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Marthe Lemming, datert 
03.02.2020 og 06.02.2020 

Merknad til framtidig næringsområde på Tofteberg. 
Avsender bor nær nytt næringsområde på Tofteberg og er 
bekymret for hvordan det vil være å bo der i framtiden, både 
ved ferdig næringsområde og under anleggsperioden. 
 
Tolker det som står i kommuneplanen dithen at det må 
sprenges og fraktes ut mye masse. Frykter at det betyr at 
nærområdet vil bli utsatt for mye støy, støv og skjelvinger, noe 
som vil bli en stor belastning både for beboerne og dyreholdet. 
Er også redd for at det kan bli skader på låve, hus og/eller 
støttemurer på grunn av rystelser ved store sprengninger. 
 
Ved planlegging av adkomst til næringsområdet, bes det om at 
det tas hensyn til beboerne på Tofteberg. Hvis det planlegges 
adkomst fra Sarpsborgveien, bør denne legges adskilt fra 
Toftebergveien og bebyggelsen langs den. 
 
I supplement (dnr. 36) til merknaden over bes det om at 
grensen til næringsområdet flyttes, som illustrert på vedlagt 
kart. Dette pga. at deler av næringsområdet ligger svært nær 
innsenders tomt og består av fjell som ligger høyt i terrenget. 
Frykter at sprengning av dette vil være ekstra belastende for de 
som bor like ved.  

55 Odin maskin v/ Frank 
Magnussen, mottatt 
14.02.2020 

Det vises til Bystyrets vedtak av 6. desember 2019, bokstav e, 
hvor det framgår at Bystyret enstemmig har besluttet å 
opprettholde Åle GU 159, som næringsareal.  
 
Undertegnede med flere er svært fornøyd med at politikerne 
har lyttet til merknader og innspill. Det bes om at kommunen 
tar kontakt, hvis det blir foretatt endringer. 

74 Håkon Stang, mottatt 
14.02.2020 

303/1 240/0 Sigerstadveien 58-50 På kommunal eiendom er 
det etablert en voll som skjerming mot Fredrikstad Seafood 
landlaksfabrikk. Den bør bli et «sommerfugleri» 

83 Jon Lilleborge, mottatt 
15.02.2020 

KB 6 Tofteberg 
Arealplanens avgrensing av KB6 mot syd må ivareta hensynet til 
jordvern, med den konsekvens at områdets sydgrense flyttes til 
rett nord for det fulldyrkede arealet som utgjør ca halvparten 
av den sydlige spissen i høringsutkastets utforming. Det samme 
må da skje med den markerte innkjøringstraseen fra 
Vardeveien.  
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Dersom det i kommunens arealplan ønskes opprettholdt 
samme areal som allerede ligger i høringsutkastet, kan dette 
tas inn gjennom utvidelse av KB6 mot øst. I 
konsekvensutredningen angis det feilaktig at området ikke 
berører dyrket mark. Det er ikke i tvil om at jordvern er et viktig 
verneinteresse. Viser til e-post fra fylkeskommunen.  
Mener det er en feil i behandlingen av høringsuttalelse fra 
lokalsamfunnsutvalgene ved at jordvernhensyn ikke er 
kommentert av kommunen.  
Ved å flytte sydgrensen for KB6 lenger nord vil det fredede 
kulturminnet (gravrøys) ivaretas bedre i landskapet.  

95 Biltema Real Estate 
Norway AS v/Gplan, 
mottatt 16.02.2020 

303/1788 Arealene er endret fra næringsområde til parkering 
og grøntområde med hensynssone ved andre gangs høring av 
planen etter høringsuttalelse fra fylkeskommunen. 
 
Grunnlaget for uttalelsen oppfattes som mangelfull. Områdets 
kulturhistoriske verdi kan vanskelig ses å være vesentlig endret 
siden vedtak av gjeldende plan i 2011. I vurderingen har 
planadministrasjonen konkludert med at området ikke egner 
seg til annet enn forretning/kjøpesenter, men at dette ikke kan 
etableres som følge av kjøpesenterbestemmelsene. Området er 
da satt av til parkering uten drøfting med fylkesmyndighetene. 
Eier er ikke enig at området ikke er egnet til annen type næring 
med sin sentrale beliggenhet. Det bes om at arealene igjen gis 
næringsformål. 

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

Godshavn Økt godstrafikk inn og ut av havna vil føre til økt 
tungtrafikk gjennom boligområder. Det er tidligere påpekt 
behov for tilgang til jernbane direkte fra godshavna. Dette 
savnes som et moment i vurderingen, satsing på Øra vil uten 
jernbane vil føre til økt støy- og luftforurensning. 
 
Øra er satt av som næringsområde. Det burde gjøres grep for å 
tilrettelegge for friluftsliv og naturmangfold.  

118 Aarum Teglverk v/Lars 
Jacobsen, mottatt 
17.02.2020 

N14 Årum/ Dombergodden tilbakeføres til LNF-område. 
Bystyret mener området er sårbart og lite egnet som 
næringsområde. Utdypende begrunnelse er ikke gitt. 
 
Argumenter for at området er egnet som næringsområde: 

 Ordførere og næringssjefer i Fr.stad og Sarpsborg har 
uttalt at N14 er et satsningsområde for næring. 

 N14 ligger inntil E6, altså kort vei til av-  og påkjøring for 
transport. 

 Det skal bygges bro på rv 111 over E6 for å øke 
framkommeligheten. 

 Området er allerede trafikkbelastet, bra å begrense 
omfang av arealer som er belaster miljøet. 

 Kun 1% av kommunens samlede dyrkede mark. 
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 N14 Kommunens eneste «utstillingsvindu» mot E6. 
Lokalisering i tråd med kommunens ønske om 
balansert, nøktern og hensiktsmessig arealbruk. 

 I tråd med arealstrategi i fylkesplan for Østfold. 

 Alle områder kan ses på som sårbare, som lite egnet og 
som et kulturlandskap. På 70-tallet, da området ble 
ekspropriert til ny E6, tenkte man utvikling. Det bør 
gjøres nå også. 

 Området berører ikke Glommastien. 

 Det er ikke foretatt undersøkelser som viser at området 
er rasutsatt. Grunnfjell i dagen etter utgravd leire. 

Etter lang tid med planlegging, et par år med kommunikasjon 
med Fr.stad og Sarpsborg kommuner  og KJH eiendom, kom 
vedtaket fra bystyret som en stor overraskelse. I januar var det 
avtalt avsluttende møter med kommunene for å enes om hva 
som ville gavne begge kommuner og lokalmiljøet best. Det 
øsnkes å ta opp denne tråden igjen for å skån andre områder 
som er mer sårbare, mer uegnet og ligger lenger fra E6 enn 
N14. 

127 Gudeberg 
lokalsamfunnsutvalg v/ 
leder Fredrik W. Ellefsen, 
datert 17.02.2020 

KB11 (Øra) 
Området må forbli LNF. Det er av stor betydning for Øra 
naturreservat, som er en viktig ressurs for videre utvikling.  
 
Anser at behandlingen av området de siste ti årene, som bl.a. 
har ført til redusert artsmangfold, er blitt lavt prioritert som en 
del av en ønsket utvikling. 
 
Det er lav utnyttelsesgrad i Øra-området, og argumentene om 
bruk av KB11 til industriell utvikling av sirkulærøkonomi faller 
på sin egen urimelighet. God planlegging vil gjøre det mulig å 
finne plass for denne utviklingen innenfor de eksisterende 
industriområdene. 
 
Utviklingen av Øra naturreservat er et prioritert prosjekt for 
både kommune, fylke og stat. Lokalsamfunnet ønsker denne 
utviklingen velkommen. Naturreservatet vil kunne bli en 
verdifull ressurs for Fredrikstad. 

154 Saint-Gobain Byggevarer 
AS v/ Dark Prosjekt AS, 
datert 19.02.2020 

Gnr./bnr. 620/11 og 621/35 (Moum, N10) 
 
De to eiendommene ligger i gjeldende arealdel helt eller delvis 
innenfor framtidig næringsområde N504. I forslag til ny arealdel 
er næringsområdets (N10) størrelse redusert og det går ikke 
ned til Glomma. De omgjorte områdene er foreslått endret til 
LNF. Det er også lagt inn flere hensynssoner. 
 
Mener at det ikke framkommer av saksmaterialet hvilke 
avveininger som ligger bak reduksjonen av næringsområdet. 
Grunneier har heller ikke blitt informert om endringen. 
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Ber om at arealene som Saint-Gobain Byggevarer AS eier 
tilbakeføres til næringsformål av følgende årsaker: 

 Eksisterende bruk 

 Pågående samarbeidsplaner med Borg Havn IKS om ny 
havn for bulk og stykkgodsprodukter 

 Områdets strategisk viktige lokalisering ved etablering 
av ny bru over Glomma 

 
Hensynssoner for naturmiljø, flomsone og ras/skred 
opprettholdes og endelig avgrensning avklares gjennom 
detaljplan. 

151 Isegran Eiendom v/ Dark 
Prosjekt AS, datert 
18.02.2020 

Moum Leca: 
Stiller spørsmålstegn ved formålsendringen fra industri til LNF 
nord i dette området. Ber om at det endres tilbake. Viktig for 
mange aktører i næringslivet i Fredrikstad, særlig Borg Havn. 

1048 John Lilleborge, datert 
30.05.2019. 

Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 195), se dnr. 512. 
Se både merknad dnr. 750(del 1), 816, 955, 974, 1048 og 1054.   
 
I KU skrives det at omdisponeringen ikke berører dyrka mark. 
Mener dette åpenbart er feil, og viser til at adkomstveier fra 
nordsiden vil gå over fulldyrket mark. Det er også to arealer 
med fulldyrket mark innenfor det omsøkte området. Reagerer 
på at utbygger ikke viser markslag og nødvendige adkomstveier 
i sine kartillustrasjoner. 
 
Hele Toftebergområdet omfatter med stor sannsynlighet 
fornminner som med fordel kunne vært vurdert nærmere. Har 
selv helleristninger på sitt gårdstun, en eiendom som grenser til 
det omsøkte området. Det er registrert flere andre 
helleristninger i området, og det er relativt sannsynlig at 
ytterligere helleristninger og andre fornminner vil dukke opp. 

1054 John Lilleborge, datert 
17.06.2019. 

Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 195), se dnr. 512. 
Se både merknad dnr. 750(del 1), 816, 955, 974, 1048 og 1054.   
 
Viser til et innspill til Tofteberg fra G-Plan, hvor 
fylkeskonservatoren er sitert på at et spesifisert kulturminne 
«ikke er vurdert som spesielt viktig og at dette kan søkes 
frigitt». Kulturminnet er en automatisk fredet gravrøys, og 
påstanden framsto ifølge avsender lite troverdig.  
 
Fylkeskonservatoren har bekreftet at det ikke er gitt en slik 
uttalelse, verken fra fylkeskonservatorembetet som sådan, eller 
fra saksbehandler. Mener at dette svekker G-Plans pålitelighet, 
og ber kommunen merke seg at påstanden er feil. 

1093 Odin Maskin AS v/ Frank 
Magnussen, datert 
28.11.2019 

Merknad til foreslått nytt boligområde ved Onsøy 
marina/Ålekilene 
Reagerer på at det fra politisk hold foreslås et boligområde tett 
på eksisterende nærings- og industriarealer. Det vil være en 
dramatisk endring av rammebetingelsene for virksomheten. 
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Også kritisk til prosessen og at Odin Maskin som en relativt stor 
næringslivsaktør ikke har blitt hørt om dette. 

 

 


