
Dnr. Avsender, dato BYOMRÅDET 

14 Alf Ulven, datert 
15.01.2020 

Gnr./bnr. 209/17 (Kniple gård) 
Viser til merknad til første gangs høring, datert 27.03.2019 
(dnr. 844). Mener beskrivelsen av eiendommen i planforslaget 
var gal den gang, og at den i enda større grad er feilaktig ved 
andre gangs høring. Konkret pekes det på at eiendommen 
ikke er noen urgård og storgård og at det ikke er noe 
parkanlegg på eiendommen. Krever at dette rettes opp. 
 
Ber om at eiendommen tas ut av hensynssone H570, slik at 
den kan benyttes til boligutbygging på lik linje med 
naboeiendommene.  

37 HS arealplan AS v/ Håvard 
Skaaden på vegne av St. 
Croix eiendom AS, datert 
06.02.2020 

Gnr./bnr. 300/1543, 300/5, 300/593 og 300/591 (ved St. 
Croix-krysset) 
Ønsker at de nevnte eiendommene ikke omfattes av krav om 
felles planlegging, hensynssone H810.  
 
Tiltakshaver har inngått avtale om erverv av de hele eller 
deler av de aktuelle eiendommene (trolig overtakelse i april 
2020) og det arbeides med oppstart av planarbeid. Hensikten 
vil være å legge til rette for sanering av eksisterende p-hus, i 
tråd med kommunens ønske/krav, og etablering av ny 
dagligvareforretning øst på eiendommen. Dagens 
bensinstasjonanlegg vil videreføres. Planinitiatv forventes 
oversendt kommunen ila. februar 2020. 
 
Arealet som ønskes utbygd omfattes av området med krav om 
felles planlegging, som strekker seg opp langs Dammyr til 
Bryggeriveien. Innsender mener at deres utbyggingsområde 
ikke har noen naturlig tilknytning til Dammyr blant annet fordi 
rv. 110 og jernbanen ligger som en vesentlig barriere imellom.  
 
Mye av området med krav om felles planlegging ved Dammyr 
hører til utbyggingsområde Dammyr BA12, som det er gitt 
føringer/retningslinjer for i forslaget til kommuneplan. Når 
man leser disse, får man ikke inntrykk av at dette også 
inkluderer området sør for jernbanen/rv. 110. Innsender 
stiller seg derfor uforstående til at deres utbyggingsområde 
omfattes av sonen med krav om felles planlegging. 
 
Har vært i dialog med Bane NOR og Statens vegvesen for å 
avklare deres holdninger til planlagt prosjekt. Begge har uttalt 
at de ikke vil ha innvendinger til et slikt planarbeid og at det 
ikke vil være i konflikt med deres interesser. Korrespondansen 
er vedlagt merknaden. 

44 Fredrikstad marineservice 
v/ Ragnar Karlsen 

Gnr./bnr. 48/241 (v/ Gressvik fergeleie) 
Vil på det sterkeste protestere mot at egen eiendom foreslås 
omgjort fra næringstomt til boligtomt, noe som vil legge til 
rette for at Fredrikstad marineservice går en langsom død i 
møte. Dersom egen eiendom og naboeiendommene 
omdisponeres til boligformål vil det ved framtidige 
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nødvendige tiltak knyttet til næringsvirksomheten være 
hensynet til boliger som settes høyest og bedriften blir 
taperen.  
 
Mener det er uforståelig at kommunen ikke finner det 
nødvendig å varsle grunneier om et så sterkt inngrep. Misliker 
spillet som har foregått, der naboeiendommer med 
næringsformål har blitt solgt med ønske om framtidig 
boligbygging, uten at innsender har blitt informert.  
 
Det er godt kjent at det er meget ustabile grunnforhold i 
området, med stor fare for endringer/forskyvninger i 
grunnforholdene på eiendommen til Fredrikstad 
marineservice dersom det bygges ut på nabotomter. Dersom 
det vil bli gjennomført reguleringsplan krever innsender 
derfor at det gjennomføres kvalitative dybde- og 
kvalitetsmålinger av grunnen av objektive fagkyndige, samt 
detaljfotografering av egen næringstomt som 
sammenligningsgrunnlag i tilfelle endringer i 
grunnforholdene. Dette kravet må inn som premiss i et 
eventuelt vedtak om overføring av dagens næringstomter til 
boligtomter og vil være et viktig element i en eventuell 
erstatningssak. 
 
Stiller spørsmål ved om det er ønskelig med en "vegg av 
høyhus" som vil sperre for åpenhet og utsyn til elven, slik at 
det historiske Gressvik med småhusbebyggelse havner i 
skyggen bak.  
 
Skuffet og irritert over at kommunen i så liten grad ser 
verdien av å beholde og legge til rette for levedyktige 
selskaper, og at kommunen tilsynelatende er mer opptatt av å 
legge til rette for utbyggere som stiller med ferdige prosjekter 
som forutsetter at kommunen gjør som utbygger ønsker. 
 
Ber bystyret følge opp formuleringer om 
næringsvirksomhet/næringsarealer fra bystyremøtet 5. 
desember 2019 og la næringstomtene på Gressvik få være 
næringstomter. 

59 Fredrikstad 
næringsforening v/Kjell 
Arne Græsdal, mottatt 
14.02.2020 

2. gangs forslag rommer en rekke grep som gir rom for å 
realisere utbyggingsprosjekter. Samtidig er det fortsatt 
bestemmelser som vil hindre utbyggere i å utvikle sine 
eiendommer. Svært viktig med rask rullering av planen, for å 
justere utilsiktede effekter av planen. 
 
Kommunen og næringsaktører bør legge tilgjengelighet til 
grunn i all videre planlegging. 
 
I planen er det lagt stor vekt på nærmiljøparker. 
Undersøkelsen «unges boligpreferanser» viste at målgruppen 
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(20-40 år) vektla dette lite, tilgang til friluftsområder var 
derimot veldig viktig. 
 
Hvor skal nærmiljøparkene være, hva vil drift og vedlikehold 
koste.  
 
Kommunene bør vektlegge god tilgjengelighet til 
friluftsområdene. 
 
Skal vi konkurrere om de med høye inntekter, bør vi over tid 
sikre utsikt, gode solforhold og gjerne mulighet til å se vannet. 
Det må også gis handlingsrom for utbyggere til å nå 
målgrupper som ikke ønsker eller har betalingsevne til dette. 
Boligkjøperes preferanser bør innarbeides bedre ved nester 
rullering av planen. 
 
Kollelandskapet som førende for høyder. Den alt for bastante 
hovedregelen om 5 etasjer og faste høydemetere bør mykes 
opp: 
«Maksimal høyde på 5 etasjer, eller maks antall meter over 
bakken kan avvikes der dette pga. terrengforhold er 
hensiktsmessig og endelig antall etasjer og beregningsregel 
for gjennomsnittshøyde fastsettes i reguleringsplan.» 
 
Det bes om at Stjernehallen-tomta brukes som case til å 
definere utnyttelsesgrad framfor en langt lavere bebyggelse 
enn det er i dag. Dette gir rom for bedre tilpasning i dialog 
med naboer enn en tett lav bebyggelse. Utbyggere og bygg- 
og reguleringsvirksomheten kan sammen skape gode 
løsninger når utnyttelsesgrad og noen andre føringer er lagt 
inn. 
 
Er kravene til uteoppholdsarealer, parkering mv så mange at 
en rekke tomter ikke lar seg bebygge? Er krav til 80kvm 
uteoppholdsareal hensiktsmessig i lokalsentra og knutepunkt? 
HC-parkering. Lokal eller sentrale føringer? 
Krav til sykkelparkering tar mye areal og spiser av 
lønnsomhet. Hva er alternativ bruk hvis reell bruk endres? 
Elvepromenaden Istedenfor 10 meters bredde, bedre med 
«gjennomsnittlig 10 meter»? 
Bestemmelse som skal forhindre at branntomter brukes til 
parkering el riggområde. Lite hensiktsmessig. Økt press på 
gaterommet, som resulterer i dårlig tilgjengelighet. 
 
Feil i planforslaget 
Uoverensstemmelse i bestemmelser (19/22) og kart (19/25) 
for CEWEX, Fredriksborg til Hagbartgården. 
 
Kvartalene i sentrum for små til at kap. 10.3 kan gi åpninger 
flere steder. 10.3.c er vanskelig å forstå. Har kommunen ment 
møne? 
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Det kan se ut som at man får små lokaler på gateplan. 
Krevende å leie ut. Det må gis rom for løsninger som gir 
attraktive og lønnsomme næringsarealer. 
 
Minner om standpunkter gitt i første runde som våre primære 
standpunkt. 

73 SG arkitekter v/Jon Rongen 
på vegne av FM Eiendom 
AS, mottatt 14.02.2020 

Bjølstad 422/516 
Det vises til bystyrets vedtak 06.12.2020, der det slås fast at 
innspill GU 180 skal tas til følge, samt administrasjonens 
oppfølging i udatert plankart fra januar 2020 der felt S6 og S7 
er tatt inn som byggeområde ved Bjølstad. Arrondering og 
skissert arealbruk avviker vesentlig fra hovedprinsippet i 
innspillet. 
 
Prinsippet var at Bjølstadparken ville kunne forbli en større 
grønn lunge i bybildet mot at grøntdraget mellom Værste og 
Bjølstad gård ble omgjort til byggeområde. 
 
I høringsforslaget er sentrale deler av Bjølstadparken beholdt 
som byggeområde og Båthusteaterets inngangsparti omfattes 
av grønnstruktur. 
 
Det er videre lagt inn grønnstruktur mellom Bjølstad gård og 
S6. Byggeområdet er innsnevret i forhold til innspillet og vil 
ikke gi tilstrekkelig plass til utbygging med nødvendig 
uteareal. 
 
Konklusjon: 

1. Dagens Bjølstadpark markeres som grønnstruktur 
2. S6 utvides til å omfatte området som framkommer i 

innspillet. 
3. De nødvendige arealene rundt Båthusteateret 

markeres som byggområde. 

76 PLUS Arkitektur AS 
v/Alexander Mysen, 
mottatt 14.02.2020 

Generelle innspill til bestemmelsene 
Detaljeringsgraden i arealplanen er stor, uten at det foreligger 
noe særlig materiale som underbygger valgene som er tatt. 
Analyser av f.eks høyder, tetthet og utnyttelsesgrad burde 
ivaretas i reguleringsplanprosesser.   
 
Maksimal områdeutnyttelse er tidligere spilt inn, men 
kommunen har avvist endringen med begrunnelse om at man 
risikerer at bybildet kan endres drastisk. Det påpekes i 
merknaden at kpa ikke gir en automatisk utbyggingsrett. Når 
det er plankrav til utbyggingsområder har kommunen full 
kontroll over utviklingen. 
 
Kommunen må ta innover seg at økt boligbygging i sentrum 
innebærer at byen vil endre karakter. Viktigste del av 
planrulleringen burde være å avklare hvilke områder som 
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tåler høyere og tettere bebyggelse, og hvilke som ikke gjør 
det. 
 
Alt for stor del av utbygging skjer i perifere områder uten 
kollektivdekning. Det må derfor legges bedre til rette for 
fortetting i sentrale områder, i tillegg til det som er gitt rom 
på FMV og Grønli.  
 
Dersom man ønsker å videreføre gjennomsnittlig 
gesimshøyde for kvartalene i sentrum, bør disse økes til 22 
meter. Maksimal mønehøyde bør settes til 28,5 meter. For 
flere av kvartalene angitt i tabell 10.2 e) er det avvik mellom 
byggehøydene i tabellen og på plankartet. 
 
I punkt 10.3 er det angitt en rekke tilleggskrav for høyder. 
Disse må tydeliggjøres, her er det rom for ulike tolkninger. 
Gjelder bestemmelsene for hel kommunen, eller bare for 
områdene som er angitt i 10.2 e) 
 
10.3 a) Hvordan skal bestemmelsen forstås? Det mangler 
andre bestemmelser som viser til 1,25 ganger gaterommets 
bredde. 
 
10.3.b) Kommer disse to etasjene i tillegg til angitt maksimal 
mønehøyde? Dersom de ikke gjør det så lurer vi på hvordan dette er 
tenkt håndtert på området der det er stor forskjell mellom maksimal 
gesims og mønehøyde. For østre del av FMV Dokka sør er denne 
forskjellen på 12 meter. Det virker pussig dersom det kun tillates to 
inntrukkede etasjer innenfor disse 12 meterne. 
 
10.3 c) Dersom maksimal mønehøyde også er førende for denne 
bestemmelsen så betyr bestemmelsen at man kan få en ekstra 
etasje mot gata, under forutsetning at man fjerner en inntrukken 
etasje. Gevinsten av dette er jo svært liten når det kommer til kvm 
BRA. Når det også stilles krav om at snarveiene ikke kan være 
overbygd så vil man i praksis miste svært mange kvm BRA på å åpne 
kvartalene. Det bør som et minimum tillates overbygde snarveier da 
de fleste kvartalene i sentrum er for små til at det er fornuftig med 
frittstående bygningskropper. 
 
Tabellen i bestemmelse 13.1 a) burde etter vår mening skille mellom 
ulike bebyggelsestyper (feks 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse). Dette gjelder spesielt for 
områdene utenfor sentrumsområdet. Det bør 
stilles krav om større uteoppholdsareal for eneboliger, 
tomannsboliger, rekkehus og flermannsboliger, og lavere 
krav for blokkbebyggelse. Det burde heller ikke være krav om 
offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal for området 
som skal bebygges med småhus. 
 
For blokkbebyggelse utenfor byområdet er det krav til minimum 80 
m2 uteoppholdsareal per enhet, hvorav 70 m2 skal ligge på terreng. 
I den delen av dette området som ligger innenfor tettstedene 



Dnr. Avsender, dato BYOMRÅDET 
tillates det blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Det vil være svært 
krevende å etablere denne type bebyggelse med krav om 80 m2 
uteoppholdsareal per boenhet. 
 
I punkt 13.2 a) står det at arealer smalere enn 10 m ikke kan 
medregnes som felles eller offentlig uteoppholdsareal. 
Etter vår mening bør denne setningen strykes. 10 meter er svært 
bredt, og dette betyr blant annet at en ballbinge ikke vil kunne 
medregnes dersom den ligger mellom en vei og en 
sykkelparkeringsplass. Dette betyr også at nærlekeplass på 9m X 
11m ikke vil kunne medregnes. 
 

80 Fredriksborg Eiendom v/ 
Morten Fredriksen, mottatt 
14.02.2020 

Fredriksborg ønsker å videreutvikle området rundt Gressvik 
torg, og finner at høringsforslaget til ny arealplan kan gjøre 
ønsket utvikling vanskelig. 
 
Avgrensning av byområdet. Det er uklart hvorfor 
avgrensningen videreføres. Den er ikke i tråd med 
anbefalinger i Fortettingsstrategien, ei heller 
gangbarhetsanalysene som gjenfinnes i kommunens egne 
temakart. Avgrensningen reflektere heller ikke satsing på 
ferjene. Gressvik torg og andre bydelssentra bør gis planstatus 
som tilsvarer byområdet. 
I prosessledende beslutning har planutvalget vært positive til 
prosjektet, men det sies også at avvik fra foreslått arealdel 
ikke bør avvikes. 
 
 a. Området fungerer som et bydelssentrum for Gressvik, og 
er et tyngdepunkt innenfor nærhandel og tjenestetilbud 
lokalt. 
b. Storveien har god bussdekning og fergeleiet nås til fots. 
Derfor er området i gangbarhetssone B og C i 
fortettingsstrategien og sone C i kommunens temakart. 
c. Mange bor i gangavstand til bydelssenteret, og 
kundegrunnlaget vil øke på grunn av boligprosjektene langs 
Glomma. 
d. Det er gangavstand til sosial infrastruktur. 
e. Området planlegges med lav parkeringsdekning og 
parkeringskjeller. 
f. Området planlegges med stort fokus på blågrønne 
strukturer. 
g. Området vil tilby boligtyper som i liten grad finnes i 
området fra før. 
h. Høyere utnyttelse vil ikke påvirke kommunens 
arealregnskap. 
 
Hadde Gressvik Torg vært inkludert i byområdet, ville 
utfordringene som er pekt på i planinitiativet 
stort sett blitt løst. Administrasjonen trolig vil være skeptisk til 
å gjøre såpass omfattende endringer i arealplanen. Det vises 
derfor heller til hvordan mindre grep kan gjøre samme nytte. 



Dnr. Avsender, dato BYOMRÅDET 

 
Uforutsigbarhet knyttet til skolekapasitet. Områder innenfor 
samme skolekrets har ulike forutsetninger avhengig av om de 
ligger innenfor eller utenfor grense til byområdet. 
 
Høyder i prosjektet varierer fra 2 til 6 etasjer og søkt tilpasset 
høyder i omkringliggende prosjekter. Største høyde der det 
ikke gir negative konsekvenser sol/skygge og utsikt. 
 
Krav om 80 kvm uteoppholdsarealer utenfor byområde er 
uforenlig med prosjekter av typen som ønskes utviklet på 
Gressvik torg. Bydelssentra bør likebehandles med 
byområdet. Positivt med frikjøpsordning, men viktig at 
pengene øremerkes bruk i umiddelbar nærhet av 
planområdet 
 
For å øke likebehandlingen foreslås en endring av 4.2  
a) Rekkefølgebestemmelse 4.2 bør endres for å oppnå 
likebehandling av byområdet og bydelssentrene: 
4.2 Skolekapasitet 
Utenfor byområdet kan ikke rammetillatelse gis til nye 
boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. 
Kravet gjelder ikke for nye reguleringsplaner i tettstedet 
utenfor byområdet hvor det 
tilrettelegges for nærhandel. 
b) Høydebestemmelsen i 10.1 bør endres for å åpne for høy 
kvalitet på næringslokalene også i 
bydelssentrene, og for å åpne for god tilpasning til 
omgivelsene: 
10.1 Generelt maksimalt 5 etasjer 
Førende for nye reguleringsplaner er at maksimal høyde på 
bebyggelse over gjennomsnittlig gatenivå er 19 meter 
innenfor byområdet og maksimalt 18 meter i tettstedet 
utenfor byområdet, noe som tilsvarer maksimalt 5 etasjer. 
I nye reguleringsplaner i tettstedet utenfor byområdet hvor 
det tilrettelegges for nærhandel 
gjelder samme krav til høyde som i byområdet. I slike 
reguleringsplaner kan ytterligere høyde 
unntaksvis tillates for å oppnå god tilpasning til naturlige 
og/eller bygde omgivelser. 
For ordens skyld nevner vi at dette forslaget ikke tar sikte på å 
øke utnyttelsesgraden i 
bydelssentrene ut over det man kunne fått til innenfor fem 
etasjer/18 meter. 
c) Bestemmelse 13.1 og 13.9 om uteoppholdsarealer 
Bestemmelsens 13.1 a) og b) forblir uendret.  
 
Nytt punkt c): 
I nye reguleringsplaner i tettstedet utenfor byområdet hvor 
det tilrettelegges for nærhandel 



Dnr. Avsender, dato BYOMRÅDET 

gjelder samme krav til uteoppholdsarealer som i byområdet, 
jf. 13.1 a). 
 
Bestemmelse 13.9 presiseres slik: 
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for offentlig 
tilgjengelig uteoppholdsareal på egen 
grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp til kommunen 
som øremerkes til bygging av 
lekeplass, nærmiljøanlegg eller park. Slike tiltak skal komme 
beboerne på arealene som 
bygges ut til gode, og som hovedregel gjøres i umiddelbar 
nærhet av de nye boligene. 

81 Fredriksborg eiendom v/ 
Morten Fredriksen, mottatt 
14.02.2020 

Glombo 424/99 
Det stilles spørsmål ved administrasjonens varierende 
motargumenter knyttet til innspill om boligbygging i 
Ballastveien. 
 
Det avgjørende for administrasjonen var: 
a) Ønsket om å beholde et sentrumsnært, grønt område av 
hensyn til friluftslivet, og heller fortette i sentrum. 
b) Ønsket om å unngå nybygg som synes fra Glomma og har 
innvirkning på landskapsbildet. 
c) Ønsket om et redusert transportbehov. 
d) Hensynet til skoledekningen i området. 
 
Fredriksborgs høringsuttalelse av 01.04.2019 
viste hvordan alle innvendingene mot prosjektet ville bli 
ivaretatt: 
a) Friluftsliv. Cirka 70% av våre arealer skal være grønne (LNF) 
og tilgjengelige for alle. Kvaliteten skal heves ved å lage blant 
annet grill- og kajakkplass, i tråd med den lokale 
velforeningens ønsker. Boligene plasseres lengst vekk fra 
sjøen, på området som i dag er gjengrodd. Allmennhetens 
grønne arealer er nærmest Glomma, tilsvarende som i dag. 
b) Kystlandskap. Eksponeringen mot Glomma og virkningen 
på landskapsbildet er begrenset. Glombo er heller ikke noe 
urørt kystlandskap. Det gjenspeiles i at 
byggeforbudet i 100-metersbeltet først gjelder fra Tankodden 
lenger syd og utover. 
c) Persontransport. Fergeleiet på nabotomten vil gjøre 
området til et lokalt knutepunkt og føre til flere syklende og 
gående. Vi vil bygge sykkelsti for å knytte boligene til 
fergeleiet og ny gang- og sykkelvei ved Stene Stål. I tillegg til å 
gjøre prosjektet bedre, er dette et svar på planutvalgsleder 
Rune Fredriksens ønske om prosjekter som gjør at kommunen 
overvinner utfordringer og når overordnede mål i 
samfunnsdelen. 
d) Skole. Kapasiteten vil øke når ny skole øst for Stene Ståls 
område realiseres, og det veiledende boligbyggeprogrammet 
kan med fordel overbookes. 
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I høringsuttalelsen ble det også tilbudt innveksling av 
eksisterende byggeområder for å unngå forbruk 
av arealer i kommunens arealregnskap. 
 
Etter Fredriksborgs oppfatning er alle de røde feltene i 
kommunens/Rambølls konsekvensutredning besvart 
høringsuttalelsen, og burde ha blitt gjort grønne. Innspillet ble 
likevel ikke tatt til følge av 
administrasjonen. Motargumentene ble imidlertid endret til å 
omhandle utbygging i LNF-områder 
 
Administrasjonens kategoriske konklusjon om ikke å 
omdisponere fra LNF til byggeområde er ikke kommunisert 
tidligere i planprosessen. Hvis dette var en føring for hele 
rulleringen, er spørsmålet hvorfor dette ikke ble flagget 
tidligere, all den tid det da fremstår som totalt unødvendig å 
legge så mye tid og ressurser i forslaget. 
 
Spørsmålet er om den økte motstanden mot omdisponering 
av LNF skyldes andre forhold? For 
eksempel at kommunen vil veie opp for andre områders 
innhugg i arealpotten, slik som Tofteberg. 
 
3. Oppsummering og anmodning om ny vurdering 
Prosjektet i Ballastveien 1 og 2 på Glombo bidrar til å realisere 
overordnede målsetninger i 
kommuneplanen, og gir en god og bærekraftig utvikling av et 
bynært område. Det vises til høringsuttalelse av 01.04.2019, 
og fremheves særlig: 
a) Kun ca 30% av tomtearealet foreslås bebygd. Resterende 
70% sikres som arealer til friluftsliv og rekreasjon, med 
vesentlig høyere kvalitet enn i dag. 
b) Området ligger inntil dagens Byområde, og foreslått nytt 
fergeleie. 
c) Innveksling av arealer gjør at prosjektet ikke påvirker 
arealregnskapet. Innvekslingen vil også sikre skråningen i 
bakkant mot utbygging, noe som er positivt for 
landskapsbildet. 

87 Brynild Gruppen v/ Mathias 
Holm, mottatt 10.02.2020 

Brynild har behov for trygge og forutsigbare 
rammebetingelser for sin virksomhet. 
Fortettingsstrategien viser boliger på bedriftens tomt. Det 
registreres også at tomta har formål bebyggelse og anlegg. 
NTP-tomta har fått formål framtidig skole. 
 
Brynild er en type industrivirksomhet som ikke bør ha boliger 
eller skole som nærmeste nabo. 
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Brynild har behov for mer plass, noe som er tatt opp med 
kommunerepresentanter de senere år. Lagervirksomheten 
med arbeidsplasser, er lagt til Vestby. 
 
Tofteberg er ikke egnet til virksomheten. Dersom 
virksomheten ikke kan bli værende i Mosseveien, synes det 
beste alternativet å være utenfor Østfold. 
 
Konklusjon 
Brynild må ha forutsigbarhet i sine langsiktige 
utviklingsplaner. 
De ønsker at kommunen tar hensyn til og tegner bedriften inn 
i kommunens arealplan. 
De ber om at det i kommuneplanen tilføyes at så lenge Brynild 
har industri i Mosseveien kan det ikke bygges boliger eller 
skole på nabotomt. 
De ønsker at kommunen bistår med å ivareta virksomheten 
og tilrettelegger for eksisterende og framtidige behov. Særlig 
gjelder det nytt areal for vekst. 

94 Mad v/Øyvind Johnsen, 
mottatt 14.02.2020 

Punkt 1, 2 og 3 i merknaden er nye innspill til arealplanen. 
 
4  Kommentar til høringsutkastet «vedlegg A – Fortetting 
med kvalitet» 
Kommunen ønsker ikke å bruke maksimum utnyttelse 
istedenfor maksimale høyder, fordi den mener det er en risiko 
for tap av Fredrikstad slik vi kjenner den. Hvis fortetting av 
sentrum er en målsetting vil det være lite bærekraftig og 
hensiktsmessig å rive mange bygninger på 3 – 4 etasjer for å 
bygge nye med kun 5 etasjer. Bedre å rive mindre og bygge 
høyere. Dersom man i framtiden ønsker å tilrettelegge for 
høyere bebyggelse kan utnyttelsesgraden økes. Hvis kvartaler 
rives og erstattes med med hele kvartal for lavt og for tidlig, 
vil det kunne bli vanskeligere å møte behovet for økt 
fortetting, fordi bebyggelsen er for ny. Det bør reguleres på 
en måte som gjør det fleksibelt og attraktivt å fortette i 
eksisterende sentrum framfor å øke tempoet på en horisontal 
utvidelse av byen med nye byområder. 
 
5 Kommentar til høringsutkastets avsnitt «Høyder» 
(delavsnitt om «Menneskelig skala») 
Å gjenkjenne ansikter bør ikke være et tungtveiende 
argument for å begrense byggehøyder i by. Det foreslås at 
avsnittet endres slik at høyder ikke nevnes i denne 
sammenheng. Her legges det til grunn at det allerede lagt til 
rette for for bygging i 9 etasjer i flere kvartaler. 

106 ZIS v/Eirik Rønning 
Andersen, datert 
17.02.2020 

Supplement til innspill D853, nytt bad på Værste. 
Tilbakemelding på innspillet var 1. at det var satt av arealer til 
bad et annet sted på FMV Vest, og 2. at det ikke foreligger 
noen bestilling på nytt bad som kan ligge til grunn for å sette 
av arealer til dette. 
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Etter gjennomgang av 2. gangs høring synes det ikke som om 
det er satt av arealer til annet enn et utendørs sjøbad. Det 
burde være en selvfølge at det planlegges for et bad på linje 
med annen sosial infrastruktur, ivaretatt av det offentlige. 
 
Det bes om at det både som areal og tekstlig strategi tas inn 
behovet for økt bassenkapasitet. 

108 FNF Østfold (Forum for 
natur og friluftsliv Østfold, 
mottatt 17.02.2020 

Floa og Seutelva Det hadde vært ønskelig at det legges til 
rette for isfiske i vika, og at områdene P01 og SH06 bør holdes 
urørt for all framtid. LNF-område med fritidsfiske som formål. 
Tilleggsløsning at alle brygger holdes åpne for fiske. 

111 Cityplan AS, mottatt 
17.02.2020 

Feil i planutkast 
7.2 Føringer for utbyggingsområder 
Trosvikstranda - Krav til avstand mellom kvartaler på 18 meter 
skal rettes til 12 meter. 
 
Avvik mellom plankart og planbeskrivelsen for Cewex-
kvartalet må rettes. 
 
Bestemmelser som bør endres og/eller fjernes fra området 
avsatt til sentrumsformål 
 

a. Elvepromenade 
Bredde på elvepromenaden bør være gjennomsnittlig ikke 
minimumskrav. Promenaden er ikke rett og skal den bli et 
funksjonelt og attraktivt byrom, må den følge sin naturlige 
struktur. Se forslag til endring. 
 
7 føringer for utbygging 
7.1 Generelle føringer om krav til illustrasjoner til plan- og 
byggesaker vil bare virke mot sin hensikt. Kan resultere i at 
kun media blir egnet kanal for å presentere nye prosjekter. 
Bestemmelsen bør fjernes. 
 
10 Høyder 
10.2 Unntak fra maksimalt 5 etasjer 
a. Innenfor hensynssone kulturmiljø skal lavere byggehøyde 
tilpasses eksisterende bebyggelse. Skal det bygges en by for 
alle med rom for gammelt og nytt, må eksisterende 
bebyggelse integreres i tett by, ikke motsatt. Se forslag til 
endring. 
 
e. Trosvikstranda Øst - Det spilles inn at høydebestemmelsen 
bør endres fra 19/22 til 19/25. Det ønskes å variere antall 
etasjer mellom to og åtte etasjer. Se forslag til endring. 
 
Kvartalet øst for Gunnar Nilsens gate/nord for Arne 
Stangebyes gate. Høyder bør endres fra 19/22 til 19/28. 
Uheldig hvis kommunens høydebestemmelser går på 
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bekostning av bokvaliteten i leilighetene eller gjør det 
vanskelig å få til flere kontorarbeidsplasser i sentrum. Se 
forslag til endring 
 
10.3 Tilleggskrav for høyder 
10.3a om krav til variasjon av byggehøyder bes omformulert. 
Den kan misforstås. Se forslag til endring. 
10.3.b om maksimum to etasjer over gesims tilbaketrukket 
minst tre meter. Det bør presiseres at også skråtak el annen 
form på inntrekning av etasjer tillates. Spennende arkitektur 
kan kreve andre grep enn de tradisjonelle. Det bør ikke være 
et krav til tilbaktrukne etasjer mot snarveier el. andre 
spennende byrom. Se forslag til endring. 
 
10.3c om større høyder enn angitte gesimshøyder der åpne 
kvartaler brukes som prinsipp. Det forutsettes at det mens 
mønehøyder og tillatelse til overbygg over eksisterende 
kvartalstruktur. Eksisterende kvartaler er for små til å 
gjennomføre denne typen grep. Mulghet til overbygg er viktig 
for at lokaler i første etasje skal ha fleksibilitet. Mange små 
lokaler vil gi store utfordringer med å holde lokalene aktive. 
Se forslag til endring. 
 
11.4 «Øyeblikkspark på rivingstomter» Hvem skal finansiere 
dette? Spleiselag? Hvis ikke kommunen tar på seg kostnaden 
bør bestemmelsen fjernes. 
 
13.3 Sambruk for arealer for offentlig uteoppholdsareal 
Fragmentert eierstruktur gjør det vanskelig å innfri krav til 
uteoppholdsareal. Gågater må kunne sambrukes med 
offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal. Se forslag til endring. 
 
13.7 Barnehager 
Det er veldig viktig at foreslåtte krav til uteoppholdsareal for 
barnehager i byområdet ikke endres. 
 
17 og 18 Parkering for bil og sykkel 
Det foreslås at det innenfor sentrumsformål åpnes for 
alternative parkeringsløsninger i form av bil- og sykkelpool 

112 Bydalen vel v/Petter 
Curteis-Hohmann, mottatt 
17.02.2020 

Velforeningen ønsker å komme med innvendinger mot 
endringene i kommuneplanens arealdel (fra friområde til 
boligbebyggelse) som åpner for framtidig regulering og 
bygging av boliger på område B24 Wiesebanen. Hvis det skal 
bygges, legges det opp til for høy utnyttelse. Antydningen om 
20 boliger i boligbyggeprogrammet er altfor høy. Dette er 
endret fra 8 boliger i første høringsforslag til planen. Deet må 
lages utvetydige bestemmelser som sikrer at bebyggelsen 
underordner seg eksisterende villabebyggelse og St. Croix 
hovedgård. 
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Fredrikstad tennisklubb ønsker å bruke overskudd fra 
eiendomsutvikling på Wiesebanen til finansiering av 
tennisanlegg på Mineberget. I andre planutkast er økt 
boligtetthet begrunnet med ønsket om å gi økonomisk stø og 
friområder tte til tennisklubben. De planfaglige Argumenten 
for fortetting på Wiesebanen er fraværende. 
Fortettingsstrategien anbefaler i fortetting her. 
 
Nye argumenter mot utbygging 
Ekstremværet 01.09.2019 viste hvor viktig det er å kunne 
fordrøye overvannet der en kan. 
 
Område B24 ligger i levekårssone sentrum øst som har 
kommet dårlig ut på flere levekårsindikatorer og viser 
skjevdeling i helse hos befolkningen. Grønnstruktur og 
friområder har stor verdi for livskvalitet og helse. 
 
Føringer og bestemmelsene for Wiesebanen er uklare og 
innbyr til tolkning og konflikt. Banen ligger innenfor 
avgrensning av byområdet (som framstår som litt tilfeldig). 
Krav til rekkefølgebestemmelse om skolekapasitet gjelder 
ikke, og krav til uteoppholdsarealer og p-plasser er lave og det 
åpnes for høy utnyttelse av arealene. Eksisterende bebyggelse 
har mønehøyde på 7 og 9 meter, mens det åpnes for maks 
mønehøyde på 11,5 meter på ny bebyggelse. Det framgår ikke 
klart om bestemmelsene 10.3c og d gjør at ny bebyggelse kan 
bli høyere. Det bes om at hovedregel i pbl § 29-4 om maks 9 
meter gjøres gjeldende. 
 
7.1d tillater ikke blokkbebyggelse i eksisterende 
småhusområder, uten at blokkbebyggelse er definert. 
7.2 sier tett-lav bebyggelse. Denne er heller ikke definert. 
 
Det bes om at hele Wiesebanen beholdes som friområde. 
Fortetting bør gjennomføres i tråd med anbefalingene i 
fortettingsstrategien. Alternativt bør bestemmelser for 
bebyggelse gjøres klare og entydige og antall boenheter bør 
reduseres. 
 
Vedlagt er høringsuttalelse av 31.03.19 og tilleggsinformasjon 
fra Bydalen vel til innspill fra Fredrikstad tennisklubb om 
endring av arealformål på Wiesebanen av 22.11.17 

115 Griff Arkitektur AS v/Jarl 
Ture Vormdal, mottatt 
17.02.2020 

Østkilen 3 53/202, 274, 302, 378 og 277 Etter først å ha fått 
politisk støtte i planutvalget for Boligformål, ble dette i 
behandling i bystyret endret fra dagens formål Bebyggelse og 
anlegg til Næringsformål. Ny industrivirksomhet opp mot 
eksisterende boliger, vil gi næringene sterke begrensninger 
for bruk, transport og tilkomst. 
Presisering av faktagrunnlag 
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Det er tidligere gitt avslag på mudring for tilkomst for nytt 
fergeleie. Tomta er ikke egnet som sjønær næringstomt og 
må baseres på biltransport med de negative konsekvenser 
dette har for nærområdet. 
 
Det er tre boenheter på arealene foreslått til Næringsformål. 
Disse må flyttes hvis det skal utvikles næringsvirksomhet her, 
noe som ikke vurdert i omgjøring av formål. Grunneiers ønske 
om å utvikle til bolig er ikke hensyntatt. 
 
Konflikter mellom boliger og næring vil bidra til å sette 
begrensninger for rasjonell drift av næringseiendommer. 
 
Barnehage og BMX baneanlegg brukes av sårbare 
aldersgrupper. Disse får et industriområde enda tettere innpå 
seg. Dette er ikke hensyntatt i ny linjeføring for formål. 
 
Grunneier foreslår at de aktuelle eiendommene deles i tre 
soner. Noe med areal til næring i vest, arealene i midten 
settes av til næring som ikke er industri, mens arealene mot 
øst tilrettelegges for boligutvikling 

116 Griff Arkitektur AS v/Jarl 
Ture Vormdal, mottatt 
17.02.2020 

FMV 1 423/2 m.fl. Det vises til innspill og tidligere innsendt 
merknad dnr. 784, 785 
 
Det anmodes om at bestemmelse 6.5 d. justeres slik at dette 
blir et krav om tilpasning til planlagt grønnstruktur, ikke et 
generelt forbud. Bedre med godt planlagt infrastruktur-
korridor i parker enn potensiell blokkering i trange situasjoner 
i aktive gaterom. 
 
I bestemmelsen 9.1 for gaterom, tillates parkering for 
funksjonshemmede, sykkel og bussholdeplasser. Det anmodes 
om at dette også omfatter Kiss´n ride for å hindre kjøring 
internt på skoleområdet. 
 
Formål FMV 1. «Delområdet skal brukes som idrettsanlegg og 
skole med tilhørende anlegg. Se forslag til tolkning/endring 
av tekst. 
 
For å sikre at reguleringsplan ikke kommer i konflikt med 
arealplan anmodes det om at makshøyde justeres for den 
østlige delen av FMV 1 til 30 meter. Idrettsanlegget ligger 
eksakt på 28 meter over ferdig terreng.  
 
Bestemmelse 17.3 stiller krav til underjordisk parkering ved 
større utbygginger. Denne må vi se på sammen 
 
Midlertidig parkering ved gjennomføring av byggeprosjekt. 
17.1 tillater ikke dette på ubenyttede tomter. Det vil ikke 
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være realistisk å parkere på egen tom hvis alle prosjektene 
realiseres parallelt. 
 
Parkering for funksjonhemmede synes overdimensjonert. For 
arena, idrettshall og Frederik II blir kravet totalt bli 75 plasser. 
Hvis det tas utgangspunkt på ca 500 plasser med 4% HC 
parkering i tråd med nasjonal retningslinje, gir dette 20 HC 
plasser. Endelig antall defineres i reguleringsplan. 
 
Krav til parkering for småbåthavn er 0,2 – 0,3 plass til bil per 
båtplass. En gjestehavn er basert på besøk av båter som 
kommer sjøveien. Det anmodes om en egen bestemmelse for 
FMV 1 som sikrer at kravet ikke dukker opp som et krav 
senerre som kan gå på bekostning av planlagt arealbruk til 
skole og idrett. 
 
Krav til 0,5 per elev for sykkelparkering virker for høyt. 
Behovet for parkering for lastesykkel ved vgs bør drøftes og 
løses i regulering av området. Det anmodes om at 18.1 
korrigeres. 

117 Værste AS v/Trond Delbekk, 
mottatt 17.02.2020 

Uteoppholdsarealer 
Det forslås at FMV 2, 3, 4, får egen bestemmelse knyttet til 
uteoppholdsarealer på min. 15 kvm per bolig som for 
sentrumsformål. 
 
N16 Det foreslås at næringsformål utvides til å inkludere 
kontor, off. og privat tjenesteyting. 
 
Høydebestemmelse for N16 som for FMV 3 med presisering 
av at høyder skal underordne seg kontur for Åsgårdvarden. 
 
Dagens fjellanlegg tillates utvidet og endelig størrelse 
fastsettes i reguleringsplan. 
 
Avsettelse av offentlige arealer FMV vest må ses i 
sammenheng med tilliggende rekreasjons- og naturområder 
som Ballastplanteområdet, Åsgårdvarden elverommet og –
promenaden. 
 
På FMV 1, 2, og 4 er det ca 42 daa som skal opparbeides, 
finansieres og overtas av kommunen. På FMV 3, 5 og 6 
kommer det ca 10 daa i tillegg. Det mangler realisme og 
gjennomføringsevne til dette omfanget, noe som igjen vil 
forsinke utvikling av bydelen og presse boligprisene opp. 
 
Værste AS forbeholder seg derfor retten til å komme tilbake 
til dette tema i kommende rulleringer av kommuneplanens 
arealdel dersom dette viser seg å hindregjennomføringsevne 
for planlagte prosjekter i området. 
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Parkgata vest for Sagparken 
Værste AS mister verdifulle arealer og ønsker å endre krav til 
bredde på Parkgata vest for Sagparken. 
Her er det avsatt et parkområde i gateprofilet på min. 18 
meter i ca 300 meters lengde, ca 5,4 daa som skal finansieres 
av grunneierne og kommunen. 
 
Det foreslås å beholde funksjonell bredde og ivareta dobbel 
trerekke, separate sykkelfelt, fremkommelighet for 
fotgjengere, buss og transport, og forarealer langs fortau for 
virksomheter som trenger dette. 
 
Krav om tilleggsbredde på 18 meter til park og aktivitet 
fjernes fra bestemmelse, men funksjonskrav for Parkgate 
opprettholdes. 
 
Utfylling FMV 4 
Værste AS anmoder om at rapport utarbeidet av Rambøll 
legges til grunn for utfylling i det omfang det politiske 
vedtaket åpner for, og at plankartet endres iht. politisk vedtak 
om maks utfylling på 32 daa for ny utsendelse og utvidet 
høringsperiode. 
 
Plankart Værstetorvet 
Det bes om at kartgrunnlag samkjøres korrekt med nylig 
vedtatt regulering for del av Åsgårsd og innspill fra FM 
eiendom iht politisk vedtak. 
 
Parkeringskrav FMV vest 
For 400 boliger får man 40 P plasser for funksjonshemmede 
som forutsettes plassert i P-kjeller. Dette er diskriminerende 
med tanke på tilgjengelighet. Ingen plasser tilgjengelig på 
bakkeb for besøkende til parker og uteanlegg. 
 
Punkt 17.2 a om parkering ved større byggprosjekter endres 
slik at det pånes for at 50% av parkering knyttet til 
tilgjengelighet for funksjonshemmede organiseres i gaterom. 
Dette defineres endelig i reguleringsplan. 
 
Generelle kommentarer 
17.1 og 17.2 oppfattes som rigide. Vanskelig å oppfylle 
kravene i større transformasjonsområder. 
 
Parkeringsbestemmelsene punkt 17.1 endres til  

 Midlertidig parkeringsplasser i forbindelse med 
utbyggingsprosjekter tillates i gjennomførings- og 
oppføringsfasen. 

 For transformasjonsområder i byområde tillates 
midlertidig parkering på terreng i forbindelse med 
prosjektgjennomføring. 
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Dokka 
To områder har samme navn, Dokka. Det ene er en etablert 
gate på vestsiden av Værstebrua og det andre er tørrdokka 
hos Jotne, som også kalles Dokka i mange dokumenter. 
Gatenavnet Dokka er tildelt byggeprosjektet. Det foreslås 
Dokka ved Jotne endres til Tørrdokka. 
 
Grenselinjer for Felt FMV 4 er ikke i samsvar med siste 
korrigering av tom for offentlige programmer. 
 
Høydebestemmelser for østre del av FMV Odden i FMV 4, er 
ikke itråd med politisk vedtak og plankart, se bestemmelse 
#21/28 og plankart FMV 4. 

126 Brødr. Bøckmann AS, datert 
17.02.2020 

Gnr./bnr. 300/904 m.fl. (sentrum) 
 
Sender på nytt merknad datert 01.04.2019 (dnr. 970) om økt 
byggehøyde for deler av City-kvartalet, for å kunne etablere 
hotell i 12 etasjer. Dette pga. krav til størrelse og kapasitet 
ved et moderne hotell. Ber om at dette tas inn i 
kommuneplanens arealdel. 

128 Jotne Eiendom AS v/ Alt. 
Arkitektur AS, datert 
17.02.2020 

FMV vest 
Positiv til at kommuneplanens arealdel legger opp til et 
detaljeringsnivå på FMV som forenkler saksbehandling og 
sikrer gode intensjoner. Oppleves likevel som problematisk at 
mange detaljer styres tidlig. Disse bør heller fastlegges når 
grunneierne har kommet lenger med sine prosjekter og 
gjennom detaljreguleringsprosesser.  
 
Temaer med størst behov for presisering/avklaring: 
Utfylling på Odden: 
Svært bekymret for hvordan endrede strømningsforhold i 
elven vil påvirke sedimentering og bunnforhold i Hølen. 
Krever at dette må vurderes og dokumenteres grundig i den 
utredningen administrasjonen skal gjennomføre før 
sluttbehandling av planen. 
 
Utbygging i Hølen: 
Innerst i Hølen har Jotne foreslått bebyggelse på pæler i 
vannet. Kommunen har sagt nei til dette fordi det er 
tilstrekkelig areal på land. Hvis stor utfylling ved Odden 
tillates, ser Jotne ingen saklige grunner til at deres forslag til 
boliger i Hølen ikke skal gis samme positive behandling. 
 
Høydebestemmelser: 
Mener det kan være lettere å forstå intensjonene i planen 
dersom det skrives hva som er tiltenkt antall etasjer. 
Gjennomsnittlig gesims bør generelt endres til veiledende 
funksjonsbestemmelser. I merknaden foreslås en rekke 
endringer i høydebestemmelser, dels som endringer i 
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bestemmelsene og dels som korrigeringer i plankartet for å få 
samsvar mellom bestemmelse og kart. For de konkrete 
forslagene vises det til merknaden. 
 
MUA: 
Foreslår endringer av bestemmelse 13.3 (sambruk for arealer 
for offentlig uteoppholdsareal) og 13.4 (nærlekeplass), se 
merknad. 
 
Generelle krav og krav til utadrettet virksomhet i 
sentrumsformål: 
Foreslår at det som gjelder Selma Nygrens vei i bestemmelse 
9.3 strykes til man vet støytall og har kartlagt de faktiske 
forholdene for bolig. Foreslår at det bør åpnes for bolig hel 
ned til grunnplan utenfor den bymessige kjernestrukturen, se 
merknad for forslag til bestemmelser som hensyntar det. 
 
Kjøpesenter: 
Det bør i bestemmelse 11.3 tydeliggjøres at det kan være mer 
enn 3000 m2 handel på FMV vest, men at dette ikke skal 
konsentreres. I bestemmelse 17.3 bør det også legges til 
mobilitetspunkter og byttepunkter samt annen service som 
bygger opp om et godt bomiljø med redusert bilbehov. 
 
Balkonger i 2. etg. ved høy 1. etg. (4,2 m): 
Foreslår mot sambruksgater og boliggater å tillate balkong fra 
og med 2. etasje ved høy 1. etasje, jf. bestemmelse 11.1. 
 
Elvepromenade: 
Foreslår endringer av bestemmelser knyttet til bredde og at 
begrepet "gang- og sykkelvei" ikke brukes. 
 
Plankartet: 
Viktig at det sikres mulighet til justering av feltgrenser når det 
gjennomføres regulering eller prosjektering med høyere 
detaljeringsgrad enn kommuneplanens arealdel. Foreslår flere 
endrede/nye bestemmelser knyttet til plankartet, se 
merknad. 
 
Annet: 
I bestemmelse 9 i) stilles det krav til dobbel trerekke langs en 
bygate. Mener dette bør nyanseres til gate med grønt preg og 
minimum ensidig rekke med trær. 
I bestemmelse 9.2 c) vises det til bestemmelse 39.1 som ikke 
finnes. 

131 Sleipner Motor Eiendom AS 
v/ G plan AS, datert 
17.02.2020 

Gnr./bnr. 300/80 og 300/82 (Trosvikberget) 
 
Stiller seg uforstående til at eiendommene dekkes av 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570) i forslag til ny 
kommuneplan. Ifølge planbeskrivelsen er begrunnelsen for 
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hensynssonen gjeldende reguleringsplan (Trosvikberget, 
1988), men i denne reguleringsplanen er det ingen faglige 
vurderinger av bygningenes kulturhistoriske verdi. De anviste 
restriksjonssonene er heller ikke begrunnet eller benevnt. 
 
Viser til fortettingsstrategien og DIVE-analysen som er 
gjennomført. Industriområdene på Seiersborg har stort 
fortettingspotensial ifølge førstnevnte. Viktig at 
kommuneplanen åpner for den ønskede utviklingen i områder 
hvor konfliktnivået er lavt. Mener bruken av hensynssone 
H570 på de aktuelle eiendommene er basert på feil 
faktagrunnlag og at vern av bebyggelse blir et 
uforholdsmessig stort utredningstema i senere planprosesser. 
I DIVE-analysen vurderes de aktuelle eiendommene som "ikke 
sårbare kulturmiljøer" ved eventuell fortetting.   
 
Ber om at hensynssone kulturmiljø (H570) fjernes for de 
aktuelle eiendommene før kommuneplanen vedtas.  

133 Viktor I AS v/ Pål Sandal, 
datert 17.02.2020 

Gnr./bnr. 423/166 (FMV vest) 
 
Reagerer på at nevnte eiendom, som ligger i delområde FMV 
1 i arealplanen, er gitt samme formål som det offentlige 
programmet.  
 
Ber om at  

 grenselinjer for FMV 1 justeres i tråd med offentlig 
program, og som er avtalt/etablert mellom grunneier 
og Fredrikstad kommune/Viken fylkeskommune. 

 Arealformål endres fra kombinert bebyggelse og 
anlegg (med bestemmelse om idrettsanlegg og skole 
med tilhørende anlegg) til bebyggelse og anlegg uten 
spesifikasjon. 

134 Rune Karlsen v/ Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS, 
datert 17.02.2020 

Gnr./bnr. 48/371 (Floa) 
 
To merknader til nevnte eiendom: 
Ønske om oppfylling: Deler av den nordre delen av 
eiendommen ligger under vann og er i forslag til ny 
kommuneplan markert som småbåthavn. Dybden er 
imidlertid ikke mer enn 30-50 cm mange steder og området er 
tidvis tørrlagt. Området er bedre egnet som byggegrunn enn 
båttrafikk og det bes derfor om at området kan fylles ut, som 
vist på vedlagt kart. 
 
Framføring av kyststi: Landdelen sør på eiendommen er smal 
og innsnevres av fortau langs vestsiden av tomten. I 
kommuneplanen foreslås det en framtidig gangtrasé (kyststi) 
langs østsiden. Dette vil vanskeliggjøre utnyttelsen av tomta 
og gangtraseer på begge sider vil heller ikke gi de beste 
bomiljøet. Det er heller ikke i tråd med avtale som er inngått 
med kommunens eiendomsavdeling ved overdragelse av 
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arealet. Foreslår at kyststien i større grad følger det regulerte 
fortauet langs vestsiden forbi området. Hvis ikke kyststien kan 
flyttes, ønskes arealet lagt ut som næringsområde i tråd med 
gjeldende reguleringsplan for området. 

138 Rune Karlsen v/ Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS, 
datert 17.02.2020 

Galoppen, B05 og B06 
 
Disse framtidige boligfeltene er i grove trekk i tråd med 
tidligere innspill, men arealene er arrondert slik at det i 
praksis vil være vanskelig å utnytte områdene på en 
hensiktsmessig måte. Foreslår derfor endringer i kart og 
bestemmelser.  
 
Det vises til vedlagte kartutsnitt, men disse har ikke kommet 
med. 
 
B05: 
Godt fornøyd med at feltet hører til byområdet og at det vil 
tillates en byggehøyde på opptil 19 meter, noe som kan 
tilsvare 6 etasjer. Verkstedet/lagerbygningen rett nord for 
B05 bør imidlertid innlemmes i feltet, da dette på sikt bør 
transformeres til boligformål ettersom et slik lokale ikke er 
gunstig inne i et bomiljø. Hvis lagerbygget tas med, bør også 
arealene rett ovenfor tas med i B05. Potensialet for antall 
boenheter øker, og det foreslås at det i 
boligbyggeprogrammet økes fra 55 til rundt 80 boenheter 
med blokkbebyggelse. 
 
B06: 
Bratt terreng er krevende og dyrt å bygge i, og byggeområder 
må gi mulighet for reell utbygging. Boligbyggeprogrammet 
viser ca. 50 boenheter for B06, men i praksis er det ikke plass 
til så mange slik feltet nå er avgrenset. Av hensyn til 
eksisterende bebyggelse, kostnader og den praktiske 
gjennomføringen, ønskes en omarrondering av B06 for å gjøre 
prosjektet gjennomførbart. 
 
Bestemmelse 10-2 e) har en høydebegrensning på 8 meter i 
nord og 6,5 meter i sør, målt fra eksisterende terreng. Dette 
er for knapt og vil vanskeliggjøre utbyggingen. Ønsker å 
tilpasse boligene til terrenget gjennom terrassering og det vil 
da være hensiktsmessig å styre høyden ved en begrensning av 
øvre og nedre gesimshøyde, målt fra terreng.  

139 Rune Karlsen v/ Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS, 
datert 17.02.2020 

Gnr./bnr. 210/10 (Floa) 
 
Felt P01 ved Floa har arealformål framtidig parkeringsanlegg. 
Ønsker at ca. 8 dekar nord på dettet feltet får endret formål 
til næring. 
 
Mener beliggenheten kan være attraktiv for båtliv og 
rekreasjon. Ønsker derfor muligheten for å kunne etablere 
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f.eks. et servicebygg for fritidsbåter i området. Det kan også 
være aktuelt for at bobiler kan bruke noen av de samme 
fasilitetene, f.eks. septikmottak, dusjfasiliteter og bevertning. 

144 Isegran Eiendom og 
Cityplan, datert 17.02.2020  

Trosvikstranda og generelle innspill 
 
Mener planen har blitt mye mer lettlest og intuitiv fra første 
høringsrunde. Har noen forslag til justeringer som kan gjøre 
den enda bedre. For de konkrete forslagene til endringer i 
tekstbestemmelsene henvises det til merknaden. 
 
Feil i planutkast: 
I bestemmelse 7.2 Føringer for utbyggingsområder, 
Trosvikstranda, står det at det avstanden mellom kvartalene 
skal være på minimum 18 meter. Dette er feil. Det har blitt 
bekreftet både skriftlig og i reguleringsmøter med kommunen 
at kravet er minimum 12 meter. Ber om at dette rettes opp. 
 
Bestemmelser som bør endres/fjernes fra området avsatt til 
sentrumsformål: 
6.3 Elvepromenade: 
Bredde på elvepromenade bør være gjennomsnittlig og ikke 
et minimumskrav. Begrunnes med at elvepromenaden ikke er 
rett og at den må følge sin naturlige struktur hvor den skal bli 
et funksjonelt og attraktivt byrom.  
 
10 Høyder: 

 10.2 a: Den eksisterende bebyggelsen må integreres i 
tett by, ikke motsatt. Bestemmelsen bidrar til en ikke-
konstruktiv trend som vil forhindre videre utvikling. 

 10.2 e Trosvikstranda øst: Ønsker 
høydebestemmelsen endret fra 19/22 til 19/25. Økt 
fleksibilitet vil kunne gi mer variasjon i byggehøyder 
og etasjehøyder. 

 10.3 a: Foreslår endret ordlyd for å minske faren for 
at bestemmelsen misforstås. 

 10.3 b: Mener bestemmelsen også bør tillate skråtak 
eller annen form på inntrekning av etasjer, for å 
unngå monoton bebyggelse. Det bør heller ikke være 
krav om inntrekning fra fire sider, det er mer 
passende med krav kun om inntrekning mot 
hovedgater. Med inntrekning fra fire sider blir det 
veldig liten bygningskropp igjen og mange framtidige 
bygg vil få samme pussige tårnformasjon. 

 
13.7 Barnehager: 
Svært viktig at kommunen ikke endrer disse kravene til 
uteoppholdsarealer for barnehager i sentrumsformål. Viktig at 
kommunen står fast på de uteoppholdsarealene som er 
skissert i planutkastet, blant annet for å kunne etablere en 
flott urban barnehage på Trosvikstranda. 
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17 og 18 Parkering for bil og sykkel: 
Vil utfordre ytterligere på sykkel- og bilparkering. Foreslår en 
ny parkeringsbestemmelse som åpner for innovative 
deleløsninger for bil og sykkel. 

151 Isegran Eiendom v/ Dark 
Prosjekt AS, datert 
18.02.2020 

Generelle innspill + innspill til Nygata (gnr./bnr. 300/1599 og 
300/1608), Sleipner (BA08), Stjernehallen (B40) og 
Gudebergjordet (OP08) 
 
Generelle innspill: 
Havnebassenget: 
Havnebassenget er byens største offentlige byrom, og det er 
en viktig historie- og identitetsbærer. Kommuneplanen bør 
sikre videreutvikling av havnebassenget som et offentlig 
byrom. Det bør sikres framkommelighet og aktivisering av 
arealene langs elva og legger til rette for aktivering på selve 
elva. Det bør være en tydelig strategi knyttet til 
havnebassenget. 
 
Værstebrua: 
Værstebrua vil etter hvert som transformasjonsområdene i 
nærheten bygges ut, bli en viktig forbindelseslinje for myke 
trafikanter. Brua er i dag utformet som en veibru, med 
nedprioritering av gående og syklende. Utforming og 
tverrsnitt for brua bør bearbeides for å gjøre opplevelsen mer 
bymessig, jf. Ring 1 og 2. 
 
Innhold og kvalitet: 
Opprettholder tidligere innspill om krav om stedsanalyse og 
kvalitetsprogram. Stedsanalysen skal være en overordnet og 
konsentrert avklaring av sammenhengen mellom et prosjekt 
og omgivelsene. Den skal inngå i en dialog mellom kommune 
og tiltakshaver tidlig i prosessen, for å bidra til tidlige og 
tydelige signaler. Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for 
prosjektets kvalitative og miljømessige målsetninger og 
definere en visjon som kan bidra til å fremme sosialt og 
kulturelt mangfold. 
 
Bokvalitet: 
Foreslår en ny bestemmelse om leilighetsstørrelse og 
sammensetning (fra KPA Drammen, § 7.3). Det skal sikre et 
variert boligtilbud og bidra til å unngå områder med små 
leiligheter og mye utflytting. 
 
§ 4 Rekkefølgekrav: 
Mener kravet om etablering av nærmiljøpark i bestemmelse 
4.3 kan stoppe mange små prosjekter. Foreslår at kravet først 
utløses ved etablering av et visst antall boenheter i et 
område, f.eks. fem eller ni. 
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§ 14 Kulturminner: 
Foreslår at det legges til et punkt som peker på vern gjennom 
bruk og at nybygg i tilknytning til kulturminner/-miljøer skal 
utvikles i samarbeid med kulturminnefaglig kompetanse som 
sikrer identitet, spor og lesbarhet. 
 
Innspill til delområder eid og forvaltet av Isegran Eiendom: 
Nygata, gnr./bnr. 300/1599 og 300/1608: 
Ber om at foreslått framtidig grønnstruktur GP1 tilbakeføres 
til byggeformål. Begrunnelsen for å etablere en åpen plass der 
er ikke overbevisende. Mener detaljregulering er riktig 
plannivå for plangrep som dette. Eventuelt kan man sikre at 
et slikt plangrep særlig vurderes ved å legge inn en 
hensynssone med krav om utredning av nytt byrom. 
 
BA08, Sleipner: 
Hensynssone for bevaring er lagt over en større del av 
bebyggelsen enn det som vurderes som bevaringsverdig. 
Foreslår derfor endring av tekst under bestemmelse 7 
Føringer for utbyggingsområder, BA08. Eventuelt en 
tydeliggjøring av vern gjennom bruk i bestemmelse 14.  Står 
fast ved tidligere innspill om at det gjerne kan stå at BA08 
også kan benyttes til skoleformål ved behov. 

1025 Jotne Eiendom AS v/ Alt 
arkitektur AS, datert 
16.04.2019. 

Gnr./bnr. 423/121 m.fl. (FMV).  
Merknad til høringsuttalelse fra Værste AS - FMV vest datert 
01.04.19. Se både merknader dnr 982, 988, 1025 og 1051.  
 
Sentrumsformål på FMV 
Mener at Værstes argumentasjon mot sentrumsformål på 
FMV og mot fortettingsstudiet kan vitne om at de ikke har fått 
med seg hensikten. Avsender mener det ikke er mulig å 
blande sammen Værste-tomten ved gangbroen og sentrum 
med FMV-tomten, da sentrumsformål på de to 
beliggenhetene vil ha en svært ulik effekt på bystrukturen. 
 
Bystruktur på Odden 
I ett av Værstes vedlegg vises en tenkt bystruktur på Odden 
som omhandler avsenders eiendom. Illustrasjonen er ikke i 
tråd med grunneiers ønsker, utarbeidede mulighetsstudier, 
forslag til arealdel eller Formingsveileder. Avsender mener 
man bør opprettholde antall grønne sammenhenger som er 
vist i kommuneplanen. 
 
Bruk av ordet omforent 
Værstes høringsuttalelse stadfester flere steder at tanker og 
meninger som Værste har gjort seg er omforent med Jotne 
AS. Avsender vil ta avstand fra samtlige av disse påstandene 
da det ikke medfører riktighet. 
 
Diagonalgaten mellom rundkjøring og kran på Dokka 
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Diagonalgatens geometri er et grunnleggende plangrep som 
sikrer siktlinje mellom tilliggende byområde og FMVs 
industrihistorie i kranene på tvers av eiendomsgrenser. 
Avsender mener det er svært viktig å sikre denne geometrien 
i kommuneplanen, selv om det bør legges opp til en 
romslighet for justering mtp. endelig plassering av kraner. 
 
Parkgaten og bygaten 
Geometri på Parkgate og Bygate må ikke være til hinder for 
en midlertidig fase hvor bruken av eksisterende bygg er viktig 
å videreføre 

1051 Griff arkitektur AS v/ Jarl 
Ture Vormdal og Kjersti 
Grotle, datert 14.06.2019.  
 

Merknad til høringsuttalelse fra Alt Arkitektur til FMV vest. Se 
både merknader 982, 988, 1025 og 1051.  
 
Avsender viser til merknad fra Alt Arkitektur datert 
16.04.2019 (Referanse: 17/7665-1025), der Alt Arkitektur (på 
vegne av Jotne AS) kommenterer Værste AS sitt 
høringsinnspill til kommuneplanens arealdel. Avsender har 
flere kommentarer til denne merknaden, blant annet når det 
gjelder vurdering av sentrumsformål og bystruktur. 
Kommentarene tar for seg enkeltavsnitt i merknaden fra Alt 
Arkitektur, og kan leses i sin helhet på nett. 

1106 Værste AS v/ Trond 
Delbekk, datert 22.11.2019 

Merknader til bestemmelser og plankart for FMV vest 
FMV 4, FMV 5 og FMV 6 har for lav utnyttelse pga. overvekt 
av offentlige arealer og begrenset andel tomt for bebyggelse. 
Dette kan gjøre utbygging lite regningssvarende og hindre 
realisering. Av den grunn foreslås seks punkter med 
vedtakstekster om endringer i bestemmelser og plankart for 
FMV vest, se merknad. 

1107 Østfold fylkeskommune v/ 
Christian Bromander, datert 
22.11.2019 

Merknader til bestemmelser og plankart for FMV vest 
 
Dokkaveien bør beholdes som i dag. En flytting som foreslått 
av kommunens administrasjon har blant annet følgende 
negative konsekvenser: 

 Merkostnader til flytting av vei 

 Landeveispreg på gate med S-sving 

 Gate og byrom mister logikk 

 Funksjonalitet mtp. rundkjøring er tilnærmet den 
samme 

 
Arbeidet med reguleringsplan for Frederik II og Arena 
Fredrikstad pågår parallelt med kommuneplanrulleringen. I 
nytt høringsutkast for kommuneplanen er det forhold som 
vanskeliggjør videre planlegging pga. avvik fra avtalte 
forutsetninger mellom grunneier og de offentlige aktørene. 
Spørsmålene trenger rask avklaring for å unngå forsinkelser 
for realiseringen av prosjektene. Viktige punkter for FMV 1: 

 På nord- og vestsiden av FMV1 tilpasses 
kommuneplankartet de grenselinjer for Sagparken og 
tomt for offentlig program som er avtalt mellom 
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grunneier og fylkeskommune/kommune, for å sikre 
forutsigbarhet for videre planprosess for Frederik II og 
Arena Fredrikstad. 

 I felt FMV 1 skal Dokkaveien opprettholdes med 
dagens linjeføring uten S-form ved tilkobling til 
Parkgata. Plankart justeres. Eventuelt behov for 
trafikksikkerhetstiltak avklares i reguleringsprosess. 

I Parkgata i felt FMV1 tillates offentlig utformede utearealer 
tilknyttet skole samt løsninger knyttet til mobilitet og 
tilkomst. Endelig geometri og linjeføring fastsettes i 
reguleringsplan. 

 

 

Se også fylkeskommunens uttalelse i dokumentet «Offentlige myndigheter».  

 

 


