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13 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 
(DSB), datert 
15.01.2020 

DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker. Svarer 
generelt at det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til 
samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker, og at DSB gir faglige innspill 
til Fylkesmannen ved behov.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes 
det om at høringen sendes på nytt med tydelig angivelse av hvilket 
forhold det bes om DSBs uttalelse til.  

29 Bane NOR, datert 
04.02.2020 

Bane NOR som jernbanemyndighet: 
Viser til samordningsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 9. 
april 2019, Bane NORs innsigelsesbrev datert 22. mars 2019 og 
ytterligere korrespondanse mellom Bane NOR og Fredrikstad kommune 
angående Bane NORs innsigelse til felt med idrettsformål (IA06) ved 
Lahelle. 
 
Bane NOR mener det ikke kommer tydelig fram i bestemmelse 7.2 om 
den foreslåtte bestemmelsen for felt IA06 er en rekkefølgebestemmelse 
eller retningslinje. Mener at rekkefølgebestemmelsen må tydeliggjøres i 
planbestemmelsene og legges under kapittel 4. 
Rekkefølgebestemmelser, jf. pbl § 11-9 nr. 4.  
 
I brevet av 22. mars 2019 påpekte Bane NOR at etterbruken av 
jernbane bør tas opp på et senere tidspunkt. På grunn av ny kunnskap 
om vanskelige grunnforhold på InterCity-strekningen Haug–
Fredrikstad–Sarpsborg, er det sannsynlig at det kan bli endringer og 
utsettelser i InterCity-utbyggingen i Fredrikstad. Bane NOR mener 
derfor at det ikke er hensiktsmessig å fastsette etterbruk av 
jernbanearealene i denne rulleringen av kommuneplanen.  
 
Bane NOR mener at det reviderte planforslaget ikke imøtekommer 
deres innsigelse til felt IA06 og av den grunn opprettholdes 
innsigelsen. Jf. nærmere begrunnelse i brev datert 22. mars 2019. Bane 
NOR krever at jernbaneformål tas inn i felt IA06 i tråd med gjeldende 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde. 
 
Bane NOR viser også til andre anmodninger om planendringer som ikke 
er kommentert eller ivaretatt i planforslaget. Dette gjelder særlig 
jernbaneformål for Fredrikstad stasjon og Onsøy stasjon. Viser til 
tidligere uttalelse hvor det ble bedt om at jernbaneformål ivaretas på 
lik linje som veiformål, og ber om at dette rettes opp i planforslaget. 
 
Bane NOR som grunneier: 
Bane NOR Eiendom viser til sin uttalelse til første gangs høring og har 
ingen ytterligere kommentarer. 

66 Statens vegvesen, 
datert 14.02.2020 

Kommunen ønsker kun evt. merknader til endringer gjort etter første 
høring. Fjerde avsnitt s. 49 kommenteres allikevel. KVU for 
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vegforbindelse øst for Oslo er ferdigstilt. Rapport lagt ut på høring med 
frist for innspill 16.02.2020. Teksten bør oppdateres i henhold til dette. 
 
Rapportens (KVU) anbefaling er: 
Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet 
oppfyller kravet 
om en omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den 
laveste 
investeringskostnaden sammenlignet med øvrige alternativ. Videre er 
det det beste 
konseptet sett ut ifra ikke-prissatte virkninger. 

 Rv 22 utvikles deretter trinnvis i tråd med Konsept 4. Konseptet har 
nest best 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet og man vil få en vegforbindelse som 
kan være et 
brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo. Konsept 4 gir også 
bedre 
tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt 
som er viktig 
for utvikling og vekst i regionen. 
 
Dersom man skal tillegge trafikkberedskapshensynet stor verdi, ved å 
etablere en 
robust, rask og sikker omkjøringsveg med stor kapasitet, vil Konsept 2, 
Motorveg 
vest med tunnel under Strømmen (2c) være å anbefale. 

77 Viken 
fylkeskommune, 
datert 14.02.2020 

1. Innsigelsen knyttet til Gretnes/Sundløkka opprettholdes. 
Regionale interesser er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Avgrensning 
av område for utbygging må følge avgrensning av regionalt 
viktig kulturmiljø. 

2. Det fremmes innsigelse til foreslått utbyggingsområde på Øra 
(KB11). Området har store naturverdier, ligger i 100 meters 
beltet og inn mot et naturreservat. Det vises til fylkesplanens 
retningslinjer pkt 1.2.1. for ivaretagelse av biologisk mangfold. 

3. Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til Bjølstad (GU180) 
som nå foreslås som utbyggingsområde. Dette begrunnes i at 
Bjølstad gård er et regionalt viktig kulturmiljø som bør ha 
tilstrekkelig rom rundt seg, samt at parkområder og grønne 
lunger er viktig i et byutviklingsperspektiv for å ivareta hensynet 
til naturmangfold, klima, for gode levekår og folkehelse. 
Grøntområdet nede ved Glomma bør derfor utvides for å 
avbøte foreslått nedbygging. 

4. Viken fylkeskommune gir sterke faglige råd om å: 
a. ta ut hensynssoner for infrastruktur ved regionalt 

næringsområde på Tofteberg og bestemmelse om at første 
adkomstvei skal være fra Vardeveien. Viken 
fylkeskommune forbeholder seg retten til å fremme 
innsigelse til reguleringsplanforslaget for Tofteberg dersom 
regionale interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

b. bevare sveishall 2 og 3 kraner på FMV/Dokka 
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c. ta ut nytt boligområde, Korseberg, i Torsnes ut fra hensyn 
til bolig-, areal- og transportprinsipper, og kommunens 
målsetting om 60-30-10% fordeling på boligbebyggelsen. 

d. utforme avvikssoner for støy hvor utbygging kan vurderes, 
fremfor å gi generell åpning for utbygging i gul støysone for 
å fremme helse og livskvalitet. 

 
5. Viken fylkeskommune viser også til faglige råd som 

fremkommer i saksutredningen, og ber kommunen gjøre 
nødvendig endringer i henhold til disse. 

6. Innsigelsene gitt av fylkesutvalget i Østfold 25.04.2019, 
frafalles, med unntak av pkt 3a, forutsatt at Fredrikstad 
kommune fatter sluttvedtak i tråd med planforslaget som er 
sendt på 2. gangs offentlig ettersyn. 

 
Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Fredrikstad kommune om 
videre oppfølging av innsigelser og faglige råd til kommuneplanen. 
 
Kommunen bør ta inn en planbestemmelse om byggegrenser langs riks- 
og fylkesveger, der dette ikke er fastsatt i en arealplan etter plan- og 
bygningsloven. Dette vil sikre en mer helhetlig praksis ved behandling 
av dispensasjonssøknader. Ved å hjemle byggegrenser som finnes 
gjennom vegloven og fylkeskommunale vedtak i kommuneplanens 
arealdel, blir kommunen alltid vedtaksmyndighet mens SVV og Viken 
fylkeskommune blir høringsinstanser. 
 
Kranene og sveisehall 2 ligger i hensynssone kulturmiljø. Sveisehall 2 
ble foreslått fjernet fra rød liste ved første gangs ettersyn uten at dette 
ble fanget opp av fylkeskommunen. Sterkt faglig råd er å beholde 
sveisehall 2 på rød liste og bevare 3 kraner. Kulturmiljøet på Dokka er i 
sin helhet tatt inn i fylkesplanen som bevaringsområde. 
 
Generelle bestemmelser i pkt. 9.6 FMV 3 – Dokka Sør må hjemles i PPBL 
§ 11-9 nr 7, ikke 5, 6, 8 som angitt. 
 
Sterkt faglig råd om å omarbeide pkt 9.6  
e) «kranene skal bevares» i stedet for «minst 2 kraner». 
h) Kulturmiljø: Kulturmiljøet omfatter Dokka, Sveisehall 1 og 2, 
kranbaner i bygulvet, kraner og beddingen. 
 
Sykkelparkering til VGS på FMV virker for høyt. 0,25/elev synes rimelig. 
Det spilles også inn at parkering for lastesykkel ved skoler bør drøftes 
og løses i regulering av området. 
 
Korsberg ligger i landskapsmessig sårbart område inn mot et regionalt 
viktig kulturmiljø/kulturlandskap. Kommunen sier at lokalsamfunn med 
skolekapasitet skal prioriteres, men grunnlaget for å legge inn 38 daa er 
noe løst fundert. For store utbyggingsreserver vil kunne vanskeliggjøre 
målsetting om boligfordeling på 60-30-10 %. Hvis rådet ikke følges bør 
det legges inn rekkefølgebestemmelser som styrer boligutbyggingen 
over tid. 
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Flytting av hyttefelt på Hvalås ned til Bevø camping. Begge ligger i 
regionalt viktig friluftsområde. Kan være gunstig å samle inngrep ved 
campingplassen. Det må tas særlige hensyn til landskap og synlighet fra 
sjøen. 
 
Gudeberg/Domberg positivt at arealene er tilbakeført til LNF-formål. 
Gamlebyen og etablering av forretninger. Kommunen bes om å vurdere 
om endringen skulle ha vært konsekvensutredet. 
 
Det bes om at eget vedtak om «Felles parkeringsstrategi i Nedre 
Glomma» er tilstrekkelig fulgt opp, slik at kommuneplanen blir et godt 
underlag for framtidig byvekstavtale. 
 
 

93 Sarpsborg 
kommune, mottatt 
14.02.2020 

Sarpsborg kommune hadde merknader, men ingen innsigelse til første 
gangs høring av kommuneplanens arealdel. 
 
Fredrikstad kommune har svart på merknadene. 
 
Området som var avsatt til framtidig næringsbebyggelse på Domberg 
ble vedtatt tilbakeført til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) av 
bystyret i Fredrikstad 06.12.2019. Dette området er under regulering. 
Sarpsborg kommune har fremmet innsigelse til reguleringsforslaget. 
Innsigelsen er knyttet til formål «hotell/overnatting» samt at det åpnes 
for salg av motorkjøretøy. Den er ikke knyttet til næringsformålet 
generelt. Tilbakeføring til LNF løser automatisk opp i innsigelsen fra 
Sarpsborg kommune. Kommunedirektøren har ikke ytterligere 
kommentarer til at området tas ut. 
 
Sarpsborg kommune har også fremmet innsigelse til 
områdereguleringsplanen for Gretnes/Sundløkka. Innsigelsen 
omhandler omfang av kontorarealer og er ikke løst opp. 
Forslag til revidert kommuneplan viderefører overordnet formål på 
området uten endringer. 
 

120 Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat, 
datert 17.02.2020 

NVE minner om innsigelsen til første gangs høring. Denne må formelt 
løses med NVE, og kommunen bes ta kontakt for videre oppfølging. 
Med bakgrunn i innsigelsen ha det ikke vær relevant for NVE å gå inn i 
høringsutkastet i denne runden. 

121 Fiskeridirektoratet, 
datert 17.02.2020 

Generelle merknader: 
Positiv til interkommunalt samarbeid i arealplanarbeidet, som det 
legges opp til i forslag til ny arealdel. For Fiskeridirektoratet er det viktig 
at det balanseres mellom bruk og vern. 
 
Brygger og småbåthavner: 
Svært positivt at kommunens holdning til vern av kystsonen er 
tydeliggjort gjennom å begrense muligheten for antall private brygger, 
noe som bidrar til å ivareta biologisk mangfold. 
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Fiskeridirektoratet har ingen registrerte interesser i områdene hvor det 
planlegges å etablere nye småbåthavner, FMV 4 – Odden og FMV 5 – 
Glombo øst. Det må likevel være et mål at marint biologisk mangfold 
generelt sett ikke skal berøres negativt. Behovet for båtplasser bør 
generelt sett dekeks ved å plassere brygger og småbåthavner på dypere 
vann der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet gjennom 
mudring etc. Hvis det likevel mudres, må massene plasseres i godkjente 
deponi på land.  
 
Båtvedlikehold kan føre til forurensning i småbåthavner. Minner om at 
småbåthavnene har plikt til å sørge for at avfall og farlig avfall 
håndteres miljømessig forsvarlig og for at virksomheten ikke skader 
miljøet. 
 
Marint biologisk mangfold: 
Mener marint biologisk mangfold ivaretas gjennom bestemmelsene. 
Finner det likevel nødvendig å følge opp administrasjonens svar og 
vurdering av direktoratets merknad av 01.04.2019, hvor kommunen 
skriver: "Utvidelser i Tosekilen er endret fra gjeldende kystsoneplan slik 
at de ikke lenge er i konflikt med registrerte naturverdier". 
 
Fiskeridirektoratet kan ikke se at det stemmer. Enhver utvidelse av 
småbåthavnen vil være et inngrep i naturverdiene (bløtbunn og 
ålegraseng). 
 
Av hensyn til marint biologisk mangfold er det positivt at bestemmelse 
6.3 om elvepromenade ikke tillater utfylling i elven. Ved eventuell 
utfylling på FMV vest forutsettes det at massene er rene. 
 
Sammendrag av merknader: 
Strukturen i dokumentet "Sammendrag av merknader til første gangs 
høring" gjør det vanskelig å identifisere hvilket avsnitt som skal knyttes 
til kommunens kommentar av "Merknaden tas ikke til følge". 
Direktoratet påpeker derfor igjen at de savner en konkretisering når det 
gjelder opprettholdelse av fiskeplasser og andre områder for fiske, og 
oppfordrer kommunen til å inkludere dette i arealdelen.  

155 Bane NOR og 
Fylkesmannen, 
datert 19.02.2020 

Innsigelse til idrettsformål på Lahelle (IA06) og utbyggingsområde på 
Øra (KB11), samt øvrige merknader fra Fylkesmannen 
 
Idrettsformål på Lahelle (IA06) – Bane NOR: 
Bane NOR mener at kommunens forslag til endringer i bestemmelsene 
for felt IA06 (datert 18.02.2020) ikke sikrer jernbanens interesser. 
Mener at det ikke er hjemmel i pbl. til å gi bestemmelser som åpner for 
nye jernbanetiltak i et område avsatt til framtidig idrettsformål. 
Avgjørende for Bane NOR å kunne etablere nye jernbaneanlegg 
innenfor IA06 om nødvendig. Med tanke på usikkerheten rundt 
InterCity, er Bane NOR tvilende til at annen arealbruk kan gjennomføres 
innenfor planperioden på 12 år.  
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Mener at intensjonene knyttet til etterbruk av området kan sikres 
gjennom retningslinjer i kommuneplanen, men ikke som 
formålsendring. Ettersom kombinerte formål ikke er mulig, må arealet 
beholdes som samferdselsformål.  
 
Presiserer at Bane NOR som jernbanemyndighet ikke har innvendinger 
til foreslått etterbruksformål hvis jernbanetraseen legges om, men til at 
formålet skal fastsettes nå. Henviser til lignende plansak i Stange og 
Ringsaker kommuner, som ble avgjort av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 02.06.2017. I denne saken støttet 
departementet Bane NOR i at det er mest hensiktsmessig å avklare 
etterbruk av eksisterende jernbanespor i forbindelse med høring av 
reguleringsplan for nytt dobbeltspor. 
 
Fylkesmannen har i sin samordningsrolle i plansaker kommet fram til at 
denne innsigelsen fremmes for kommunen. Revidert forslag til 
bestemmelse utarbeidet under annen gangs høring har ikke løst 
interessekonflikten. Fylkesmannen mener likevel det bør kunne finnes 
en løsning som ivaretar begge parters interesser. Eventuelt bør 
tematikken med fastsetting av annen framtidig arealbruk utsettes. Også 
Fylkesmannen viser til vurderinger i brevet om den lignende plansaken 
fra departementet av 02.06.2017, selv om sakene ikke er fullt ut 
sammenlignbare. 
 
Innsigelse til utbyggingsfelt på Øra (KB11) – Fylkesmannen: 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til foreslått utbygging av KB11 Øra 
øst. Mener det er i strid med pbl. § 1-8 og statlige planretningsliner for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Viser også til at 
området er leveområde og potensielt leveområde for flere 
rødlistearter. 
 
Området har betydelig verdi som naturområde og er siste rest av den 
opprinnelige Øra-tangen. Gjengroingen skyldes at det ikke lenger 
beites, men det kan enkelt reverseres med egnede tiltak. Sjeteen har 
generelt neppe noen avgjørende betydning for plante- og dyrelivet. 
 
Korseberg (B44) – Fylkesmannen: 
B44 ligger ikke i direkte tilknytning til annen bebyggelse og er omgitt av 
dyrket mark på to sider. Denne plasseringen bidrar til ytterligere 
oppsplitting av LNF-områder i Torsnes. Utvidelse av eksisterende 
adkomstvei vil også føre til permanent tap av dyrket mark. 
Fylkesmannen vil sterkt fraråde forslaget om boligfelt B44 på Korseberg 
og ber om at området tas ut av planen. 
 
Tofteberg (KB6) – Fylkesmannen: 
Det er gjort justeringer av foreslått nytt næringsområde. Fylkesmannen 
gjentar at det forutsettes at man i kommende planprosesser finner 
gode løsninger for landskap og adkomst, inkludert minst mulig forbruk 
av dyrket mark. Det er også viktig at området utnyttes arealeffektivt og 
til riktig type virksomhet. Det er derfor positivt at det tydeliggjøres i 
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bestemmelsene at det er C-virksomheter (etter ABC-prinsippet) som 
skal kunne bruke området. 
 
Støy og luftkvalitet – Fylkesmannen: 
Positivt at bestemmelsen om støy er tydeliggjort. Bemerker imidlertid 
at den nye retningslinjen til bestemmelsen ikke samsvarer med 
føringene i T-1442. Det er meningen at kommunen skal fastsette 
eventuelle avvikssoner hvor grenseverdiene, på vilkår, kan fravikes, 
f.eks. i sentrum og ved kollektivknutepunkt hvor det er behov for høy 
arealutnyttelse. Det er ikke meningen at hele kommunen skal være en 
avvikssone. Fylkesmannen ber kommunen om å korrigere 
retningslinjen, slik at det blir mer i samsvar med nasjonale føringer.  
 
Fylkesmannen kan ikke gi innsigelse til dette ettersom det er en 
retningslinje, men det er svært uheldig om det gis signaler i 
retningslinjene som gjør at forslagsstillere og utbyggere som baserer 
seg på disse likevel kan bli møtt med innsigelse eller klage fra f.eks. 
Fylkesmannen. 
 
Tilsvarende bør bestemmelsen om luftkvalitet henvise til retningslinje 
T-1520 og kommunen bør begrense avvikssoner til sentrum og 
kollektivknutepunkt. 
 
Øvrige merknader – Fylkesmannen: 
Berømmer kommunen for å tilbakeføre flere områder fra 
utbyggingsformål til LNF-formål.  

156 Kystverket, datert 
21.02.2020 

Generelle merknader 
 
Viktig at sikkerhet og framkommelighet for sjøfarende og andre brukere 
ikke svekkes som følge av tiltak i farvann, spesielt der det er 
nyttebåttrafikk. Lite forutsigbart å legge til rette for en arealbruk i 
kommuneplanen som det ikke nødvendigvis vil bli gitt tillatelse til etter 
havne- og farvannsloven. Kystverket vil sterkt anbefale at det ved 
avsetting av områder i farvannet til småbåthavn eller andre 
anlegg/konstruksjoner i farvannet, gjøres rede for konsekvensene for 
de sjøfarende og andre brukere ved foreslåtte arealformål før 
kommuneplanen vedtas.  
 
Ber om at bestemmelse 34.1 b femte kulepunkt endres. Denne forbyr 
lyssetting på eller ved brygga. Kystverket påpeker at det er viktig med 
belysning av hensyn til sikkerheten for de sjøfarende, men belysningen 
må være indirekte for å ikke blende de sjøfarende. 
 
Mener at ny bestemmelse i punkt 34.3 som tillater vedlikehold og 
nyetablering av navigasjonsanlegg for sjøtrafikken også bør inkludere 
flytting eller fjerning av navigasjonsinstallasjoner. Kommer med forslag 
til ny tekst i bestemmelsen. Legger også til grunn at det ikke vil være 
plankrav for navigasjonsinstallasjonene. 
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Ved planlegging av bebyggelse nær områder som trafikkeres av 
nyttebåttrafikk må det utarbeides en ROS-analyse for skipsstøt mot 
bebyggelse. Bestemmelsen om dette i punkt 25.6 er ikke konkret nok 
etter Kystverkets vurdering, da det vises til "tilstrekkelig avstand til 
elva". Foreslår at det heller stilles krav om ROS-analyse for skipsstøt 
mot bebyggelse.  
 
De statlige fiskerihavnene ble overført til fylkene 01.01.2020. Det 
innebærer at Engelsviken og Vikerkilen ikke lenger er "Kystverkets 
anlegg" ettersom Viken fylkeskommune har tatt over. 
 
Gjør oppmerksom på at ny havne- og farvannslov trådte i kraft 
01.01.2020. Medfører bl.a. at myndighet i fiskerihavner etter havne- og 
farvannsloven vil være kommunal havnemyndighet. Alle tiltak som kan 
påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- eller beredskapsinteresser 
i farvannet krever tillatelse etter § 14.  

 


