmelsen fremdeles være utfordrende å håndheve.  
 
Kommunedirektøren mener det bør vurderes om kommunens senterstruktur skal 
gjennomgås i planperioden, da fortrinnsvis som en del av grunnlaget for neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel, med ny arealstrategi. I dette arbeidet vil avgrensning av 
byområdet og sentrumsområdet også gis en ny gjennomgang. 
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Klima  
Det er gjort en vurdering av hvilket mulighetsrom kommunen har gjennom plan- og 
bygningsloven til å gi bestemmelser og retningslinjer som styrer utbyggingen i en mer 
klimavennlig retning. Det er gjort vurderinger opp mot plan- og bygningsloven, og krav som 
ligger i teknisk forskrift. Kommunedirektøren anser at de endringsforslagene som ligger i 
foreslått plan, strekker løsningene så langt som er forsvarlig, både i forhold til muligheter som 
følger av loven, det overordnete nivået planen er på, hvilket kunnskapsgrunnlag kommunen 
har til å gi generelle bestemmelser, samt forhold til utbyggers kostnader.  
 
Natur og matproduserende arealer 
Regjeringen slår fast at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, sikres  
i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. 
 
Forslag om endring til LNF-formål på Krosnes, anses av kommunedirektøren å være i tråd 
med føringen i planprogrammet om å vurdere virkemiddelbruk som kan bidra til å sikre LNF-
områder. 
 
I lys av planprogrammets tydelige og overordnede mål om å ivareta dyrket og dyrkbar mark, 
samt politisk oppdrag til kommunedirektøren om å vurdere tiltak som kan bidra til å sikre 
disse arealene, har kommunedirektøren også vurdert om hele Gudebergjordet kan legges 
inn som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). Kommunedirektøren har 
imidlertid lagt til grunn bystyrets vedtak i Handlingsplan 2020–2023 og budsjett 2020 (sak 
169/19), hvor det heter at søndre del av Gudebergjordet skal bli værende som en mulig 
reserve til helt spesielle byutviklingsprosjekter av regional betydning. Planstatus for 
Gudebergjordet ligger på dette grunnlag uendret fra gjeldende plan. 
 
Utfylling i sjø er ikke løftet fram i planprogrammet som eget tema, men inngår som del av 
naturgrunnlaget. Elva som viktig del av bylandskapet og transportåre er sterkt knyttet til 
Fredrikstads identitet og historie. Dette er verdier som bør forvaltes på en skånsom måte, og 
innebærer nødvendigheten av en restriktiv holdning til utfylling i sjø. Kommunedirektøren 
anser derfor at det er riktig at innspill om utfylling i sjø ved FMV4 – Odden og sjøhus i Hølen 
ikke tas til følge. Kommunens holdning til utfylling i sjø må tydeliggjøres i rulleringen av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi. 
 
Næringsarealer 
En del eksisterende næringsarealer er foreslått å endre status i arealdelen, for å sikre 
områder fra transformasjon til andre formål.  
 
Innspill fra Fredrikstad Marineservice om formålsendring fra bolig til næring, er foreslått ikke 
tatt til følge. Kommunedirektøren legger til grunn bystyrets vedtatte politikk om at videre 
boligutvikling tett på fergeleiet er ønskelig, og at boligområdet fra Bruket brygge og nordover 
til B05 på Gressviksiden bør være sammenhengende.  
 
Sør for B14 (Bruket brygge) er næringsformålet foreslått videreført, for å legge til rette for 
videreutvikling av maritim næring. Dette er et sammenhengende næringsområde. 
Transformasjon fra næring til bolig i dette området er ikke tatt til følge, da det etter 
kommunedirektørens vurdering vil «ta hull» på et sammenhengende næringsområde det er 
viktig å videreutvikle, og som vil kunne sette resten av arealene under press for 
boligtransformasjon på sikt.  
 
På Onsøy golfbane er det foreslått et unntak for hyttebygging i denne rulleringen. Generelt 
oppfatter kommunedirektøren at det er uheldig med ytterligere omdisponering av natur til 
hytteformål. Det aktuelle hyttefeltet kan imidlertid betraktes som en videreutvikling og 
styrking av golfanlegget som næring. Arealet ligger som en integrert del av golfanlegget, noe 
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som ikke innebærer punktering av større sammenhengende naturområde. Videre utvikling av 
utleiehytter og tiltak som kan styrke golftilbudet er imidlertid vurdert å være positivt.  
 
Handel 
Det er presisert i de foreslåtte bestemmelsene at handel utenfor byområdet skal dekke et 
lokalt behov, og at dagligvareforretninger skal være sentralt plassert i det enkelte 
lokalsamfunn. Framtidige handelsetableringer bør bygge opp under ønsket utvikling av 
senterstruktur. Dette er særlig utfordrende i områder utenfor det definerte byområdet.  
 
Kommunens senterstruktur er i dagens arealstrategi, og oppfølging av fylkesplan for Østfold, 
definert med et byområde, tettstedet, og lokalsenter utenfor tettstedet. Det er behov for å se 
på en mer finmasket senterstruktur i tettstedet, for å sikre at framtidige etableringer bidrar til 
å trekke de ulike «bydelssentrene» i samme retning. Et slikt arbeid krever et godt 
kunnskapsgrunnlag og bred medvirkning. Kommunedirektøren anbefaler at dette arbeidet 
startes opp som del av arbeid med ny arealstrategi ved neste rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at det utarbeides en områderegulering av Råbekken vest for 
fv. 109, slik at funksjonsinnholdet i området kan endelig avklares. Arbeidet med 
områdereguleringen må ses i sammenheng med avlastningsområdet i Dikeveien.  
 
Båndleggingssoner InterCity 
Til tross for at deler av båndleggingen til InterCity ikke videreføres i forslaget til ny arealdel, 
vurderer kommunedirektøren at det i praksis er liten risiko for at dette åpner for planer og 
tiltak som kan hindre eller fordyre reguleringsplanlegging og utbygging av InterCity.  
 
Kommunedirektøren slutter seg til anbefalingen i notatet fra Advokatfirmaet Føyen. 
Områdene hvor båndleggingen vurderes å ikke lenger være rettskraftig, er foreslått ikke 
videreført som båndlagte arealer til reguleringsplanlegging av InterCity dobbeltspor. 
 
Boligbygging  
I planprogrammet til kommuneplanens arealdel heter det: «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.» 
 
Gjennom arealdelen og virkemidler gitt av plan- og bygningsloven, har kommunen svært 
begrensete muligheter til å styre en «boligsosial profil». Det kan ikke styres hvem som kjøper 
de enkelte boligene, eller til hvilken pris. Et grunnleggende premiss i reguleringsretten er at 
man ikke kan styre hvem som kan bruke eller eie en eiendom (eller del av denne).  
 
Det er imidlertid mye som kan oppnås ved at kommunen er i dialog med utbyggere om de 
muligheter som ligger i finansieringsløsninger gitt fra Husbanken, og ved at kommunen selv 
går inn og sikrer seg forkjøpsrett i enkelte prosjekter. Dette er for øvrig virkemidler som man 
ikke kan styre med juridisk bindende bestemmelser med hjemmel i plan- og bygningsloven, 
derfor omtales de ikke i arealdelen. Temaplan for bolig vil i større utstrekning redegjøre for 
hvilke muligheter kommunen har til å påvirke boligmarkedet.  
 
Det er for øvrig foreslått en retningslinje til areal ved Gudebergjordet (OP08), som er foreslått 
satt av til offentlig privat tjenesteyting. Dersom arealet omreguleres, skal det vurderes 
alternative bo- og eieformer. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Endret bestemmelse og nye aktsomhetsområder for kvikkleireskred, innebærer nå at kravet 
til geotekniske undersøkelser går fra å være generelle til å være spesifikt rettet mot 
avgrensede områder.  
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Det er seks storulykkebedrifter i kommunen, i henhold til «Storulykkeforskriften» (2016). 
Ingen av hensynssonene rundt disse berører boligbebyggelse eller skoler, barnehage og 
andre tilsvarende installasjoner med større ansamlinger av publikum. Kommunedirektøren 
anser at det har blitt gjort et godt og grundig arbeid med sikrings-, støy-, og faresoner, i tråd 
med innspill fra innsigelsesmyndigheter og vedtatt planprogram, samt endrede retningslinjer.  
 
Bestemmelser og retningslinjer 
Virkning av planen – motstrid 
§ 1-5 Virkninger av planer i plan- og bygningsloven, slår fast at «(..)ny plan eller statlig eller 
regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse 
for samme areal, med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional 
planbestemmelse». I kommuneplanens arealdel er unntak angitt. 
 
Det er foreslått videreført i denne planen at reguleringsplaner innenfor byområdet, som er 
vedtatt etter Kommunedelplan for Fredrikstad byområde, skal gjelde ved motstrid mot ny 
plan. Det er videre foreslått bestemmelse som sier at reguleringsplaner utenfor byområdet, 
vedtatt etter 18.06.2020 (sist vedtak av arealdelen), gjelder foran arealdelen ved motstrid.  
 
Bestemmelsen knyttet til unntak ved motstrid mellom ny og gammel plan foreslås endret:  
«Reguleringsplaner som detaljerer framtidige byggeområder gjelder fullt ut» er endret til «I 
områder avsatt til framtidig utbygging i kommuneplanens arealdel, gjelder reguleringsplaner 
fullt ut, forutsatt at arealformålet i reguleringsplanen er i samsvar med avsatt arealformål i 
kommuneplanen.»  
 
Bakgrunnen for endringen er at arealformål avsatt i kommuneplanens arealdel som prinsipp 
bør være styrende for arealbruken, uavhengig av formål i eldre reguleringsplaner. I denne 
rulleringen har utilsiktet motstrid i arealformål blitt endret, slik at det framtidige arealformålet i 
kommuneplanens arealdel er i tråd med gjeldende reguleringsplan.  
 
For to næringsområder er motstrid foreslått opprettholdt. Dette gjelder  

• N05 i kommuneplanen, reguleringsplan-ID 289, Kirkestien Rolvsøy 
• N11 i kommuneplanen, reguleringsplan-ID 467, Torp Mellom 

 
For begge disse områdene er det foreslått beholdt næringsformål, mens det i 
reguleringsplanen er avsatt til blant annet handel/forretning. Kommunedirektøren anser at 
disse arealene bør forbeholdes annen næringsvirksomhet enn handel, i tråd med ABC-
prinsippet.  
 
Skolekapasitet 
I gjeldende plan er det et rekkefølgekrav at det skal dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet 
ved søknad om rammetillatelse. I planforslaget foreslås det at dokumentasjonskravet flyttes 
til oppstart av reguleringsplan. Kommunedirektøren anser at dette gir bedre forutsigbarhet for 
forslagsstiller. I Fredrikstad kommune behandles alle planinitiativ politisk. Det vil være 
naturlig å gjøre en vurdering av skolekapasitet i denne fasen.  
 
Utbygging 

• Krav om barnehage med 40 plasser på Trosvikstranda er fjernet, da det er 
uhensiktsmessig med barnehage på denne størrelsen. Minste størrelse bør være på 
minst 80 plasser. Det er vurdert å ikke være aktuelt å legge inn krav om en større 
barnehage for dette området, da det vil ta en uforholdsmessig stor del av 
eiendommen. Det er også utfordrende støyforhold som vil kreve store tilpasninger.   

• Skoleutbygging på NTP anses ikke aktuelt lenger, og er ikke framkommet som behov 
i utredningene om «Fredrikstadskolen mot 2040». Kravet foreslås derfor fjernet.  
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Byggehøyder 
Endring av bestemmelse om byggehøyder og ny bestemmelse om estetikk og byggeskikk 
må ses i sammenheng. Det ble gjort et omfattende arbeid med byggehøyder i forrige 
rullering av kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene om byggehøyder har imidlertid vist 
seg å være kompliserte. I planprosesser har både tid og ressurser gått til drøftinger av tall, 
framfor å drøfte kvaliteter. Maksimumshøyder er opprettholdt i dette forslaget til 
kommuneplanens arealdel, men den nye bestemmelsen om estetikk og byggeskikk krever at 
prosjekter og planer skal tilpasses bygde og naturgitte omgivelser. Maksimumshøyder må nå 
derfor også vurderes innenfor rammene gitt i bestemmelse om estetikk og byggeskikk.  
 
Støy 
Rød støysone er i utgangspunktet ikke egnet for utbygging av ny støyfølsom bebyggelse.  
Utvikling av sentrums- og fortettingsområder samt kollektivknutepunkter, i samsvar med 
målsettingene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
(SRP-BATP), kan likevel gi grunnlag for å vurdere utbygging i rød støysone, ifølge 
støyretningslinje T-1442. I Fredrikstad er sentrums- og byområdet (# 2 og #3 i plankartet) 
prioriterte fortettingsområder. Her er det definert at det kan tillates bebyggelse med 
støyfølsom bruk. Kommunedirektøren anser at endringen er i tråd med overordnede føringer.  
 
Hensynssoner 
Bestemmelser og retningslinjer er i hovedsak ikke forslått endret. I gjeldende plan er det 
benyttet flere underinndelinger av hensynssoner for ett tema, uten at det er gitt spesifikke 
bestemmelser/retningslinjer til underinndelingen. Underinndelingene er slått sammen til en 
hensynssone der hvor det ikke er ulike bestemmelser/retningslinjer til inndelingene.  
 
Planen er justert slik at hensyn etter pbl. 11-8 c ikke overlapper områder båndlagt etter annet 
lovverk, eksempelvis på Øra naturreservat, som er båndlagt etter naturmangfoldloven. Her 
har kommunen ikke myndighet, og det er dermed ikke hensiktsmessig å ha retningslinjer for 
saksbehandling.  
 
H570 Hensynssone bevaring kulturmiljø FMV vest 
På FMV vest ble det i forrige rullering av arealdelen tatt tydelig stilling til verneinteressene, 
og det er gitt klare bestemmelser om hvilke kulturminnehensyn som skal ivaretas gjennom 
regulering av områdene. Avsatt hensynssone er satt med bakgrunn i de fastsatte 
bestemmelsene. Ut fra dette er regionalt viktig kulturmiljø fra fylkesplanen ikke lagt inn som 
hensynssone.  
 
H810 Felles planlegging 
Krav om felles planlegging skal ikke fungere som et langvarig byggeforbud. Hensynssonen 
bør bare brukes dersom slik planlegging antas å la seg gjennomføre innen rimelig tid. På 
dette grunnlaget anses det ikke hensiktsmessig at Brynilds arealer inngår i hensynssonen.  
 
Oppsummering 
Det er et uttrykt ønske fra mange aktører at kommuneplanens arealdel skal være et 
dynamisk dokument, underforstått at planen skal rulleres hvert fjerde år. Kommuneplanens 
arealdel er en langsiktig plan, noe som skal bidra 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 for aktørene. Planarbeidet var ved forrige rullering svært omfattende, og 
planen ble utarbeidet i tråd med kommunens arealstrategi. Det er derfor i denne rulleringen 
gjort avveininger av hva som er godt nok, og hvor skoen trykker. 
 
Selv med en «mindre rullering» viser erfaringene med denne rulleringen at forventningene til 
hva kommuneplanens arealdel skal løse, og hvordan medvirkning skal ivaretas, er store. For 
å sikre dynamikk i arealplanleggingen, og legge til rette for (ha tid til) bred medvirkning, anser 
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kommunedirektøren at det er behov for å legge større vekt på arbeid knyttet til 
arealplanlegging i perioden mellom to rulleringer.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at administrasjonen igangsetter noe forberedende 
arbeid til rullering av kommuneplanens samfunnsdel og dens arealstrategi. Dette i lys av at 
det anbefales en gjennomgang av kommunens senterstruktur i den kommende perioden. 
Videre bør avlastningsområdet i Dikeveien vurderes, sett i sammenheng med Råbekken vest 
for fv109. For Råbekken bør det utarbeides en områderegulering, slik at funksjonsinnholdet i 
området kan endelig avklares. Videre bør det gjøres en gjennomgang av hvordan plankart 
utformes, prinsipper for bruk av hensynssoner og hvordan lesbarheten kan forbedres.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommuneplanens arealdel 2023–2035 legges ut 
på høring og til offentlig ettersyn. 
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