
OVERSIKT OVER JUSTERINGER 
 
Endret i planbeskrivelsen 
Arealregnskapet er justert 
 
Endret i bestemmelsene 
Utgått 
Lagt inn 

 
 
Kap 4  4.2 Skolekapasitet 

Utenfor byområdet kan ikke rammetillatelse gis til nye boenheter før det er 
dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. Unntatt er rammetillatelse for nye 
boenheter i tråd med reguleringsplan der første utlegging til offentlig ettersyn 
er vedtatt før arealplanen er vedtatt. 
 

Kap 7                7.2 Føringer for utbyggingsområder 
Trosvikstranda S2 
DIVE-analysen for Trosvikstranda skal brukes som grunnlag for tema 
kulturmiljø i konsekvensutredningen til detaljreguleringen. Det skal avsettes 
parker og byrom som forbinder området Trosvikstranda med elva. Avstand 
mellom kvartalene på minimum 18 m skal sikre dagslys i boliger, sol på 
uteplasser, sol i byrom for opphold og siktlinjer fram til elva fra Borggata, 
Werenskiolds gate, Holmegata og Gelertsens gate. 
 

  Angitt formål for kombinerte formål 
  Glommen brygge KB4 

Innenfor feltene tillates boliger, næring og forretning. Annen handel enn 
dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet tillates ikke. 
 
Industriveien KB10 
Innenfor feltet tillates bolig og næring. 

 
Kap 9  9.7 FMV 4 – Odden med tilstøtende vannarealer 

d. Eventuell utfylling må konsekvensutredes og fastsettes som del av 
reguleringsplan. Konsekvensutredningen skal som et minimum ta for seg 
følgende temaer: 
• Naturmangfold 
• Økosystemtjenester 
• Kulturminner og kulturmiljø, herunder kulturminner under vann 
• Landskap 
• Forurensning, herunder forurensning av vann og grunn 
• Vannmiljø 



• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger, herunder transport av 
fyllmasser til utfyllingsområdet 

• Beredskap og ulykkesrisiko, herunder risiko knyttet til smalere elveløp 
• Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
• Strømningsforhold, sedimentering og erosjon 
• Geoteknikk, både på land og under vann.  

 
 
Kap 39  39.1 FMV 4 – Odden med tilstøtende vannarealer 
 
Kap 10 10.2 Unntak fra maksimalt 5 etasjer  

Endringer for å få samsvare mellom kart og bestemmelser  
 
#19/25 Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for Olaf M. Holwecks gate: 

Høyde settes utfra hensyn til landskap og bybilde nærmest Apenesfjellet.  
Kvartalet vest for Gunnar Nilsens gate/nord for Asylgata: Høyde settes utfra 
hensyn til landskap og bybilde nærmest Apenesfjellet. 

   
#23/28  Østre del av FMV Odden: Høyere bebyggelse tillates nærmest det sentrale 

området på FMV vest. Av hensyn til sikt mot kranene og sol i parkene tillates 
ikke den høyeste bebyggelsen mot parken. 

Kap 11  11.3 Kjøpesenter 
Kjøpesenter defineres som detaljhandel i bygningsmessige enheter og 
bygningskomplekser som etableres, drives eller og framstår som en enhet. 
Virksomheten behøver ikke være lokalisert i ett og samme bygg for å bli 
betraktet som kjøpesenter, men kan også være gruppert omkring et torg, en 
gågate eller åpen plass, eller det kan på annen måte være en 
lokaliseringsmessig sammenheng mellom de ulike enhetene   

 
Kap 18  18.1 Parkeringsplasser for sykkel 

Sykkelparkering for skoler er samkjørt med Sarpsborg sentrumsplan. 
 
 
 
Endret i plankartet 
Bjølstad – erstattet byggeområde med park, utvidet hensynssone kulturmiljø 
Høyder angitt for Dokka Sør endret til samsvar med bestemmelser 
Hensynssone felles planlegging utvidet ved FMV 4 Odden 
Feiltegnet symbol for farled ved Øra fjernet 
Linjesymboler ved Sagparken på FMV vest justert etter tidligere formålsendring 
Feil formål ved Kongsten Camping. Skal være fritids- og turistformål 
Feil formål ved Torpelunden. Skal være friområde 



Feil formål ved Østsiden Idrettsplass. Skal være idrettsanlegg 
Hensynssone for fare ved kraftledninger tegnet sammenhengende 
Feil i linjesymbol for sykkelvei ved Veumbekken på høyde med Kvernhuset skole fjernet 
Fjernet området for fremtidige boliger innenfor markagrense ved Rekustad 
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