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Endringer av formål i plankartet 
 
Endringer i plankartet etter innsigelser 
 
Torsnesveien/Byens marker 
Restareal mellom ny Torsnesvei og bebyggelsen på Byens marker er endret til LNF-formål i tråd med 
Fylkeskommunens innsigelse. 
 
Ålekilene 
Foreslått utvidelse av næringsområde er tatt ut og erstattet med LNF-formål i tråd med innsigelser. 
 
Næringsareal på Lisleby 
Plankartet er uendret. Fylkesmannen har trukket sin innsigelse etter å ha blitt klar over at forslag til 
arealplan bare reflekterer nylig vedtatt reguleringsplan.  
 
Næringsareal ved Råbekkens utløp 
Plankartet er justert slik at det er i tråd med byggetillatelser som er gitt samtidig som det ivaretar en 
skjermende sone rundt bekken.  
 
Næringsareal ved Tomteveien 
Plankartet er justert til at LNF-området i arealplanen fra 2011 videreføres.  
 
Handel i eldre reguleringsplaner 
Innsigelsen imøtekommes ved at nyetablering av forretningslokaler i tråd med eldre 
reguleringsplaner ikke videreføres. Dette har ikke betydning for de forretningslokaler som allerede er 
etablert.  
 
Rødlista for vernede bygninger i sentrum 
De tre bygningene ved Glade hjørnet og de tre bygningene i McDonalds-kvartalet er nå igjen tatt inn 
på lista.   
 
Tofteberg 
Det siste byggetrinnet er endret slik at den nordvestre delen av området bygges ut sist. Siste 
byggetrinn er ikke tatt med i den her rulleringen av kommuneplanen. Området har fått hensynssone 
for felles plan som også omfatter de grønne skogkantene rundt byggeområdet.  
 
 
Andre endringer 
 
FMV vest 
Elvepromenaden er gjort noe smalere for å speile nye bestemmelser. Noen byggefelt med 
sentrumsformål er endret til formål Bebyggelse og anlegg. Spesifisering av hvor det skal være 
forretninger vil bli gjort i reguleringsplan. Veien med navn Dokka (mellom Parkgata og Vesterelva) 
har fått en annen trasé for å skape nødvendig frisikt i krysset nærmest rundkjøringen og nødvendig 
svingradius for sykkel som skal ned i undergangen ved rundkjøringen. Uten den endringen vil det 
oppstå trafikkfarlige situasjoner i rundkjøringen ved starten av Værstebroa. Tilpasninger for 
vinnerprosjektet for Arena Fredrikstad gjøres på reguleringsplannivå.  
 
Østfoldhallen 
Det er nedlagt bygge- og deleforbud for området ved Østfoldhallen i påvente av planavklaring. 
Området foreslås endret til kombinert formål for idrett og forretning. Dette vil sikre dagens bruk av 



Østfoldhallen. Ettersom arealplanen vil gjelde foran reguleringsplanen vil det også hindre annen bruk 
av Østfoldhallen.  
 
Stjernehallen 
Nytt boligområde foreslås utvidet til å også omfatte eiendommen med lagerbygningen i Ishallveien 7 
for å skape et noe større sammenhengende utbyggingsområde.  
 
Næringsområde nord for Åsgårdsfjellet 
Grensen er justert noe etter ønske fra eier. Områdets størrelse er uendret.  
 
Gamlebyen 
Generelt er formålet i Gamlebyen endret fra Bebyggelse og anlegg til Sentrumsformål. Forskjellen er 
at også forretninger tillates innenfor Sentrumsformål. Spesifisering av hvor i Gamlebyen det skal 
være forretninger vil bli gjort i reguleringsplan.  
 
Bingedammen og Mørkedalen 
Byggeområdet i Mørkedalen ble tatt ut i første planforslag, og merknaden til høringen om å tillate et 
mindre område til utbygging er ikke tatt til følge. Mørkedalen og Bingedammen er et viktig 
nærturområde. Området har foreslås få LNF-formål, men har ikke markagrense. Analyser i etterkant 
av ekstremregnet 1. september viser at Bingedammen har stor betydning også for 
overvannshåndtering. I forbindelse med fremtidig utbygging i Kiæråsen må området prosjekteres slik 
at det kan magasinere overvann slik at ikke problemene med overvann øker nedstrøms i Bydalen og 
ved St. Croix-krysset. Vei til Kiæråsen er vist gjennom Mørkedalen, men den tidligere planlagte 
tunnelen mellom Wilbergjordet og Mørkedalen bør ikke bygges. 
 
Manstad 
Området med kombinert formål mellom Kjærre og Manstad er justert i beliggenhet og omfang slik at 
utbygging først skjer uten store terrenginngrep. Antall boliger som planlegges er uendret. I området 
vil det også være mulig å etablere et privat «helsehus» med bl.a. legekontor. Det har tidligere være 
foreslått etablert på område avsatt til idrett. Det er viktig at områder avsatt til idrett ikke 
omdisponeres til annen utbygging, jmf føringer for området i nylig vedtatt kommunedelplan Aktive 
Fredrikstad.  
 
Det nåværende idrettsformålet ved fotballbanen på Manstad utvides mot sør, ned til arealet avsatt 
til framtidig idrettsformål. Dette var tidligere nåværende bebyggelse og anlegg. 
 
Sentrumsformål og byrom 
Skillet mellom sentrumsformål og gater var tidligere i fortauskanten. Det er nå endret slik at det som 
regel følger vegglivet på bebyggelsen og dermed gir et riktigere bilde. 
 
Enkelte sentrumsformålsområder hvor veier og passasjer for gående og syklende tidligere ikke var 
markert, har nå fått disse markert med samferdselsformål. Dette gjelder blant på Værste-området 
mellom Værstebrua og gangbrua. 
 
Slevikkilen småbåthavn 
Endret plassering av småbåthavn etter merknad fra nabo. 
 
Kjøkøysund 
Endret plassering av småbåthavn etter merknad fra grunneier. 
 
Skoler 
Områdene med Offentlig tjenesteyting ved de kommunale skolene er korrigert.  



LNF-b-områder for hytter 
Noen få som var feiltegnet er justert slik at alle hytter tydelig er enten innenfor LNF-b eller LNF-
område.  
 
Grønnstruktur og LNF-områder 
Enkelte områder som har hatt bebyggelse og anlegg (eller underformål) som formål, har blitt endret 
til grønnstruktur og LNF. Se vedlagt notat.  
 
Sentrumsformål 
Enkelte steder er sentrumsformål endret fra nåværende til framtidig. 
 
FMV vest 
Del av delområde FMV 2 – Dokka nord endres fra framtidig sentrumsformål til framtidig Bebyggelse 
og anlegg. 
 
Sør på Øra 
Et areal rundt fugletårnet er endret fra nåværende næringsvirksomhet til nåværende bebyggelse og 
anlegg. 
 
Lagerbygg nord for Bratliparken 
Markagrensen er justert slik at eiendom med gammel lagerbygning (Bratliveien 19) havner innenfor 
grensen. Arealformål endres fra nåværende bebyggelse og anlegg til nåværende LNF.   
 
Vei mellom Pettersand og Ambjørnrød 
Vei og sidearealer har fått endret arealformål fra nåværende LNF til nåværende bebyggelse og anlegg 
 
Humlekjær 
Inntegnet parkeringsplass langs veien Humlekjærstranda er flyttet. Formål er endret til/fra LNF.  
 
Fredrikstad skiarena 
Idrettsformålet rundt skiarenaen er utvidet i nordvest for å gi plass for parkeringsplass.  
 
Engelsviken 
Et område øst for Bukta i Engelsviken har blitt endret fra nåværende friområde til nåværende andre 
typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 
 
Gatedalen 
Området der Sarpsborg kommune driver avfallshåndtering har fått ny avgrensning som i større grad 
speiler faktisk bruk av området i dag.  
 
Diverse mindre justeringer  
To eiendommer på Kråkerøy har fått formålsgrenser som mer korrekt tilsvarer eiendomsgrenser, 
gnr/bnr 423/138 og gnr/bnr 439/1. Noen feilaktige byggegrenser i regulerte områder i 100 m-beltet 
er justert. Det samme gjelder farleder som var tegnet på forskjellige måter i de tre gjeldende 
planene. Noen feilaktige navn på arealformålsområder er rettet. Feil plassering av 
kollektivknutepunktsymbol for Ålekilen fergeleie er korrigert. Enkelte steder er manglende 
samferdselsformål langs eksisterende vei lagt inn, bl.a ved Puttesundbroa   
 
 
 
 
 



Nye områder i plankartet etter høring 
 
Galoppen 
Et nytt boligområde er tatt inn i vestskråningen av Galoppen. Området må ses i sammenheng med 
boligområde øst for Galoppen. Nærmiljøpark bør løses felles for disse områdene i parkområdet nord 
for Galoppen. Det er krav om universell utforming av nærmiljøparker, noe som krever et forholdvis 
flatt terreng.  
 
Bratthammeren 
Det er tatt inn et nytt boligområde i forlengelsen av Bratthammeren, B45. I samråd med utbygger tas 
samtidig byggeområde B06 Kleva ved Trondalen ut. Området i Trondalen er på dyrket mark og 
tilbakeføres til LNF-område. Med den her vekslingen vil utbygging i tettstedsområdet ved 
Bratthammeren kunne gjennomføres uten at det belaster arealregnskapet. Nærmiljøpark vil måtte 
løses sammen med byggeområde B23 på Bryggerifjellet da ingen av disse områdene hver for seg er 
store nok til å etablere en nærmiljøpark på en regningssvarende måte.  
 
Veel syd, Torsnes 
I boligbyggeprogrammet fra første høringsrunde er det antatt et for stort antall boliger ved Torsnes 
sett i forhold til arealer lagt ut til utbygging. Det er kapasitet på skolen for utbygging. Derfor foreslås 
at et område rett syd for boligområdet på Veel tas inn. Fleksibel bruk av gjenværende skogområde 
må sikret, slik at turgåere, skolens tursted og adkomst til bane for trening av travhester sikres.  
 
 
Øra øst 
Et nytt næringsområde er tatt inn på Øra. Det ligger rett nord for Frevar, like ved Gansrødbukta. Det 
er et ønske om etablering av batteriretur og evt nytt felles renseanlegg i området. Det er i dag 
regulert til Spesialområde Friluftsområde, bevaring av natur og landskap. I 
reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt 17.06.2010 står det i § 6:  
 
«Spesialområde friområde/bevaring er et område som har et biologisk mangfold som ønskes bevart. I 
dette området skal det ikke gjøres inngrep. !0 år etter stadfestelsen av planen kan det gjøres en 
vurdering av om område fortsatt har verdi som viktig område for biologisk mangfold, eller 
transformeres til kommunalteknisk anlegg (avfallsanlegg).» 
 
Batteriretur driver sitt anlegg på en tilgrensende tomt. Bedriften har behov for mer areal for å kunne 
ta imot bilbatterier fra elbiler. Frevar planlegger etablering av felles renseanlegg for Fredrikstad og 
Sarpsborg. Det vil danne ytterligere tyngde i klyngen av bedrifter som arbeider med avfallshåndtering 
på Øra. Det finnes ikke andre tilsvarende områder i kommunen der den her typen bedrifter vil få 
lignende vilkår. Kommunen har få andre næringsområder. Tofteberg og Moum vil ta lang tid å utvikle 
som næringsområder og bedrifter der skal i større grad være plasskrevende. Klyngeeffekten blir 
borte. Nærheten til havn finnes heller ikke andre steder.  
 
Det er kjent at fylkesmannen mener området fortsatt har store naturverdier som den siste resten av 
våtmarksområde i kanten av Gansrødbukta. Kommunen vurderer at hensynene til næring bør vektes 
sterkere enn hensynet til natur.  
 
 
Østfoldhallen 
Endret formål til kombinert formål: idrett og forretning som en oppfølging av bygge- og deleforbudet 
som er nedlagt.  
 
 



Næringsområde fra Unger fabrikker til Fredrikstadbroa 
Endret fra Bebyggelse og anlegg til Næring for å markere at transformasjon til boliger ikke er ønskelig 
i området.  
 
Vedtatte reguleringsplaner 2011-2019 
Plankartet er justert slik at det er i tråd med nylig vedtatte reguleringsplaner.  
 
Sykkelveier langs Glommastien og gjennom Fredrikstadmarka 
Mange som sykler til og fra jobb gjennom marka fra Rolvsøyhallen til sentrum eller langs 
Glommastien. Det er grusveier som ikke brøytes eller har lys, men som har naturopplevelse som en 
bonus på veien til jobben. Disse er nå markert som sykkelveier i plankartet.  
 
 
Endringer i kartet etter vedtak i bystyret 06.12.2019 
 
Deler av området BA04 Gudebergjordet omdisponeres fra formål framtidig bebyggelse og anlegg til 
LNF-formål. 
 
Åsgårdjordet BA11 endres fra formål framtidig bebyggelse og anlegg til S5 framtidig sentrumsformål. 
 
Område Åle opprettholdes til næringsformål. Formål nåværende parkering er lagt inn som vist i 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Arealer ved Bjølstad gård endres fra kombinert grønnstruktur til S6 formål framtidig sentrumsformål. 
 
Område B44 Veel syd tas ut av planen og erstattes av B44 på Korseberg med om lag samme størrelse.   
Bystyrets begrunnelse er at utbygging av Veelsmyra syd har blitt oppfattet som kontroversielt av 
lokalsamfunnet. Det er behov for boligutbygging i Torsnes som ligger nær skole. Bystyret mener 
Korseberget er godt egnet for utbygging av boliger.  
 
Område FR2 (hyttefelt i Torsnes) flyttes til nord for Bevø Camping. Bystyret ønsker å unngå å ta hull 
på et sammenhengende grøntområde som benyttes til friluftsliv. Bystyret tar endelig stilling til 
plangrepet ved sluttbehandling. 
 
Område N14 Årum / Dombergodden med næringsformål tas ut av planen og tilbakeføres til LNF-
område. Bystyret mener området er sårbart og lite egnet som næringsområde. Bystyret tar endelig 
stilling til plangrepet ved sluttbehandling.  
 
Område KB5 Viuno inndeles med grønnstruktur i tråd med grunneiers ønske. Bystyret mener det er 
bedre å legge grønnstrukturen i midten av utbyggingsområdet i stedet for å lage et grøntbelte som 
splitter opp næringsbebyggelsen. 
 
Farleden inn til Seutelva reduseres fra dagens 38 meter til 28 meter utenfor gangbroa ved Floa slik at 
det blir plass til båtplasser også på vestsiden ved B09. Administrasjonen bes om å tilrettelegge 
høringen slik at fagmyndigheter og interessenter i området kan komme med merknader. Bystyrets 
begrunnelse er at det er behov for utvidet kapasitet for båtplasser i området og avsatt bredde for 
farled forhindrer slik utvikling. Grunneier av B09 har overtatt tomten i et makeskifte med Fredrikstad 
kommune. Tomten skulle inneha samme utviklingspotensial som tomten som ble overdratt til 
Fredrikstad kommune. 
 
Område B 06 gis en ny arrondering mot eksisterende bebyggelse i nord. Eiendomsgrense blir 
formålsgrense. Mot syd og vest gis den nederste delen større bredde slik at det lar seg utnytte til 



framtidig boligbygging i tråd med innspill GU 133. Bystyret mener det avsatte området mot syd blir 
for smalt til at det lar seg utnytte i tråd med formålet. 
 
På nord- og vestsiden av FMV1 er plankartet tilpasset de grenselinjer for Sagparken og tomt for 
offentlig program som er avtalt mellom grunneier og Østfold Fylkeskommune/Fredrikstad kommune. 
Bystyrets begrunnelse er å sikre forutsigbarhet for videre planprosess for Frederik II og Arena 
Fredrikstad skal sikres 
 


