
 

 

Sammendrag av merknader 
 

 

 

 



Oversikt over merknader til 1. høringsutkast  
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
 

Vedlagt er en oversikt over alle merknadene til høringsforslaget, og hvor du kan finne administrasjonens kommentarer og vurdering av merknadene. «Dnr» 

viser til dokumentnummer i sak 2017/7665. 

 

Administrasjonen gjør oppmerksom på at det ikke er gitt fullstendige oppsummeringer av merknadene i vedleggene. På hjemmesiden 

www.fredrikstad.kommune.no/arealdel er det mulig å få innsyn i de fullstendige merknadene. Her kan en også se en egen kartløsning hvor de stedspesifikke 

merknadene er geografisk plassert. 

 

Informasjon om standardsvar (vedlegg A): 

Nederst i dokumentet følger standardsvar til gjengående merknader for byområdet, se vedlegg 1A. I administrasjonens kommentarer til merknader som 

angår byområdet henvises det til svar som følger i dette vedlegget. 

 

Informasjon om behandling av merknader fra politiske partier: 

Administrasjon har tatt som utgangspunkt at vi samler merknadene fra politiske partier og svarer disse ut i saksfremlegget. Dette for ikke å ta del i den 

politiske diskusjonen. Merknadene følger oppsummert nederst i dokumentet uten administrasjonens kommentarer. Vi viser til saksfremlegget hvor flere av 

disse merknadene besvares. 

 

Informasjon om behandling av nye innspill:  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.04.2019 var det åpnet for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det informeres om at nye innspill til 

kommuneplanen, som har kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 

kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 2019/2790. Innspillene vil følges opp 

når neste rullering starter. 

 

Informasjon om merknader mottatt etter utløpt høringsfrist: 

Merknader mottatt etter høringsfristen den 01.04.2019 er journalført på saken, men er ikke referert i dette sammendraget. 

http://www.fredrikstad.kommune.no/arealdel
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Innholdsfortegnelse 
 

Nedenfor følger en oversikt over merknadene med sidehenvisning til beskrivelse og svar. Ved digital åpning av dokumentet kan sideanvisningen brukes som 

«hyperlenke» for å hoppe til riktig side. 

 

1. Offentlige instanser med innsigelsesmyndighet (side 6 - 24)
Dnr. Avsender, dato Side 

813 
998 

Bane Nor v/ Nina Michalowska, datert 22.03.2019.  
Bane NOR v/ Peder Vold, datert 01.04.2019. 

6 

873 Statens Vegvesen, datert 29.03.2019. 7 

886 Sarpsborg kommune, datert 29.03.2019. 11 

943 Østfold Fylkeskommune v/ Kari Ottestad, datert 05.03.2019. 12 

995 Kystverket Sørøst, datert 01.04.2019.  12 

996 Forsvarsbygg, datert 01.04.2019.  14 

Dnr. Avsender, dato Side 

1012 Fiskeridirektoratet v/ Erik Ludvigsen og Knut Kristian Skjolden, datert 
01.04.2019. 

14 

1018 Fylkesmannen i Oslo og Viken v/ Eli Kristin Nordsiden og Carl Henrik 
Jensen, datert 09.04.2019.  

16 

1028 Mattilsynet v/ Klaus Fottland, datert 17.04.2019. 23 

1032 
1044 

Østfold Fylkeskommune v/ Kari Ottestad, datert 29.04.2019. 24 

 

2. Privatpersoner, utbyggere, organisasjoner etc. (side 36 - 262) 
Dnr. Avsender, dato Side 

720 Lasse Andre Hansen m.fl., datert 19.01.2019. 36 

723 
730 

Trara lokalsamfunnsutvalg, v/ leder Per Ivar Rasmussen, datert 
29.01.2019, samt 08.02.2019.   

36 

725 
753 

Ivar Enok Hansen, datert 30.01.2019, samt 04.03.2019  37 

732 Halden arkitektkontor, v/ Erlend Kristiansen, datert 12.02.2019.  37 

733 Per Olaf Jørgensen, datert 12.02.2019.  38 

734 Salutaris Eiendom AS, v/ Olav Illøkken, datert 06.02.2019.   38 

735 Rambøll, v/Per André Hansen, datert 13.02.2019. 39 

736 Rambøll, v/Per André Hansen, datert 13.02.2019.  39 

739 Tom-Richard Kristiansen, datert 15.02.2019.   39 

740 Jan-Egil Johansen, datert 16.02.2019.  40 

743 Thorbjørn Andersen og Arne Michalsen, v/ Morten Aastorp Andersen, 
datert 21.02.2019 

40 

744 Trara lokalsamfunnsutvalg, v/ Per Ivar Rasmussen, datert 25.02.2019  40 

746 Lars Gøran Moen, datert 26.02.2019  41 

748 Griff Arkitektur, v/ Kjersti Grotle, datert 07.02.2019  41 

Dnr. Avsender, dato Side 

749 Petter Curteis-Hohmann, datert 20.02.2019  41 

750 G-Plan AS, v/ Andreas Sporild Olsen, datert 25.01.2019. 42 

751 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes, samt Mangfold- og 
integreringsrådet, med møtedatoer 25.02.2019 og 26.02.2019.  

42 

760 Jan Egil Johansen, datert 06.03.2019. 45 

761 Kiær Invest AS v/Multiconsult ASA, datert 08.03.2019. 45 

762 Rambøll, v/ Per André Hansen, datert 04.03.2019.  46 

766 Jack M. Oksrød, datert 12.02.2019. 46 

770 Trond Berg, datert 22.02.2019. 46 

772 Henrik Ørbeck, Christian Høili og Ove Sten Hansen, datert 11.03.2019.  46 

773 John Olav Aarum, datert 11.03.2019. 47 

775 Fredrik Dahle Olsen, datert 06.03.2019.  47 

777 Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling v/ Anna-Klara Jonsson, datert 
12.03.2019.  

47 

778 Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling  
v/Anna-Klara Jonsson, datert 12.03.2019. 

47 
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Dnr. Avsender, dato Side 

779 Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling v/ Anna-Klara Jonsson, datert 
12.03.2019. 

48 

780 Vida Karin Elisabeth Andersen v/ Salutaris Eiendom AS, datert 12.03.2019 48 

781 Rolv Chr. Olaussen, datert 12.03.2019.  48 

782 Marianne Ø. Thorbjørnsen og Roar Ødegaard v/ Solid Prosjekt AS, datert 
13.03.2019.  

49 

784 Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling v/ Nina Merete Stene 
Wilhelmsen, datert 13.03.2019.  

50 

785 Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling v/ Nina Merete Stene 
Wilhelmsen, datert 13.03.2019.  

51 

786 Kråkerøy Bondelag v/ Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS, datert 
13.03.2019.  

51 

787 Slevik Båtforening v/ Tormod Schei, datert 16.03.2019.  52 

788 Odd Anders Arvesen, datert 13.03.2019.  53 

789 FAU Manstad skole, Manstad- og Engensviken Lokalsamfunn  v/ May 
Omnø Jensen, datert 18.03.2019. 

53 

790 Erik Pettersen v/ Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS, datert 
19.03.2019.  

54 

791 Eirik Andreas Brevik, datert 19.03.2019.  54 

792 Jostein Häckert, datert 19.03.2019.  54 

793 Jon Erik Holm, datert 19.03.2019. 55 

794 Jon Edgar Gundersen, datert 20.03.2019.  55 

795 Erik Pettersen, datert 20.03.2019.  56 

796 Sigurd Trygve Knudsen og Kirsten Knudsen v/Pål Karlstad -  DnB Eiendom 
AS, datert 20.03.2019.  

57 

797 Veum Park AS v/ Hans Jørgen Lundby, datert 20.03.2019 57 

798 Inger Marie Baardsen, datert 21.03.2019.  57 

799 Rolf Thore Bekkhus, datert 21.03.2019. 58 

800 Lars Røed, datert 20.03.2019.  58 

802 Tor Egil Johansen, datert 19.03.2019.  59 

803 Tor Egil Johansen, datert 12.03.2019. 60 

804 Byggmesterforbundet Østfold og Fredrikstad Byggmesterlaug v/ hhv. 
Frank Pedersen og Arild Andersen, datert 21.03.2019. 

60 

805 Johan Haviken v/ Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA, datert 18.03.2019. 63 

806 Janne Lill Smauget og Viktor Smauget v/ Advokatfirmaet Foss Brynildsen 
DA, datert 22.03.2019.  

64 

808 Rambøll, v/ Per André Hansen, datert 22.03.2019.  65 

Dnr. Avsender, dato Side 

809 Referansegruppen kvinner 16-59 år i Fredrikstad v/ Camilla Sørensen 
Eidsvold, datert 22.03.2019.  

65 

811 Fredrikstad kommune – Eiendomsforvaltning, v/ Linda Karlsen, datert 
22.03.2019.  

68 

812 Rambøll v/ Per André Hansen, datert 22.03.2019.  69 

814 Magne Gundersen, datert 23.03.2019. 70 

816 Nedre Borge Jaktsammenslutning, v/ Magne Steen, datert 24.03.2019. 71 

817 Øienkilen båtforening v/ Sven O. Jacobsen, datert 24.03.2019. 71 

818 Roar Edvardsen, datert 24.03.2019.  72 

819 Espen Kolstad Heen, datert 23.03.2019.  72 

820 Espen Kolstad Heen, datert 23.03.2019.  73 

821 Beboere på Sundløkka/Årum-området, v/ Ragnar Hansen, datert 21.03.19 73 

822 Ivar Arne Grimstad, datert 25.03.2019.  74 

823 Willy Haakafoss, datert 25.03.2019.  75 

824 Kråkerøy Bondelag v/ Lars-Håkon Wennersberg, datert 25.03.2019. 75 

825 
836 

Halden arkitektkontor AS v/ Erlend Kristiansen, datert 25.03.2019. 76 

826 Espen Kolstad Heen, datert 25.03.2019. 76 

827 Byggmester Arild Andersen AS v/ Thore Martin Olsen, datert 25.03.2019.  77 

828 Byggmester Arild Andersen AS v/ Thore Martin Olsen, datert 25.03.2019. 78 

829 Salutaris Eiendom AS v/ Olav Illøkken, datert 26.03.2019. 79 

830 Espen Kolstad Heen, datert 25.03.2019.  80 

831 Espen Kolstad Heen, datert 25.03.2019. 80 

832 Espen Kolstad Heen, 25.03.2019. 81 

833 Espen Kolstad Heen, datert 25.03.2019. 81 

834 Espen Kolstad Heen, datert 25.03.2019. 82 

835 Rambøll v/ Per André Hansen, datert 25.03.2019.  82 

837, 
838 

Henrik Lund Raagaard v/ Camillo Mordt, datert 26.03.2019. 83 

839 Block Watne AS v/Erlend Kristiansen, datert 26.03.2019.  84 

841 Eva og Jan Håkon Edvardsen, datert 26.03.2019. 85 

842 Bygg- og boligutvikling AS v/Petrikirken Kjølberg, datert 26.03.2019. 86 

843 Fredrikstad kirkelig fellesråd, datert 26.03.2019. 88 

844 Alf Ulven, datert 27.03.2019. 88 

846 Petrikirken Kjølberg v/Bygg‐ og Boligutvikling AS v/ Jon Bossum, datert 
27.03.2019. 

89 

847 Byggmester Arild Andersen AS v/ Thore Martin Olsen, datert 28.03.2019.  89 

848 Byggmester Arild Andersen AS v/ Thore Martin Olsen, datert 28.03.2019.  90 
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Dnr. Avsender, dato Side 

849 Byggmester Jan Erik Zakariassen v/ HS Arealplan - Håvard Skaaden, datert 
27.03.2019. 

91 

851 Lars Petter Grüner, datert 27.03.2019.  93 

852 Unger Fabrikker AS v/ Terje Nyhus og Jan Ivar Ruud, datert 27.03.2019. 94 

853 ZIS AS v/ Eirik Rønning Andersen, datert 28.03.2019. 95 

854 Arne Huseby, datert 28.03.2019. 95 

855 Kjøkøysund Marina AS v/ Halden arkitektkontor AS - Erlend Kristiansen, 
datert 28.03.2019. 

97 

857 Unger Fabrikker AS v/ Terje Nyhus og Jan Ivar Ruud, datert 28.03.2019. 98 

858 OBOS Nye Hjem AS v/ Signe Olsen-Nauen, datert 28.03.2019. 98 

859 Anne Lise Dahle, datert 28.03.2019. 100 

860 Sarah Christianslund, datert 28.03.2019. 100 

861 Tor Rustad v/ Stenseth Grimsrud arkitekter AS - Markus Linge, datert 
28.03.2019. 

101 

862 Stenseth Grimsrud arkitekter AS v/ Markus Linge, datert 28.03.2019.  101 

863 Kniplefjellet Eiendom AS v/ Trond Amundsen, datert 29.03.2019.  102 

864 Fredrikstad Næringsforening v/ Kjell Arne Græsdal, datert 28.03.2019. 103 

865 Bingedammen AS v/ Skolt Eiendom AS - Arild Mortensen, datert 
28.03.2019. 

107 

866 Eivind Hasseldokk Ramsjord, datert 27.03.2019. 107 

867 Torsnessamfunnet og Veelsmyra velforening v/ Henrik Hansen, datert 
29.03.2019. 

108 

868 SPG Vekstbolig AS v/ Pilot Arkitekter AS, datert 29.03.2019. 109 

869 Jon Atle Solberg og Jens Martin Solberg, datert 29.03.2019. 110 

870 Bjørn Andreas Heieren v/ Advokatfirmaet Ytterbøl & CO AS - Knut Njøs, 
datert 29.03.19. 

111 

871 Buskogen 20 AS v/ Kenneth Haraldsen, datert 29.03.2019. 111 

872 Tor Morten Øverby Olsen, datert 29.03.2019. 112 

874 Fredrikstad Fjernvarme AS v/ Jan Erik Tonby, datert 29.03.2019. 114 

875 Cityplan AS v/ Ina Tangen, datert 29.03.2019.  114 

876 Arca Nova Utvikling AS v/ Ruben D. Hansen og Ole-Edvin Utaker, datert 
29.03.2019. 

115 

877 Solid Prosjekt AS v/ Gaute Helgedagsrud, datert 29.03.2019. 115 

878 Arca Nova Utvikling AS v/ Ruben D. Hansen og Ole-Edvin Utaker, datert 
29.03.2019. 

116 

879 Arca Nova Utvikling AS v/ Ruben D. Hansen og Ole-Edvin Utaker, datert 
29.03.2019. 

116 

Dnr. Avsender, dato Side 

880 A.T.M Invest AS og Solid Prosjekt AS v/ Hans Magnus Lutnes, datert 
29.03.2019. 

117 

881 Skolt Prosjekt AS v/ Stenseth Grimsrud arkitekter AS - Jon Rongen, datert 
29.03.2019. 

119 

882 Trine Røed v/ Olav Bjerve, datert 31.03.2019. 120 

883 Susanne og André Jaworski, datert 31.03.2019. 121 

884 Jørgensen og Jørgensen AS v/ Lene Jørgensen, datert 31.03.2019.   122 

885 Gustav Thorsø Mohr, datert 31.03.2019. 124 

887 Per og Gunn Lebebsy, datert 29.03.2019.  125 

888 Elin S. Solerød, datert 26.03.2019.   126 

889 Øienkilen båtforening v/ Sven O. Jacobsen, datert 29.03.2019. 128 

891 Jan Egil Johansen, datert 01.04.2019. 128 

892 Skjærviken Velforening v/ Joachim Fjeld, datert 31.03.2019. 129 

893 Charlotte Forsberg, datert 31.03.2019.  131 

894 Krosnes og Oksviken Velforening v/ Magnus Raae Hermansen, datert  131 

895 Brynild Gruppen AS v/ Anders Brynildsen og Mathias Holm, datert 
29.03.2019. 

134 

896 Fredrikstad Skiklubb v/ Anders Johan Krosby, datert 29.03.2019.  135 

897 Holmskau Rental AS v/ Geir Nilsen, datert 31.03.2019. 136 

898 Bydalen vel v/ Petter Curteis-Hohmann og John Jones, datert 31.03.2019. 137 

899 Rune Karlsen v/ SG arkitekter AS - Markus Linge, datert 01.04.2019. 138 

900 Borg Havn v/ Tore Lundestad og Fredrik Hellstrøm, datert 01.04.2019. 139 

901 Fredrikstad kommune - Park v/ Inger Hilmersen, datert 31.03.2019. 140 

902 Norsk ornitologisk forening Østfold lokalavdeling v/ Tommy Fredriksen, 
datert 31.03.2019. 

142 

903 Fredrikstad kommune eiendomsutvikling AS v/ Eva Hagen, datert 
31.03.2019.  

143 

904 Torfinn Tvete, datert 31.03.2019. 143 

905 Floa Eiendom AS v/ Rune Karlsen, datert 31.03.2019. 144 

906 Åsgårdhagen AS v/ Stein Georg Lillemoen, datert 31.03.2019. 144 

907 Hans Femdal v/ Bjar Arkitekter AS - Per Bjar, datert 27.03.2019. 145 

908 Dahle Eiendom Holding AS v/ BAS arkitekter AS - Simonett Lange, datert 
31.03.2019. 

145 

909 Torsnes lokalsamfunnsutvalg v/ Ottar Weel, datert 31.03.2019. 146 

910 Svein Haugen, datert 31.03.2019. 149 

912 Espen Handegård, datert 31.03.2019. 149 

913 Tormod Gaustad, datert 31.03.2019. 150 

914 Hermod Martinsen og Christine Stene, datert 31.03.2019. 150 
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Dnr. Avsender, dato Side 

915 Kjetil og Christine Jensen-Moskvil, datert 31.03.2019. 152 

916 Ragnvald Gaustad, datert 31.03.2019. 152 

917 Øra båtforening v/ Jon A. Eriksen, datert 31.03.2019. 153 

918 Fredrikstad Skiklubb v/ Per Stenseth, datert 31.03.2019. 153 

919 Gudeberg lokalsamfunnsutvalg v/ Fredrik Wilhelm Ellefsen, datert 
31.03.2019. 

154 

920 Torp Mekaniske Verksted AS v/ Runar Syversen, datert 31.03.2019.  155 

921 Fredrikstad kommune - Miljø og landbruk v/ Hanna Tangvald, datert 
31.03.2019. 

156 

922 Charlotte Forsberg, datert 31.03.2019. 160 

923 Lasse Hansen, Jan Johannesen, Gunstein Eilertsen, datert 31.03.2019.  160 

924 Anne Marie Berg, datert 31.03.2019. 162 

925 Botek Norge AS v/ Jarle Pedersen, datert 31.03.2019. 162 

926 FG Eiendom AS - Tor Rustad v/ Per Stenseth, datert 31.03.2019.  163 

927 Torp Mekaniske Verksted AS v/ Runar Syversen, datert 31.03.2019. 164 

929 Hilde G Aasbrenn, Tordis M Strømnes og Anne-Kari Svendsen v/ Adv. Jon 
Erik Holm, datert 01.04.2019. 

165 

930 NG development AS v/ COWI AS - Janne Walker Ørka, datert 01.04.2019. 166 

931 Naboer til Wiesebanen v/ Thor Flink Andersen, datert 01.04.2019. 168 

932 Perspektiv Eiendomsutvikling AS v/ Ivar Pedersen, datert 01.04.2019. 168 

934 Helge Gaustad og Henrik Manstad v/ Stenseth Grimsrud arkitekter AS - 
Jon Rongen, datert 01.04.2019. 

169 

935 Olrud Eiendom AS v/ Anders Olrud, datert 01.04.2019. 169 

936 Stjernen Hockey v/ Sverre Christian Jarild, datert 01.04.2019. 172 

937 Anna Kristin Andersen, datert 29.03.2019. 173 

938 COWI AS v/ Rune Skarstein, datert 01.04.2019. 174 

939 Glenn Andersen, datert 01.04.2019. 175 

940 Strategic Lab for Architecture and Building AS v/ Emil Andersson, datert 
01.04.2019.  

175 

941 Glenn Andersen og Martha Hansdatter Hoås, datert 01.04.2019. 177 

942 Kjølshunn velforening v/ Sandra M. L. Jørgensen, datert 01.04.2019. 177 

944 Bygg- og Boligutvikling AS v/ Jon Bossum, datert 31.03.2019. 181 

945 Petrikirken Kjølberg v/ Bygg og boligutvikling AS - Jon Bossum, datert 
01.04.2019. 

182 

948 Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler v/ Lise Thorsø 
Mohr, datert 01.04.2019. 

182 

949 Martin Thorsen Ranang, José Leguina og Cathrine Møgster Leguina, datert 
29.03.2019. 

185 

Dnr. Avsender, dato Side 

950 Ungdom mellom 14-17 år v/ Camilla S. Eidsvold, datert 01.04.2019. 186 

951 Per Bjar, datert 30.03.2019. 188 

952 G plan AS v/ Andreas Sporild Olsen, datert 01.04.2019. 188 

953 Karianne Hjørnevik Nes, datert 01.04.2019. 189 

954 G plan AS v/ Andreas Sporild Olsen, datert 01.04.2019.  189 

955 G plan AS v/ Andreas Sporild Olsen, datert 01.04.2019. 190 

956 Rolf Mikkelsen, datert 01.04.2019. 191 

958 Ekheim Invest AS v/ Griff arkitektur - Jarl Ture Vormdal, datert 01.04.2019.  191 

959 Fredrikstad Tennisklubb v/ Per Knut Christiansen, datert 01.04.2019. 193 

961 Advokatfirma Fredheim v/ Anders Schjøllert Fredheim, datert 01.04.2019. 194 

962 Fredriksborg Eiendom AS v/ Morten Olav Fredriksen, datert 01.04.2019. 194 

963 Fredriksborg Eiendom AS v/ Morten Olav Fredriksen, datert 01.04.2019. 196 

964 Advokatfirma Fredheim v/ Anders Schjøllert Fredheim, datert 01.04.2019. 197 

965 COWI AS v/ Liv Marie Bodal, datert 01.04.2019. 198 

966 Griff arkitektur v/ Jarl Ture Vormdal, datert 01.04.2019. 198 

967 COWI AS v/ Liv Marie Bodal, datert 01.04.2019. 199 

968 Lars-Håkon Wennersberg, datert 01.04.2019. 199 

969 Torp Marinepark AS v/ Siv Helene Sinober, datert 01.04.2019. 200 

970 Brdr. Bøckmann AS v/ Per Bjar, datert 01.04.2019. 202 

971 Anna Kristin Andersen, datert 01.04.2019. 202 

972 Norsk Forbund for utviklingshemmede Østfold - Fredrikstad v/ Karianne 
Hjørnevik Nes, datert 01.04.2019. 

203 

973 Cathrine Svendsen og Elisabeth Haneng Tvete v/ COWI AS - Anette 
Hansen, datert 01.04.2019. 

204 

974 Skjærviken, Torp, Begby og Sellebak lokalsamfunnsutvalg v/ John 
Lilleborge, datert 01.04.2019. 

206 

975 Engelsviken lokalsamfunnsutvalg v/ Liv Voldbakken , datert 01.04.19 210 

976 EN Marine AS v/ Per Bjar, datert 01.04.2019. 214 

977 Roger Myhra v/ Per Bjar, datert 01.04.2019. 215 

979 Jørgen Svensen AS v/ Per Bjar, datert 01.04.2019.  216 

980 Jacob Stolt-Nielsen v/ Per Bjar, datert 01.04.2019. 217 

981 Fredrikstad kommune - Virksomhet idrett v/ Bjørg Liljedal, datert 
01.04.2019. 

217 

982 Jotne Eiendom AS v/ Alt arkitektur AS - Marja Skotheim Folde, datert 
01.04.2019.  

222 

983 Forum for natur og friluftsliv Østfold v/ Nina Frydenlund, datert 
01.04.2019. 

232 

984 Fredriksborg Eiendom AS v/ Morten Olav Fredriksen, datert 01.04.2019. 232 
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985 Christina Louise Fredriksen, datert 01.04.2019. 233 

986 
987 

Årum lokalsamfunnsutvalg og Sundløkka vel v/ Jan W. Damsleth, datert 
01.04.2019.  

234 

988 Værste AS v/ Griff Arkitektur AS, datert 01.04.2019. 235 

990 Borge skoles samarbeidsutvalg v/ Else Marit Barth-Hansen, datert 
01.04.2019.  

249 

991 Fredrikstad HytteForening (FHF) v/ Fred Gjerløw, datert 01.04.2019.  251 

993 Fredrikstad Fjernvarme AS v/ Jan Erik Tonby, datert 01.04.2019.  251 

997 Ungdom mellom 14-17 år v/ Camilla S. Eidsvold, datert 02.04.2019. 251 

1000 Bjørn Helge Strand m.fl., datert 14.03.2019. 252 

1003 Henriette Evensen, datert 02.04.2019. 252 

Dnr. Avsender, dato Side 

1004 Fredrikstad kommune – Eldrerådet, datert 02.04.2019.  253 

1006 Bjørn Andreas Heieren v/ Advokatfirmaet Ytterbøl & CO AS - Knut Njøs, 
datert 29.03.2019. 

255 

1007 Eivind Hasseldokk Ramsjord, datert 03.04.2019. 255 

1016 FM Eiendom AS v/ Stenseth Grimsrud arkitekter AS - Jon Rongen, datert 
05.04.2019. 
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1. Offentlige instanser med innsigelsesmyndighet 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

813 
og 
998 

Bane Nor v/ Nina 
Michalowska, 
datert 22.03.2019.  
 
Bane Nor v/ Peder 
Vold, datert 
01.04.2019  
 
 

Gnr./bnr. 208/16 m.fl.  
 
22.03.2019: 
Innsigelse til endring IA06. Se både merknad dnr. 813 og 998 
 

- Bane NOR aksepterer ikke omdisponering av eksisterende 
jernbanearealer nord for Fredrikstadbrua/Lahelle og fremmer 
innsigelse til felt IA06. 

- Bane NOR forutsetter at jernbanen unntas fra 
reguleringsplankravet i planbestemmelser. 

- Bane NOR anmoder om at jernbanen med tilhørende arealer 
vises med jernbaneformål i kommuneplanen. 

- Det er mange pågående jernbaneprosjekter i kommunen og 
Bane NOR forventer at jernbanen prioriteres i kommunal 
planlegging. 

- Vi ber om koordinering av jernbaneprosjekter og kommunale 
planer samt dialog vedr. framvisning av framtidig jernbane i 
kommuneplanens arealdel. 

 
01.04.2019: 
Bane NOR hadde helst sett at etterbruken av jernbane-arealene ble tatt 
opp på et senere tidspunkt i forbindelse med reguleringen av det nye 
dobbeltsporet. Det vises til en lignende plansak i Stange og Ringsaker 
kommuner, avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. 
juni 2017. Departementet støttet her Bane NOR i at det er mest 
hensiktsmessig å avklare etterbruk av eksisterende jernbanespor i 
forbindelse med høring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor. 
 

Det har vært drøftinger med BaneNOR på e-post 
og telefon. Kommunen ønsket å gi Område IA06 
kombinert formål Bane og Idrett med 
rekkefølgebestemmelse om at: «Idrettsformålet 
først kan tas i bruk når jernbanen ikke lenger har 
behov for arealene og jernbaneinfrastrukturen er 
fjernet», noe BaneNOR sa seg enige i. Det viste seg 
imidlertid være umulig å gjennomføre ettersom 
det ikke er tillatt å kombinere formål fra 
hovedgruppe bebyggelse og anlegg (idrett) med 
hovedgruppe samferdsel (bane). Derfor 
opprettholdes formål idrett, men med 
rekkefølgebestemmelse som her over.  
 
Området er det eneste i byen som ikke har tilgang 
til ballbane innenfor skolekretsen. 
Jernbaneutbyggingen vil endre Mercurbanen og 
antakelig minske bane-kapasiteten der. En 
ballbane vil kunne fungere som et lavterskeltilbud i 
et utsatt område. Det er et det eneste området i 
Fredrikstad som i dag ikke har tilgang til ballbane.  
BaneNOR gir uttrykk for at man ikke at etterbruken 
avgjøres før det er avgjort hvor og når ny 
jernbanetrasé blir bygget. Kommunen mener det 
allerede står klart at annen etterbruk av området 
enn idrett ikke vil bli aktuelt. Formålet er heller 
ikke til hinder for at området brukes som 
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Med bakgrunn i ovennevnte vil Bane NOR mest sannsynlig fremme 
innsigelse til IA06, men imøteser en fortsatt dialog for å komme fram til 
en omforent arealbruk, herunder at jernbaneformålet tas inn i IA06 og 
at det utarbeides en rekkefølgebestemmelse om at idrettsformålet 
først kan tas i bruk når jernbanen ikke lenger har behov for arealene og 
jernbaneinfrastrukturen er fjernet. 

baneområde inntil BaneNOR ikke lenger har bruk 
for området.  
 
Alle områder som frigjøres etter at jernbanelinja 
blir flyttet kan ikke bebygges med nye boliger og 
næringslokaler. Det dreier seg om å gi og ta. 
Jernbaneutbyggingen tar fra eksisterende 
idrettsareal. Nye boliger kan plasseres mange 
steder. En ny 11erbane kan ikke plasseres andre 
steder enn på Lahelle. Det er ikke en situasjon som 
ikke vil være annerledes ti år frem i tid.  
 
I tillegg foreslås det i retningslinje at midlertidig 
endring av jernbane innenfor etablert sporområde 
unntas fra plankrav. 
 

873 Statens Vegvesen, 
datert 29.03.2019. 

Bane NOR og Statens vegvesen samarbeider om å lage en 
kommunedelplan med formål å avklare trasé for nytt dobbelt 
jernbanespor gjennom Fredrikstad og trasé for ny 4-felts riksveg 110 fra 
Simo til St.Croix. Det er utviklet tre alternative vegløsninger for riksveg 
110, men Statens vegvesen har ennå ikke anbefalt en endelig løsning. 
Det er viktig at kommuneplanen tar høyde for alle tre alternativene. 
 
Ser positivt på at kommunen har ambisjoner om å snu en trend med før 
andel boligutbygging utenfor byområdet. Plangrepene som gjøres, bl.a. 
med flere detaljerte planbestemmelser, tyder på at kommunen har en 
langsiktig og bevisst strategi for fremtidig arealutvikling, jamfør 
byutredningsarbeidet.  
 
I planbeskrivelsen antas en befolkningsvekst på rundt 14 000 
innbyggere i Fredrikstad kommune. Dette er et høyere tall 

Vegsamferdselsprosjekter: 
Kommuneplanen båndlegger arealer som er 
aktuelle trasér for nytt dobbelt jernbanespor 
gjennom Fredrikstad og trasé for ny 4-felts riksveg 
110 fra Simo til St.Croix. Dette i påvente av vedtak i 
de aktuelle kommunedelplanene. 
Vegalternativer som er vist i kommuneplanen er de 
som Fredrikstad kommune mener det er reelt at 
valget skal stå i mellom. 
 
Boligutbygging: 
Det er flere grep som er gjort i denne rulleringen. 
Noen virkemidler har vi bevist ikke valgt å bruke, 
eksempelvis rekkefølgebestemmelser. Det er 
ønskelig å teste ut hvordan grepene fungerer før 
en evt. justerer i neste rullering. 



side 8 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

enn det Statistisk sentralbyrå opererer med og det er høyere enn antatt 
befolkningsvekst som ble lagt til grunn i arbeidet med byutredningen. 
Jo høyere tall en opererer med, jo vanskeligere kan det bli for 
kommunen å styre at befolkningsveksten skjer i byområdet framfor 
tettsteder og lokalsentra, sett hen til fordelingsprinsippet 60/30/10. 
Dersom den faktiske veksten bli lavere enn antatt, kan det bli en 
utfordring å sørge for at reduksjonen mellom antatt og faktisk vekst 
ikke skjer i byområdet. 
 
Statens Vegvesen savner en rekkefølgebestemmelse som kan bidra til 
at kommunen faktisk klarer å nå målet om at boligutbygging skjer i 
henhold til fordelingsprinsippet. Er bekymret for at grepene ikke er 
tilstrekkelig for å faktisk klare å snu trenden med for stor andel 
boligutbygging utenfor byområdet.  
 
Statens Vegvesen mener det må inn en planbestemmelse som handler 
om at det ikke tillates reguleringsplaner for boligutbygging utenfor 
byområdet, dersom en ikke har oppnådd en ønsket andel boligbygging 
innenfor byområdet. En slik bestemmelse må knyttes opp mot 
60/30/10-fordelingsprinsippet. 
 
I planbeskrivelsen pekes det på at det allerede er ferdig regulerte 
boligområder som er under utbygging i tettstedene og at dette må 
kompenseres med sterkere styring av utbyggingen inn mot byområdet. 
Kommunen bør vurdere om det er reguleringsplaner i tettstedene og 
lokalsentra som kan opphøre.  
 
Ifølge Fylkesplan for Østfold skal Tofteberg benyttes til plasskrevende 
virksomheter, C-næringer. Statens Vegvesen mener planbestemmelsen 
knyttet til Tofteberg, KB6, bør bli tydeligere på hvilken 
næringsvirksomhet som tillates innenfor området, i tråd med ABC-
prinsippet. 

 
Videre ser vi på reguleringsplaner som en avtale 
mellom kommunen og grunneier. Det er en avtale 
vi ønsker å holde i størst mulig grad. 
 
Næringsutbygging (Tofteberg): 
Det informeres om at det finnes en overordnet 
trafikkfaglig analyse. Denne har ligget til grunn for 
kommunens vurdering som antyder adkomstveier. 
Det er tre realistiske alternativer for veiplassering 
som er vist i arealplanen. Endelig veivalg vil bli tatt i 
reguleringsplan.  Det er en planbestemmelse som 
sikrer at all næring vil bli lokalisert etter ABC-
prinsippet.  
 
Parkering: 
Det er ikke nødvendig med en ytterligere 
presisering av bilparkering i kjeller. Kjelleren vil bli 
bygget uansett. Åpningen for å få mer parkering vil 
ikke aktuell da dette ikke vil være regningsvarlig for 
utbygger. 
 
Sykkelparkeringsbestemmelsene er nye og det er 
ønskelig å prøve dem ut før en detaljerer dem 
ytterligere. 
 
Støy og luft: 
Støybestemmelsene er endret noe. Det angis 
konkret at det er støygrensene i retningslinjene 
som skal gjelde. Prinsipper for bygging i gul 
støysone er også angitt.  
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I planbestemmelse 11 framgår det at første adkomstveg til området 
skal etableres fra Vardeveien. Plassering av adkomst må ses i 
sammenheng med rekkefølgebestemmelser og krav til 
utbyggingsrekkefølge som settes på reguleringsplannivå. 
 
Statens Vegvesen anbefaler at det stilles krav om 
områdereguleringsplan eller kommunedelplan for Tofteberg, 
som kan avklare rammer for utviklingen av området, herunder 
adkomstforhold. Adkomst til delområder som skal bygges ut først, må 
ses i sammenheng med hele området for øvrig, slik at det ikke blir flere 
adkomster til området enn nødvendig.  
 
Beslutninger knyttet til adkomst til området må blant annet gjøres på 
grunnlag av konsekvensutredninger, herunder grundige trafikkfaglige 
analyser. I forbindelse med omtalen av Tofteberg i Fylkesplan for 
Østfold står det at utbedringer på riksveg 111 må påregnes.  
Dersom fylkesvegnettet, herunder fylkesvegene 523, 524 og 532 
vurderes tatt i bruk som adkomstveger til Tofteberg, skal trafikkfaglige 
analyser inkludere tilstandsvurderinger av vegene og 
kapasitetsberegninger av berørte veger og kryss. Nødvendige tiltak som 
avdekkes i analysene må sikres gjennomført i forbindelse med 
planbestemmelser i reguleringsplaner. Statens Vegvesen ber om at 
planbestemmelsen i kommuneplanen nevner at det blir krav om 
trafikkfaglige analyser, som del av beslutningsgrunnlaget for valg av 
adkomst. Dersom trafikkfaglige utredninger avdekker at korridorene 
ikke er de beste sett hen til utredningstemaer og veg og 
trafikkinteresser, forbeholder Statens Vegvesen seg rett til å ha 
innsigelse til reguleringsplaner som legger opp til adkomst innenfor 
disse hensynsonene. Det anbefales at hensynssonene for infrastruktur 
tas ut av plankartet og at det heller lages tydelige bestemmelser om at 

Byggegrense til veg: 
Byggegrenser til veg avgjøres på 
reguleringsplannivå.  
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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adkomst til området skal besluttes på grunnlag av konsekvensutredning 
og trafikkfaglige analyser. 
 
Parkering 
Begrensning av tilgang til parkeringsplasser, både ved start og 
målpunkt, kan være effektivt virkemiddel for å redusere bruken av 
personbil. Statens Vegvesen ser positivt på at planforslaget endrer 
bestemmelsen om parkering til maksimum antall plasser. 
 
I planbestemmelse 24.3 står det at maksimumsnorm kan avvikes der 
parkering etableres under bakken. Statens Vegvesen mener denne 
bestemmelsen må tilføyes med at det må tas stilling til antall 
parkeringsplasser i reguleringsplan dersom maksimumsnormen 
fravikes. 
 
Statens Vegvesen mener planforslaget legger opp til tydeligere krav til 
sykkelparkering enn gjeldende plan, både med tanke på antall plasser 
og krav til utforming og plassering. Krav om plassering nært 
inngangsparti kan bidra til at sykkel som framkomstmiddel oppleves 
som attraktivt. På grunn av at sykkeltyveri er et utbredt problem, bør 
det vurderes om krav til utforming skal være enda tydeligere og 
detaljert. Eksempelvis kan belysning ved sykkelparkeringsplassene bidra 
til at det oppleves trygt å sykle. Sykkelparkeringer bør utformes slik at 
det er enkelt å låse fast sykkelen. 
 
Støy og luft  
Statens Vegvesen mener bestemmelsen om støy og støv bør være mer 
detaljert og i det minste henvise til Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer for støy (T-1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) i 
arealplanlegging. Som et minimum bør planbestemmelsen om støy 
stille krav om at grenseverdier gitt i tabell 3 i T-1442/2016 skal gjelde. 
Det bør stilles et generelt krav om utredning av støy. 
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Rekkefølgekrav  
Statens Vegvesen ser positivt på at planbestemmelse 3.1 om 
rekkefølgekrav til utbygging av teknisk infrastruktur er med, herunder 
veier, gangveier og sykkelfelt. Det kan bidra til forutsigbarhet for 
initiativtakere. 
 
Byggegrenser mot offentlige veger 
Statens Vegvesen viser til et innspill fra 17.8.2017, hvor det ble foreslått 
å ta inn en planbestemmelse om byggegrenser langs riks- og 
fylkesveger, der dette ikke er fastsatt i en arealplan etter plan- og 
bygningsloven. En tydelig planbestemmelse kunne bidratt til en mer 
enhetlig praksis ved behandling av dispensasjonssøknader, til nytte for 
naboer til riks- og fylkesveger. Statens Vegvesen kan ikke se at det er 
tatt inn en slik bestemmelse, som betyr at søkere må forholde seg 
enten til plan- og bygningsloven eller vegloven ved søknad om 
dispensasjon fra byggegrenser. 

886 Sarpsborg 
kommune, datert 
29.03.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for utarbeidelse av 
plankartet. 
 
Høringsutkast til kommuneplanens arealdel for Fredrikstad fremstår 
som et godt styringsdokument for videre arealplanlegging. For 
Sarpsborg kommune er det særlig viktig at følgende ivaretas: 

- Planforslaget forholder seg til samarbeidsavtalen om areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma og til fylkesplanen «Østfold 
mot 2050». 

- Planforslaget sikrer at næringsområdet Tofteberg forbeholdes 
plasskrevende virksomheter, som logistikk og lett og tung 
produksjon. 

- Planforslaget legger til grunn minimumsutnyttelse for utvikling 
av næringsområder 

 

Viser til planbeskrivelsens kapitler om å skape og 
møte fremtiden i Fredrikstad. 
 
Rett virksomhet på rett plass, eller ABC-prinsippet 
for lokalisering av næring, er lagt til grunn i denne 
planen. Vi viser til at ABC-prinsippet for 
næringsplassering er sikret i bestemmelsene. 
 
Vi stiller krav til god utnyttelse av næringsarealer. 
Vi viser til bestemmelser for næring: «I 
næringsområder og områder der næring inngår 
som formål skal reguleringsplaner vise hvordan 
areal til næring kan brukes mer intensivt». Vi har 
valgt å ikke tallfeste dette i forslag til 
kommuneplan da vi mener dette ikke vil være 
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Det er viktig for Sarpsborg og regionen Nedre Glomma at lokal 
arealplanlegging ivaretar de hensynene som forventes gjennom 
knutepunktutvikling, sentrumsutvikling og fortetting. 
 
Kommunedirektøren savner mer detaljerte bestemmelser som sikrer at 
det nye regionale næringsområdet på Tofteberg blir forbeholdt 
plasskrevende virksomhet. Behovet for Tofteberg ble begrunnet med 
arealer på fjell, som kan bære bygningsmasse med stort marktrykk. 
Arealet bør da ikke brukes opp av næring som bør kunne lokaliseres 
andre steder. 
 
Kommunedirektøren etterlyser også en presisering av bestemmelsen § 
36.1 som sier noe om fortetting i næringsområder. For å sikre fortetting 
og intensiv arealbruk bør Fredrikstad vurdere å ta inn en 
minimumsutnyttelse av områdene som skal reguleres. Sarpsborg har 
bestemmelser om 75 % minimumsutnyttelse i sin arealplan. 

nødvendig. Vi informerer om at det gjøres en 
presisering i bestemmelsens formulering før 2. 
gangs høring: «I næringsområder og områder der 
næring inngår som formål skal reguleringsplaners 
juridisk bindende dokumenter vise hvordan areal 
til næring brukes intensivt.» 
 
I Fylkesplanen for Østfold mot 2050 ligger 
Tofteberg inne som regionalt næringsområde som 
skal benyttes til plasskrevende virksomheter (C-
virksomheter). Dette følges opp i kommuneplanen 
med formålsendring og ovennevnte bestemmelser 
for næringsplassering samt utnyttelse. Tofteberg 
vil være mest aktuelt for virksomheter som krever 
store arealer som ikke finnes andre steder. Det 
anses derfor ikke nødvendig med ytterligere 
bestemmelser. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 

943 Østfold 
Fylkeskommune v/ 
Kari Ottestad, 
datert 05.03.2019 

Merknad til at vedlegg for reguleringsplaner som ved motstrid skal 
gjelde fullt ut mangler.  Se både merknad 748, 749, 866, 943 og 1007. 
 

Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som 
legges ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre 
reguleringsplaner ved motstrid. Det vil dermed ikke 
være noen liste i kommuneplanen lenger. Det 
finnes unntak for noen spesifikke tema som er 
angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Merknaden tas til følge. 

995 Kystverket Sørøst, 
datert 01.04.2019.  

Avsatte områder i og ved elv og sjø 
I kommuneplanen er det avsatt område for havneanlegg ved 
næringsområdet ved Moum, H1. Kystverket Sørøst registrerer videre at 
småbåthavnene vist i gjeldende kommuneplan, kystsoneplan og byplan 

Avsatte områder i og ved elv og sjø: 
Synliggjøre konsekvenser av mindre områder for 
småbåthavner. Det som er nye småbåthavner i 
vesterelva ligger et stykke unna og godt skjermet 
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er videreført i kommuneplanen. Dette gjelder også småbåthavna SH21 
som Kystverket Sør fremmet innsigelse til forbindelse med 
reguleringsplanen for Gretnes/ Sundløkka. I tillegg er det tatt inn noen 
nye områder for småbåthavner, bl.a. i Vesterelva, Glomma og ved 
Kjøkøya, samt område for friluftsliv FS1. I vårt brev av 21.8.2017 uttalte 
vi bl.a. at det ikke måtte legges til rette for tiltak som kunne svekke 
sikkerheten eller fremkommelighetene i biled eller hovedled. Det er 
viktig at det på et overordnet nivå gjøres rede for om områdene er 
egnet til foreslåtte arealformål før vedtak av planen, slik at de planlagte 
tiltakene i størst mulig grad kan være realiserbare.  
 
I kommuneplanen er det lagt inn nye områder for boliger, bl.a. B22 og 
B30. Kystverket Sørøst kan ikke se om det er vurdert om områdene kan 
være utsatt for skipsstøt.  
 
Statlige fiskerihavner 
Kystverket Sørøst har overordnet ansvar for de statlige fiskerihavnene 
Vikerkilen og Engelsviken i Fredrikstad kommune. Kystverket vurderer 
for tiden avhending av ikke-næringsaktive fiskerihavner, deriblant 
Vikerkilen fiskerihavn i Fredrikstad kommune.  
 
Navigasjonsinstallasjoner 
I vår uttalelse til oppstart av kommuneplanen av 21.8.2017, ba vi bl.a. 
om å ta inn en bestemmelse om navigasjonsinstallasjoner. Kystverket 
Sørøst er i gang med nymerking av farleder langs kysten. I den 
forbindelse er det svært viktig at det legges til rette for nødvendig 
vedlikehold, nyetablering, flytting, fjerning mv. av navigasjonsanlegg.  
Kystverket Sørøst ber om at det i forslag til bestemmelser tas inn 
følgende: «Det tillates vedlikehold, nyetablering mv. av anlegg til 
navigasjonsmessig bruk innenfor planområdet.» 
 
Bøyer 

fra skipsled. I Glomma er det eksisterende brygger 
som er vurdert å ikke ha konsekvenser for 
skipsleden. Dette gjelder også for småbåthavn 
SH21 som Kystverket tidligere har hatt innsigelse til 
i reguleringsplan, hvor formålet er videreført fra 
gjeldende kommuneplan. På Kjøkøya ligger 
småbåthavnanlegget utfra en eksisterende 
dypvannskai, det stikker ikke langt nok ut til at det 
vil kunne få konsekvenser for skipsledene. 
 
Det tas inn en bestemmelse som sikrer at fare fra 
skipsstøt vil bli ivaretatt i reguleringsplan. Kravet til 
elvepromenade vil også redusere fare for skipsstøt. 
 
Statlige fiskerihavner:  
I forslag til ny kommuneplan er det ikke gjort 
endringer i fiskerihavnene Vikerkilen og 
Engelsviken. 
 
Navigasjonsinstallasjoner:  
Bestemmelse om navigasjonsinstallasjoner er tatt 
inn i planen.  
 
Bøyer: 
Vi mener det er nødvendig å ha bestemmelser om 
bøyer. Vi har også gode rutiner som sikrer at dette 
blir håndtert etter Havne og farvannsloven. 
 
Havne og farvannsloven:  
Tas til orientering. 
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I forslag til bestemmelser pkt. 42.1.a står det bl.a. at bøyer/markeringer 
for bading eller til andre vannaktiviteter for allmennhetene tillates. Det 
er ikke ønskelig at det tas inn bestemmelser om merking i sjø, da det gir 
inntrykk av at Kystverket allerede har godkjent etablering av 
spesialbøyer. Vi ber derfor om at bestemmelsen utgår. 
 
Havne- og farvannsloven 
Tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som 
kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i hoved- eller biled 
skal behandles av Kystverket. Kystverket Sørøst påpeker at 
søknadsplikten etter havne- og farvannsloven er selvstendig og gjelder 
parallelt med en eventuell søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.  

996 Forsvarsbygg, 
datert 01.04.2019.  

Ingen merknader til planen.  Merknaden tas til orientering. 

1012 Fiskeridirektoratet 
v/ Erik Ludvigsen 
og Knut Kristian 
Skjolden, datert 
01.04.2019. 

Så vidt Fiskeridirektoratet kan se ivaretar Fredrikstad kommune langt 
på veg på tilfredsstillende måte hensyn til viktige marine naturverdier 
og andre fiskeriinteresser i forslag til ny arealdel.  
 
I planbestemmelsene skrives det at brygger skal plasseres slik at 
behovet for mudring minimeres. Det er svært viktig at man er svært 
restriktiv med mudring, med tanke på å ivareta naturtyper som ålegras 
og bløtbunn.  
 
Man synes kommet relativt langt i Fredrikstad kommune med å ivareta 
viktige fiskeri- og havbruksinteresser, men Fiskeridirektoratet vil 
oppfordre kommunen, så langt det er råd, å oppdatere arealdelen med 
tanke på andre registreringer i direktoratets kartverktøy.  
 
Gyte-, oppvekst- og beiteområder samt fiskeplasser og fiskefelt ligger 
ofte lengre fra land, og kan ivaretas ved at de vises som 
flerbruk/kombinerte formål hvorav fiske er ett, jf. pbl § 11-7 nr. 6. Men 
låssettingsplasser, dvs. godt egnede steder hvor fisken kan oppbevares i 

Prinsipper fra gjeldende kystsoneplan er videreført. 
Det gjelder også formål for låssetting. 
Planprogrammet nevner ikke kysten, sjøarealer 
eller kystsonen spesifikt. Endringer er derfor ikke 
tatt med i denne rulleringen.  
 
Utvidelser i Tosekilen er endret fra gjeldende 
kystsoneplan slik at de ikke lenge er i konflikt med 
registrerte naturverdier.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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not/innhengning til den er klar for omsetning, kan med fordel vises som 
enbruk fiske og med tilhørende bestemmelser om hvilke tiltak som kan 
tillates i disse områdene. Det samme gjelder for strandnotstasjonene – 
til forskningsstasjonen Flødevigen, del av Havforskningsinstituttet – 
med tilhørende tiltakssone (radius på 50 m) og varsomhetssone 
(radius 100 m). (HI).  
 
Låssettingsplasser er langt på vei innarbeidet i mange kommuneplaner 
langs kysten, og i mange kommuner har en gjennom rullering foretatt 
en sortering av lokalitetene. Resultatet har blitt langt færre, men 
prioriterte, låssettingsplasser. 
 
Det er lagt opp til en del utvidelser av båthavner i områder med 
verdsatte naturtyperegistreringer, f.eks. i Tosekilen. Utvidelse av slike 
småbåtanlegg forutsetter i tilfelle at det foretas grundig vurdering av 
konsekvenser for det marine miljøet.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør har vært godt fornøyd med gjeldende 
Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023, som bl.a. har mål 
om å: «Bevare forutsetningene for næringsfiske og hobbyfiske i indre 
skjærgård.» Videre har gjeldende arealdel som mål å: «Opprettholde 
faste og bevegelige fiskeplasser og andre områder av betydning for 
fiske». Fiskeridirektoratet savner en slik konkretisering av viktige 
målsetninger for de interesser direktoratet er satt til å ivareta på vegne 
av felleskapet i det framlagte forslag, og vil oppfordre til å ta dette inn i 
arealdelen nå.  

1018 Norges vassdrags- 
og energidirektorat 
09.04.2019 

NVE fremmer følgende innsigelser: 
- Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planen, 

jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3, NVEs 
retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 2/2017. 

Vi opplyser om at innsigelsene er håndtert i dialog 
med de aktuelle innsigelsesmyndighetene. 
 
Kvikkleire (NVE):  
Innsigelsen imøtekommes og løsningen er drøftet 
med den aktuelle myndigheten.  
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- Faren for flom i mindre vassdrag er ikke tilstrekkelig ivaretatt i 
planen, jf. sikkerhetskrav gitt i TEK17 § 7-2, NVEs retningslinjer 
2/2011 og NVEs veileder 2/2017. 

 

 
Det er i arealplanen lagt inn både kartlagte 
faresoner for skred (H310) og det stilles et generelt 
krav til aktsomhet for kvikkleireskred ved alle nye 
tiltak. Det stilles dokumentasjonskrav for 
skredsikkerhet for begge bestemmelsene etter 
krav gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3, NVEs 
retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 2/2017. Se 
planens bestemmelser for skred og faresone for 
skred. 
 
Flomfare (NVE): 
Det vises til separat notat om Ekstremvær og 
flomfare i mindre bekker.  

1018 Fylkesmannen i 
Oslo og Viken v/ Eli 
Kristin Nordsiden 
og Carl Henrik 
Jensen, datert 
09.04.2019.  

Fredrikstad kommune har foreslått mange grep i kommuneplanens 
arealdel, som bidrar til å nå nasjonale og regionale mål. Fylkesmannen 
mener imidlertid at kommunen bør vurdere enda strengere mål for 
fordeling av nye boliger til byområdet og kollektivknutepunkt. Videre er 
det viktig at kommuneplanen er utformet på en slik måte at målene 
nås. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om det er tilstrekkelig med 
virkemidler, og valgt riktige virkemidler for å sikre måloppnåelse.  
 
Innsigelser 

- Foreslått næringsområde N4 ved Ålekilen, av hensyn til 
jordvern. 

- Forslaget om at eldre reguleringsplaner skal gjelde foran 
kommuneplanens arealdel når det gjelder tiltak på 
fritidsboliger. Fylkesmannen mener dette er i strid med 
nasjonale føringer for strandsonen. Det er også påpekt 
manglende beslutningsgrunnlag. 

- Tre mindre områder ved Nøkleby/Råbekken og Lisleby bruk 
hvor det foreslås arealendringer som får negativ virkning på 

Vi opplyser om at innsigelsene er håndtert i dialog 

med de aktuelle innsigelsesmyndighetene. 

 

- Innsigelse til utvidelse av næringsområde N04 ved 

Ålekilen imøtekommes og den foreslåtte 

utvidelsen av området tas ut. Av hensyn til 

jordvern tas den foreslåtte utvidelsen av 

næringsformålet (N04) ut av forslaget, og LNF-

formålet videreføres i kommuneplanen. 

 

- Innsigelse til hytter imøtekommes. Det er gjort en 

oversikt over hvor resterende byggemuligheter er i 

gjeldende reguleringsplaner. De er begrenset, men 

det er noen planer som har gjenværende 

byggemuligheter som ikke er i tråd med nasjonale 

føringer for strandsonen. Derfor er bestemmelsene 

endret slik at arealplanens bestemmelser gjelder 
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gjenværende grøntarealer langs Glomma. Det skal i 100m-
beltet langs vassdrag tas særlig hensyn til blant annet 
naturmiljø, landskap og friluftsliv, jf. plan- og bygningsloven § 1-
8. Fylkesmannen viser også til kommunedelplan for 
naturmangfold som påpeker at gjenværende løvskogsområder 
langs Glomma bør hensyntas. 

- Manglende angivelse av spredt bebyggelse (bolig og fritidsbolig) 
i områder foreslått til landbruks-, natur- og friluftsområde med 
spredt bebyggelse, samt behov for tydeliggjøring av hvilke tiltak 
som skal tillates for boliger. Fylkesmannen har også her påpekt 
manglende beslutningsgrunnlag. 

 
Andre merknader til planforslaget 
 
Tilstrekkelig skolekapasitet 
Det innføres et krav om dokumentert «tilstrekkelig skolekapasitet» før 
det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter utenfor byområdet. 
Kommunen bør vurdere å tilføye rammetillatelse til kravet, slik at man 
unngår unødig prosjektering og saksbehandling av søknader for tiltak 
som ikke blir godkjent igangsatt. Det bør presiseres at det heller ikke 
kan startes opp reguleringsplaner for boliger i områder uten 
skolekapasitet. 
 
Dersom det gjøres grep med skolekapasiteten utenfor byområdet vil 
også virkemidlet feile som grep for å nå 60/30/10-målsettingen. 
Fylkesmannen legger til grunn at man ikke kan planlegge for «boliger til 
eldre» eller lignende, og på den måten unngå kravet om skolekapasitet. 
 
Nærmiljøpark 
Det er i planforslaget også lagt inn krav om tilgang til, eller etablering 
av, nærmiljøpark 400 m i luftlinje fra nye boenheter. Dette vil indirekte 
kunne bidra til ønsket utbyggingsfordeling. Unntak er likevel foreslått 

foran reguleringsplaner. For områder i de eldste 

reguleringsplanene betyr det en reduksjon av 

arealer ned til f.eks maks 90 kvm bak 100 m-beltet 

og 80 kvm i 100-m-beltet. For noen områder med 

litt nyere reguleringsplaner betyr det en øking av 

maks-areal fra 60 kvm til 80 kvm i 100 m-beltet. 

100 m-beltet utenfor regulerte områder 

videreføres med LNF-områder. Hytter som ligger 

akkurat på 100 m-grensen er tydelig plassert enten 

i LNF-område eller LNF-b-område slik at 

tvetydighet ikke oppstår i byggesaker. Plasseringen 

er gitt utfra konkrete vurderinger av bl.a. terreng, 

vegetasjon, ferdsel og andre hytter i området.  

 

De foreslåtte plangrepene for hytter er en viktig 

forenkling for kommunen. Det vil skape 

forutsigbarhet for hytteeierne og minske 

konfliktnivået i byggesaker for hytter. Det vil bli 

færre byggesaker som krever dispensasjon, noe 

som betyr sterk kommunal selvstyrerett og at 

ressurser kan brukes til andre, viktigere oppgaver. 

 

- Innsigelse til 3 mindre områder ved 

Nøkleby/Råbekken og Lisleby bruk:  

 

1) Innsigelse til LNF-område rundt Råbekken 

imøtekommes delvis. Det er viktig å sette av et 

grøntområde som randsone til Råbekken. I 

gjeldende reguleringsplaner mangler dette. Det er 

imidlertid nylig bygget ut og gitt byggetillatelse til 
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for boenheter nærmere markagrense enn 200 m. Fylkesmannen mener 
det er vanskelig å vurdere effekten av sistnevnte grep, og om dette 
eventuelt bidrar til byggepress nær marka hvor det ofte er dårligere 
kollektivtilbud. 
 
Kjøpesenter/handel 
Tidligere rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er erstattet av 
regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Handel som skal 
dekke mer enn et lokalt behov skal etableres i sentrum, eller i 
avlastningsområder dersom det er handel med plasskrevende varer.  
 
Det er viktig at regional planbestemmelse for handel følges opp av 
kommunene. Det er uklart om kommunen i fjerde strekpunkt i 
bestemmelse 17.2 mener at alle eldre reguleringsplaner som gir rom for 
etablering og/eller utvidelse av forretninger skal kunne gjennomføres 
eller om kommunen mener at allerede eksisterende forretninger kan 
gjenoppføres dersom noe skulle skje med dem. Bestemmelsene bør 
tilpasses regional planbestemmelse. 
 
Retningslinjer i LNF-områdene  
Det er viktig å skille mellom hva som kan tillates i LNF-områdene, og 
hva som krever dispensasjon og reguleringsplan for eventuelt å kunne 
tillates. Det bør ikke gis generelle retningslinjer for tiltak som ikke er i 
tråd med arealformålet. Generelle retningslinjer for disse tiltakene kan 
oppfattes slik at det er kurante tiltak på landbrukseiendommer. Når det 
gjelder 41.2 punkt d om samdrift/samarbeidstiltak bør kommunen i 
delingssaker etter jordlova § 12 orientere partene om 
driftsfellesskapsbestemmelsene i produksjonstilskudd- og 
husdyrkonsesjonsregelverket. Viser til Rundskriv 2017-08 om 
husdyrproduksjon ved fradeling av tomter etter jordlova og 
Landbruksdirektoratets skriv «Viktig informasjon til deg som søker om å 
få fradelt tomt».  

utbygging i randsonen. Det er ikke ønskelig å 

reversere tillatelsene, men de grønne sonene som 

gjenstår rundt bekken bør settes av til LNF-område. 

Planforslaget revideres og LNF-området etableres 

der bekken med randsone går i dag.  

 

2) Innsigelse til Næring/LNF ved Tomteveien 

imøtekommes. Innsigelsen gjelder et område som 

ikke er bygget ut ved industriområdet langs 

Tomteveien. Området er i kommunedelplanen for 

naturmangfold vist som verneverdig sammen med 

andre skogsområder langs Glomma. Innsigelsen 

møtes ved at gjeldende arealplanformål LNF-

område videreføres i kommuneplanen.  

 

3) Innsigelse til Næring/LNF ved Lisleby bruk 

imøtekommes ikke. Fylkemannen har uttrykket at 

man er enig, med begrunnelse i den nylig vedtatte 

reguleringsplanen.  

 

- Angivelse av spredt bebyggelse. Fylkesmannen 

krever at eksisterende boliger i LNF-b-områder 

kartfestes. Kommunen mener at dette ikke er i tråd 

med kartforskriften. Det har heller ikke vært mulig 

å lage en liste over eiendommer som inngår i 

formålet.  

 

Hensikten med bruk av LNF-b-formålet å markere 

at eksisterende bebyggelse ikke skal fortettes med 

nye hytter eller boliger. Samtidig gjøres 
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Arealformål i Gatedalen 
Det er lagt inn et betydelig areal (umarkert) ved Gatedalen i grensen 
mot Sarpsborg kommune. Fylkesmannen er klar over at området er en 
del av en reguleringsplan fra 1998, men i kommuneplanens arealdel 
2011 er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og 
reguleringsplanen for Gatedalen renovasjonsanlegg står ikke oppført på 
listen over reguleringsplaner som gjelder ved motstrid, jf. 
planbestemmelse 1 i gjeldende arealdel. Det ser ut til at området også 
tidligere har ligget inne som LNF-område i plankartet, men at 
reguleringsplanen da har ligget inne i en liste over reguleringsplaner 
som skal gå foran ved motstrid. Fylkesmannen mener det er behov for 
en nærmere avklaring av området, inkludert hvordan arealet skal 
vurderes i fylkesplanens arealregnskap. 
 
B22 – øst for Kjæråsen 
Det foreslås å transformere eksisterende næringsvirksomhet til 
boligformål. Det er uklart om industristøyen er fanget opp av 
kommunens konsekvensutredning. Ved planlegging av boliger skal i 
utgangspunktet anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442 overholdes. 
Det kan også gi ulemper for industriens videre utvikling om kommunen 
planlegger nye boliger i nærområdet.  
 
Modellflybane på Gansrød 
Ved Gansrød foreslås et område med modellflybane endret fra 
arealformål LNF til idrettsformål. Banen, på rundt 5 dekar fulldyrka jord, 
har i dag en tidsbegrenset dispensasjon. Med bakgrunn i nasjonale og 
regionale mål for jordvern ber fylkesmannen om at modellflybanen og 
arealformålet idrett tilbakeføres til LNF og jordbruk ved første 
kommuneplanrullering etter eventuelt opphør eller flytting av 
modellflyaktiviteten på stedet. Det bør tilføres i bestemmelsen 

forvaltningen enklere ved at det innføres 

bestemmelser som gjør at byggesaker på 

eksisterende eiendommer kan behandles uten 

dispensasjon fra f.eks. plankrav.  

 

Det er et ønske om å begrense fortettingen utenfor 

tettstedet bortsett fra i de mest sentrale områdene 

i lokalsentrene. Regulerte områder har 

byggeformål, mens andre bebygde områder 

utenfor har LNF-b-formål. Husklynger på minst 5 

hus har fått angitt LNF-b-formål. Enkelte hus og 

hytter som ligger mer spredt er plassert i LNF-

formål. I 100-metersbeltet er det oftest LNF-

formål, for å tydeliggjøre byggeforbudet der. 

 

Totalt areal med LNF-b-formål er 5422 dekar. 

Områdene hadde i planene fra 2011 følgende 

formål:  

 

 Endret fra LNF-formål: 3113 dekar 

 Endret fra bebyggelse og anlegg: 1089 

dekar 

 Endret fra fritidsbebyggelse: 1214 dekar 

 Endret fra andre formål: 5 dekar 

 

I formål LNF-b finnes nå totalt 1232 boligbygninger 

med til sammen 1274 boenheter, og 966 hytter. 

 

I kommuneplanene fra 2011 kan det skimtes 

forskjeller i måten å tegne plankart som stammer 
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begrensninger i flytype, støygrense og flytider, jf. 
dispensasjonsvedtaket 23.06.14. 
 
Støy og luftkvalitet  
En bærekraftig arealforvaltning krever høyere arealutnyttelse, og at 
flere bor i sentrum og ved kollektivknutepunkt. Det er viktig at denne 
utviklingen skjer med kvalitet, slik at befolkningens helse og trivsel 
ivaretas. Foreslått bestemmelse om støy og luftkvalitet er uklar, siden 
bestemmelsen kun viser til «normer» for luftkvalitet og støygrenser. 
Det er gitt anbefalte grenseverdier for støy i tabell 3 i T-1442 og i tabell 
1 for luftkvalitet i T-1520. Retningslinjene inneholder videre føringer for 
håndtering av eventuelle avvik. Det er meningen at kommunen 
gjennom sin planlegging skal ta konkret stilling til hvilke områder det 
eventuelt kan aksepteres avvik (avvikssoner) og deretter fastsette 
avbøtende krav for å sikre bokvalitet. 
 
Klimatilpasning 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning fremgår ikke i oversikten over overordnede føringer i 
planforslaget. Fylkesmannen ber derfor kommunen vurdere å justere 
ROS-analysen og ev. planen for å tilpasse den til føringene i de statlige 
planretningslinjene. 
 
Motstrid 
I bestemmelse 1.1 fremgår det at arealplanen ved eventuell motstrid 
går foran eldre reguleringsplaner. Videre står det at «Unntatt er de 
reguleringsplaner som er listet opp som planer som skal gjelde fullt ut». 
Noen slik liste finnes ikke i planforslaget.  
 
Vurdering av foreslåtte bestemmelser og retningslinjer 

fra før kommunesammenslåingen i 1994. 

Plankartene bærer også preg av å ha vært tegnet 

for hånd på et grov kart. Det har altså også vært 

behov for å tegne opp mer nøyaktige 

formålsgrenser basert på like vurderinger.  

 

LNF-b-områdene er klart avgrenset fra LNF-

områder og fra byggeområder. Grenser er vurdert 

tomt for tomt og følger ofte eiendomsgrense. På 

større eiendommer har terrengform rundt 

eksisterende bebyggelse gitt avgrensningen. I 

strandsonen har dessuten faktorer som synlighet 

fra sjøen og kyststiens trasé vært faktorer når 

avgrensningen ble gjort. De områdene som har 

LNF-formål er altså vurdert som egnet som område 

for spredt bebyggelse.  

 

I bestemmelsene er det angitt forbud mot nye 

boenheter for både hytter og boliger. Det er også 

innført et forbud mot bruksendring mellom hytter 

og boliger. Totalt vil dette sikre at det er 

eksisterende bebyggelse som videreføres.  

 

 

Andre merknader:  

Rekkefølgekravet i forhold til skolekapasitet er 
endret til å kreves ved rammetillatelse. 
Skolebruksplanen vil bli samordnet med føringer i 
arealplanen slik at tilgjengelig skolekapasitet skal 
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Fylkesmannens juridiske avdeling har vurdert om de foreslåtte rettslig 
bindende planbestemmelsene har tilstrekkelig og nødvendig forankring 
i loven. 
 
Bestemmelsespunkt 1.1. Motstrid 
Slik planforslaget fremstår er det kun unntak for motstrid i punktene 
1.2, 1.3, 1.4. I punkt 1.2 er det gjort unntak for fritidsboliger. 
Reguleringsplaner som gjelder fritidsboliger skal gå foran arealdelen 
ved motstrid. Det er ikke gjort tilsvarende unntak for boligbebyggelse. 
Arealdelen vil derfor ved motstrid gå foran reguleringsbestemmelser 
for boligbebyggelse. For boliger som i planforslaget er avsatt til LNF 
spredt boligbebyggelse er grad av utnytting 30 % BYA, jf. punkt 39 
bokstav b. Dette vil kunne medføre at boliger i disse områdene vil 
kunne utnytte tomten mer enn gjeldende reguleringsplan tilsier. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er satt en egen grad av utnytting for 
områder avsatt til boligbebyggelse. Er punkt 1.2 slik å forstå at de 
delene av gjeldende reguleringsplaner som gjelder fritidsboliger går 
foran arealdelen? For de delene av samme reguleringsplan som gjelder 
annen arealkategori, vil arealdelen gå foran ved motstrid. 
 
Bestemmelsespunkt 1.5 Krav om omregulering 
Bestemmelsen er meget uklar og vil by på tolkningstvil. Etter 
fylkesmannens vurdering er den ikke forutsigbar og vil utfordre lik 
praktisering av bestemmelsen. Det kan stilles spørsmål om denne er i 
samsvar med legalitetsprinsippet. 
 
2.3. Unntak fra plankravet 
Vilkåret «tiltak av mindre betydning for miljø og samfunn, der kravet 
om reguleringsplan virker åpenbart urimelig» er meget skjønnsmessig 
og har vist seg å by på tolkningstvil. Bestemmelsen er vanskelig å 
praktisere i konkrete byggesaker. Fylkesmannen ser samtidig at revidert 
arealplan har flere unntaksbestemmelser enn dagens plan, her særlig 

støtte opp under målsettingen om 60/30/10 for 
boligbygging.  
 
Det er noen få områder nær marka som har 
kapasitet for nye boliger eller fortetting av 
eksisterende boligområder. Unntaket for 
nærmiljøpark nær marka vil dermed ikke få stor 
betydning eller skape byggepress nær marka.  
 
Bestemmelsen med unntak for nyetablering av 
forretningslokaler i tråd med eldre 
reguleringsplaner er fjernet.  
 
Retningslinjene for LNF-områder er justert slik at 
det i mindre grad «oppfordres» til dispensasjon.  
 
Plankartet er justert i Gatedalen slik at det i større 
grad speiler eksisterende situasjon med fylling for 
avfallsanlegget. Kommunen regner med at arealet 
skal telle med i arealregnskapet.  
 
Det er tydeliggjort i bestemmelsene av etablering 
av boliger på Kiærs bruk skal skjer på industriens 
premisser (industriområdet på Østsiden).  
 
Dispensasjonsvedtaket for modellflybanen på 
Gansrød er innarbeidet i planbestemmelsene. 
 
Det er innført krav til avbøtende tiltak mot støy 
ved etablering av støyfølsom bruk i gul støysone.  
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de to siste strekpunktene hvor ordlyden er noe uklar. Disse kan i 
utgangspunktet bidra til å redusere tolkningstvilen.  
 
Når det gjelder utvikling av eksisterende fritidsbebyggelse, kan dette 
skje uten reguleringsplan når tiltakene holder seg innenfor kravene som 
fremgår av bestemmelsene til formålene fritidsbebyggelse og LNF-b. 
Fylkesmannen forutsetter at man her mener fritidsbebyggelse i 
områder avsatt til fritidsbebyggelse og områder avsatt til LNF spredt 
fritidsbebyggelse. 
 
Når det gjelder utvikling av eksisterende boligbebyggelse, kan dette skje 
innenfor de krav som følger av bestemmelsene tilhørende formålet LNF 
-b. Fylkesmannen legger til grunn at man her mener områder avsatt til 
LNF spredt boligbebyggelse. Dette bør fremgå tydeligere. Videre kan 
det stilles spørsmål om det ut fra bestemmelsene tillates utvikling av 
eksisterende boligeiendommer i områder avsatt til LNF spredt 
boligbebyggelse. 
 
Arealkategorier - Generelt 
Generelt bør arealkategoriene omtales slik ordlyden er i plan- og 
bygningsloven § 11-7. I stedet for «Næring» bør det stå 
«næringsbebyggelse», i stedet for «Fritidsboliger», bør det stå 
«fritidsbebyggelse» og i stedet for «Boliger i LNF -b» bør det stå 
«Boligbebyggelse i LNF-b». 
 
LNF-b  
Etter pbl. § 11-11 nr. 2 kan spredt utbygging tillates dersom omfang og 
lokalisering er nærmere angitt i arealplanen. Etter plan- og 
bygningsloven § 11 -11 første ledd nr. 2 må spredt utbygging bare 
tillates når formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere 
angitt i arealplanen. Spørsmålet er når dette krav til omfang og 
lokalisering er oppfylt. Kartfesting og angivelse av hvor den 

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning er tatt inn i 
oversikten over overordnede føringer.  
 
Bestemmelsene om motstrid er endret. Det er ikke 
innført en liste over reguleringsplaner som gjelder 
fullt ut, men arealplanen får gjelde foran eldre 
planer. Det er imidlertid gitt noen få generelle 
unntak i bestemmelsene.  
 
Bestemmelsen om krav om omregulering er 
videreført fra gjeldende planer. Det er en 
bestemmelse som man på Regulering og byggesak 
har god erfaring med. Det samme gjelder 
bestemmelsene om unntak fra plankrav. I LNF-b-
områder råder et forbud mot nye boenheter både 
for fritidsboliger og boliger. Det er innført 
tydeligere forbud mot nye enheter og også forbud 
mot bruksendring i LNF-b. Hjemmel for 
fritidsboliger er rettet.  
 

Navn for arealkategorier er endret i 

bestemmelsene.  
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eksisterende bebyggelsen i LNF-områdene befinner seg er et 
minstekrav. Dette må synliggjøres i plankartet eller ved angivelse av 
gnr. og bnr på de eiendommene som kan bebygges. 
 
I følge punkt 38 «Fritidsboliger i LNF -b» er det ikke tillatt med ny 
fritidsbebyggelse. Fylkesmannen kan ikke se at det verken på 
kommuneplankartet eller i bestemmelsene er foretatt noen form for 
kartfesting eller angivelse av hvor den eksisterende bebyggelsen i LNF-
områdene befinner seg.  
 
Når det gjelder punkt 39 «Boliger i LNF-b», tillates ikke nye boliger, 
mens riving og gjenoppføring er tillatt. Sammenlignet med punkt 38 for 
fritidsboliger, står det ikke her at det er tillatt med utvidelse av 
eksisterende lovlig boligbebyggelse. Dette må komme tydeligere frem 
dersom dette er ønskelig. Uten en slik bestemmelse, vil utvidelse av 
eksisterende boliger ikke være tillatt. I og med at det er et unntak fra 
plankravet for utvidelse av eksisterende boliger (uavhengig av 
arealkategori) i punkt 2.2., legger fylkesmannen til grunn at kommunen 
har ment at dette også skal tillates i LNF spredt. 
 
Retningslinje til bestemmelsespunkt 41.2 - LNF - landbruk 
Retningslinjene c), d) og e) er uklare og kan være gjenstand for 
misforståelse. I bestemmelsene står det «kan tillates». I og med at 
tiltakene er i strid med planformålet LNF og avhengig av dispensasjon 
for å kunne tillates, bør det eksempelvis stå «kan det gjennom 
dispensasjon gis tillates», slik som ordlyden er i bokstav b) i samme 
punkt. 

1028 
 

Mattilsynet v/ 
Klaus Fottland, 
datert 17.04.2019. 

Korrespondanse med foreløpig merknader til høring av kommuneplan. 
 
Ønsker formuleringer i planbeskrivelsen som viser til vannforsyning som 
samfunnskritisk infrastruktur, samt hensynssone for nedslagsfelt 
drikkevann. 

Av prinsipp skriver vi ikke i planbeskrivelsen om 
temaer som vi ikke har gjort noe med i 
planforslagets juridisk bindende dokumenter. 
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Nedslagsfeltet til drikkevannet ligger i marka. Det 
er her ikke de store forurensningen oppstår. Det er 
således mye tryggere enn de fleste andre 
kommuner. Vannet går deretter igjennom et 
fullrenseanlegg (koagulering, flokkulering, 
sedimentering, filtrering og desinfisering) før det 
benyttes til drikkevann. 
 
Dette er ivaretatt gjennom annet lovverk.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

1032 
 
1044 

Østfold 
Fylkeskommune v/ 
Kari Ottestad, 
datert 29.04.2019. 

Høringsuttalelse med innsigelse. Se dnr. 1044 for revidert protokoll. Se 
for øvrig merknader dnr. 752, 943 og 1032. 
 
Fredrikstad har lagt frem en kommuneplan med gode overordnede 
grep som bidrar til å nå samfunnsmålene i kommuneplanen. Planen er i 
all hovedsak også innenfor rammen til Fylkesplanen Østfold mot 2050.  
 
Innsigelser:  

1) Kommuneplanens arealdel må forholde seg til regional 
planbestemmelse for lokalisering av handel når det gjelder 
reguleringsplaner vedtatt før arealplanens vedtaksdato. 

2) Historiske bygninger, som ligger på gjeldende «rødliste» i 
gjeldende kommuneplan, må videreføres på «rødliste» i ny 
kommuneplan. Dette gjelder Bryggeriveien 1A, 1B, og 
Nygårdsgata 48. I tillegg må kommunen, ut ifra antikvarisk 
verdi, gjøre en ny vurdering av Glemmengata 1-4. 

3) Kommuneplanen må forholde seg til innsigelser gitt på 
reguleringsplannivå og hvor utbyggingsområder er lagt inn i 
KULA-områder (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). 
Dette gjelder for: a. Gretnes-Sundløkka, hvor dalsiden mot 
Roald Amundsens minne må omgjøres fra «byggeområde» til 

Vi opplyser om at innsigelsene er håndtert i dialog 
med den aktuelle innsigelsesmyndigheten. 
 
-Nr 1: Handel 
Unntaket for handel i gjeldende reguleringsplaner 
er fjernet. Innsigelsen er imøtekommet.  
 
-Nr 2: Rødlistede bygninger i sentrum. 
De seks omtalte bygningene ved «Det glade 
hjørne» og i «McDonaldskvartalet» er nå videreført 
på rødlista. Innsigelsen er imøtekommet. 
 
- Nr. 3:  

- a) Innsigelse til Gretnes-Sundløkka imøtekommes 

ikke. Området videreføres som byggeområde i 

kommuneplanen. Dette er en viktig forutsigbarhet 

for utbyggerne og innsigelsen må ev. løses på 

reguleringsplannivå. 

 

- b) Innsigelse til N12 Rakkestadsvingen 
imøtekommes delvis. Området ligger mellom 
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«grønt-formål», jf. avgrensningen av hensynssone kulturmiljø. 
b. Deler av N12 øst for Rakkestadsvingen. c. Byens marker sør 
for Bekkevold. 

4) Kommuneplanen må forholde seg til premissene i fylkesplanen 
som er satt for det regionale næringsområdet på Tofteberg når 
det gjelder landskapshensyn og fjernvirkning. Disse føringene 
må tas inn i bestemmelsene. Adkomst og adkomstside 
fastsettes i reguleringsplanen etter at det er foretatt 
vurderinger av konsekvenser, med særlig vekt på 
eksponeringen mot kulturlandskapet som omslutter 
Oldtidsveien. Bestemmelsen om at første adkomst skal være fra 
Vardeveien tas ut. 

5) Det må legges inn en forutsetning om at Åledalslinjen er ferdig 
utbygd før felt N04 kan bygges ut. 

6) Det må redegjøres for virkningen av å la eldre reguleringsplaner 
gjelde foran kommuneplanen. Arealdelen må forholde seg 
Regional plan for kystsonen i Østfold sine rammer for 
fritidsbebyggelse, men vi har forståelse for at VA-tilbygg kan 
kreve ekstra tillegg 10 kvm på særlige betingelser. 

 
Konkrete merknader til planforslaget oppsummeres nedenfor. 
 
Konsekvensutredning:  
Fylkesrådmannen savner konsekvensutredninger for formålsendringer 
foreslått av kommunen selv. Dette gjelder særlig foreslåtte 
formålsendringer som er beskrevet som del av «utvekslingen» av 
arealer. Konsekvensutredning av alle arealformålsendringer må på plass 
for å sikre et gyldig kommuneplanvedtak.  
 
Fylkesrådmannen savner en utredning av virkningen av endringene i 
planhierarkiet. Hva betyr det for nasjonale og regionale hensyn at 
bestemmelser for fritidsboliger i de gamle reguleringsplanene i 

golfbanen og Circle K på Østsiden og eies av 
Biltema. En tidligere planprosess, nå avsluttet, 
fastslo at varehus ikke kunne etableres pga. 
kjøpesenterbestemmelsene og at næringsformålet 
etter ny planlov ikke omfatter forretning. Området 
anses som lite egnet til annen næring. Området 
foreslås satt av til parkering, enten som 
innfartsparkering eller som oppstillingsplass for 
trailere. Oldenborgbekken passerer gjennom 
området. Bekken er tidvis flomstor og bør ikke 
legges i rør. Store eiketrær langs Haldenveien bør 
bevares.  
Adkomst vil være utfordrende.  

 
- c) Innsigelse til Byens marker sør for Bekkevold 

imøtekommes. Reguleringsplanen for Oldenborgila 

på Byens marker (vedtatt 2014) har avklart at deler 

av området skal videreføres som LNF-område.  

 
- Nr. 4 (Tofteberg) Innsigelsen imøtekommes.  
Fylkeskommunens innsigelse til adkomst plassert 
fra Vardeveien er knyttet til evt. konsekvens for 
kulturlandskapet sett fra Oldtidsveien.  
Adkomst fra Vardeveien er et viktig prinsipp for å 
klare den første utbyggingsfasen økonomisk. For å 
klare etableringsfasen for næringsområdet er det 
viktig at noe næring kan etableres før 
rekkefølgekravet om ny adkomstvei mot 
Moumbekken/Veberg utløses.  
I drøftinger med fylkeskommunen er det vist en 
rekke kart og illustrasjoner som viser at området i 
liten grad vil bli synlig fra Oldtidsveien, også etter 
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kystsonen skal gjelde foran kommuneplanen. Er innholdet i de gamle 
reguleringsplanene i henhold til føringer i Regional kystsoneplan som er 
av nyere dato. 
 
Kjøpesenter og handel utenfor sentrumsformål 
Forslag til bestemmelser slår fast at handel ut over 3000 m2 kan tillates 
innenfor sentrumsformålet, med unntak av FMV vest. 
Fylkesrådmannens vurdering er at foreslått bestemmelse er i 
overensstemmelse med intensjonen i regional planbestemmelse i 
fylkesplanen.  
 
Foreslåtte bestemmelser sier at avlastningsområdet på Dikeveien bare 
kan nyttes til handel med plasskrevende varer. Såkalte «big-box-
konsepter» tillates ikke. Dette er i henhold til fylkesplanen. 
Planforslaget inneholder forbud mot kjøpesenter på Dikeveien. 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at «kjøpesenter», i henhold til 
fylkesplanens definisjon, også omfatter handel med plasskrevende 
varer. Fylkesrådmannen antar intensjonen er å ikke åpne for handel 
med varer som ikke er plasskrevende. Fylkesrådmannen anbefaler at 
kommunen endrer bestemmelsene, og bruker samme definisjoner som 
i fylkesplanen, slik at misforståelser unngås. 
 
Kommunen vil legge til rette for lokalsamfunn med gangavstand til 
daglige gjøremål. Det foreslås å åpne for handel utenfor 
sentrumsformål og avlastningsområdet, gjennom reguleringsplan. 
Fylkesrådmannen mener dette er en god tanke, i tråd med intensjonen i 
regionale planbestemmelser. Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere 
behovet for å koble dette til en utpeking av «bydelssentre». Kommunen 
har lagt inn rammer for en slik utvikling, med trafikksikker gangadkomst 
maksimum 300 m fra bolig og maksimum bruksareal på dagligvare- 
forretning på 1500 m2. Fylkesrådmannen mener bestemmelsen ikke må 
forstås dit hen at 1500 m2 alltid kan etableres. Tillatt størrelse må 

utbygging med forholdsvis høy bebyggelse. 
Bestemmelsene for området er nå revidert slik at 
de stadfester at den grønne skjermen skal bevares 
og at bebyggelsen ikke skal være synlig fra krysset 
Haldenveien/Vardeveien og mot Skjærviken. 
Plankartet har fått en hensynssone for felles 
planlegging som sikrer at den grønne sonen blir 
sikret i reguleringsplan.  
 
- Nr.5 Av hensyn til jordvern tas den foreslåtte 
utvidelsen av næringsformålet (N04) ut av 
forslaget, og LNF-formålet videreføres i 
kommuneplanen. Innsigelsen imøtekommes.  
 
- Nr.6 Innsigelsen imøtekommes ved at 
arealplanens bestemmelser skal gjelde foran eldre 
reguleringsplaner. Det innføres faste grenser for 
maksimal størrelse for hytter på 70 kvm, 80 kvm 
respektive 90 kvm avhengig av hvor hyttene ligger 
og i hvilke omgivelser hyttene er.  Tillegg for VA-
bygg har så langt hatt liten praktisk konsekvens for 
byggesaker og videreføres derfor ikke.  
 
 
 
Andre merknader:  
 
Konsekvensutredning kreves i hht forskriften bare 
for tiltak som medfører utbygging. Derfor er ikke 
alle endringer i planen konsekvensutredet.  
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knyttes opp til det lokale behovet i nærmiljøene, og fremkommer som 
et resultat av vurderingene i reguleringsplanarbeidet. 
 
Arealregnskapet 
Fylkesrådmannen har flere merknader til dette temaet. I tillegg finnes 
det i vedlegg 1 til brevet en gjennomgang av arealregnskapet. 
 
Fredrikstad kommune foreslår utveksling av arealer, og konkluderer 
med at det tas ut mer byggeområder fra kommuneplanen enn det 
legges inn. Fylkesrådmannen har vurdert forslaget. Ut fra de prinsipper 
som ligger til grunn for arbeidet med arealregnskapet, omforent med 
Sarpsborg- og Hvaler kommuner, mener fylkesrådmannen at det legges 
inn større områder enn det som tas ut (27 daa). Siden næringsområdet 
på Tofteberg skal nyttes av flere kommuner, og siden Fredrikstad 
kommune ellers har gjort et systematisk og godt arbeid med 
arealregnskapet, mener fylkesrådmannen at foreslått størrelse på 
Tofteberg kan aksepteres. Andre arealer som kommunen foreslår å 
legge inn, tar av arealpotten som skal vare til 2050 (ca. 320 daa). 
 
I arbeidet med arealregnskapet og fordelingen av arealpotten i Nedre 
Glomma utarbeidet kommunene og Østfold fylkeskommune prinsipper 
for hvilke arealer som regnes som del av arealregnskapet. Områder som 
er tatt i bruk til tettstedsareal kan i henhold til disse ikke «tas ut» av 
tettstedsarealet for å skaffe arealer til veie for en ønsket 
næringsutvikling. Fylkesrådmannen mener det ikke kan aksepteres at 
regulerte grøntområder, som er en funksjonell del av tettstedet, endres 
til LNF-formål for å «veksle» dette arealet mot nytt næringsformål på 
Tofteberg. Fylkesrådmannen mener dette ikke er en reell innveksling. 
Arealene er allerede tatt i bruk.  
 
Spredt boligbygging er heller ikke tillatt innenfor en radius på 3 km fra 
bygrensen. Det er derfor ingen grunn til å legge disse arealene ut som 

Bydelssentre er vurdert i løpet av planprosessen. 
Det er imidlertid svært vanskelig å definere 
avgrensning av så forskjellige områder som 
Sellebakk, Gressvik og Borgarveien.  
 
Nye hensynssoner er tatt inn for de fleste av 
områdene som fylkeskonservator har foreslått.  
 
Fylkeskommunen er ikke enig i kommunens 
tolkning av regler for hvordan arealregnskapet skal 
beregnes. Det regionale næringsområdet belastes i 
for stor grad Fredrikstad kommune. LNF-b-områder 
ved Viker er riktignok innenfor tettstedet, men 
formålet er valgt for å begrense mulighetene for 
nye boenheter i området. Områdene er å betrakte 
som etablerte byggeområder i forhold til 
arealregnskapet. Det er etter forrige høring gjort 
omfattende endringer av «grønne formål» for å få 
en bedre struktur i arealplanen. Formålene er ikke 
valgt med hensyn til arealregnskapet. I saken 
gjøres det en ny vurdering av de fem 
byggeområdene som videreføres fra gjeldende 
planer. Det ønskes en tett dialog med 
fylkeskommunen om arealregnskapet frem mot 
endelig planvedtak.  
 
Det er ikke nødvendig å gjenta bestemmelser flere 
steder i planen, heller ikke føringen om av 
Tofteberg skal brukes av C-virksomheter. Derimot 
kan det være nødvendig å gjenta dette i 
reguleringsplanen som kommer.  
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«LNF-spredt», ut over det å skaffe «innvekslingsareal». Foreslåtte 
endringer som fremkommer i tabellene side 19 i planbeskrivelsen er 
heller ikke konsekvensutredet. Det gir innbyggerne i kommunen liten 
mulighet til å sette seg inn i virkningen av planforslaget. 
Fylkesrådmannen peker på at planforslaget bryter med premissene for 
arealutveksling. 
 
Tofteberg 
Planforslagets planbeskrivelse sier at Tofteberg skal nyttes til C-
næringer. Fylkesrådmannen mener dette også må presiseres i pkt 11 i 
bestemmelsene «Føringer for utbyggingsområder». 
 
Faglige råd til bestemmelser: 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Ut fra hva som ellers er tatt med under «nasjonale føringer» burde også 
Kulturminneloven være inkludert.  
 
H570: Videre listes det opp flere kulturminner som fylkesrådmannen 
mener bør legges inn i plankartet som hensynssone H570, kulturmiljø. 
Samt forslag til noen endringer for hensynssoner som allerede er tildelt. 
Det henvises til den fullstendige merknaden for opplisting av disse 
forslagene. 
 
H730: Oppretting av og opprydding av hensynssone H730, som viser 
områder båndlagt etter kulturminneloven. Disse må inkludere de 
automatisk fredete kulturminnenes sikringssoner. Dette er en 5 m bred 
sone rundt kulturminnets ytterkant som er like fredet som selve 
kulturminnet; jf Kulturminneloven § 6.  
 
Det må ryddes opp i hva som er fredete kulturminner (automatisk eller 
gjennom vedtak) og hva som er kulturminner med annen vernestatus. 

Kulturminneloven er tatt inn i oversikten over 
nasjonale føringer. De fleste endringer av 
hensynssoner for kulturminner som foreslås er 
innarbeidet i planen. Båndlagte områder er justert 
som foreslått. Feil i utvalget av automatisk fredede 
områder er rettet. Bestemmelsene er justert som 
foreslått for båndlagte områder etter kml. og for 
Veum Park.  
 
Bestemmelsene for kulturminner er generelle 
bestemmelser som nå er omformulert for å bedre 
ivareta vern etter gjeldende prinsipper. Derfor tas 
det ikke inn en bestemmelse som gjelder store 
bygg i LNF-områder, varmevekslere eller 
solcelleanlegg. Bestemmelsen om historiske 
fritidsboliger er tatt inn. Det er innført 
rivningsforbud for bygninger på Rødlista.  
 
Lista over lokalt viktige kulturminner skal bare 
inneholde de kulturminnene som ikke finnes i 
andre databaser. De er merket med «_LOK» i 
navnet for å skille disse hensynssonene fra andre 
hensynssoner for kulturminner.  
 
 
Andre faglige råd 
 
I forbindelse med planarbeidet er det identifisert 
noen reguleringsplaner som gjør mer skade enn 
nytte. Oppheving av disse vil være en vurdering i 
forbindelse med planstrategien.  
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Kun de som er fredet skal vises med hensynssone H730 i plankartet; 
altså som båndlagt etter Kulturminneloven. Øvrige kulturminner må 
vises som H570 – hensynssone kulturmiljø. Denne feilen ser ut til å 
være gjennomgående i hele plankartet, og skyldes antagelig en feil ved 
eksport fra Askeladden. I tillegg til de mange arkeologiske 
kulturminnene som har status som uavklarte eller ikke fredet, gjelder 
det også en del miljøer og anlegg. Det henvises til den fullstendige 
merknaden for opplisting av disse.  
 
Forslag til oppretting av planbestemmelser: 
I kapittel 9 (båndleggingssoner) bør det settes inn en setning under 
punkt 9.3 båndlegging etter lov om kulturminner H730: «Ved behov for 
inngrep i automatisk fredete kulturminner og/eller deres sikringssoner, 
er det nødvendig å først søke regionale kulturminnemyndigheter om 
tillatelse.» 
 
I kapittel 11 (føringer for utbyggingsområder) må følgende tas inn: - For 
Veum park: Hensynet til det historiske anlegget skal vektlegges. 
 
I kapittel 14 (bylandskap) må det tas inn et punkt om at Fredrikstadbrua 
(fredet etter kulturminneloven) skal være et viktig bysymbol, der 
formen ikke skal forstyrres av nybygg eller andre elementer. Det må 
videre tas inn et punkt om at «den historiske plankebyen» fremdeles 
skal kunne oppleves. 
 
I kapittel 19 (kulturminner og kulturmiljø) må det tas inn en 
bestemmelse som sikrer at nye store bygg eller anlegg i LNF-formålet 
innenfor hensynssone kulturmiljø utformes og plasseres på en slik måte 
at de ikke forringer opplevelsen av kulturmiljøet. Dette må kobles opp 
mot §41 (tiltak i landbruksbegrepet). 
 

Elektrifisering av havner vil bli løst i andre 
prosesser enn gjennom arealplanprosesser.  
 
Parkeringskravene gjelder for hele kommunen. 
Mulighet for å bruke parkeringskjeller er videreført 
ettersom det er et areal som oppstår uansett ved 
fundamentering av bygninger. Kravet til HC-
parkering i høringsforslaget tilsvarte kravet i 
gjeldende arealplan. Det synes imidlertid for høyt 
og er derfor halvert. Derimot er et %-krav 
kombinert med maksimumskrav vil gi et for lavt 
krav til antall HC-plasser.  
 
Krav til antall parkeringsplasser for sykler anses av 
mange som har skrevet merknader til planforslaget 
som for høyt. Fylkeskommunen synes det er for 
lavt. Det er valgt å opprettholde kravene.  
 
Kravet til lading for el-biler er skjerpet. 
Tilrettelegging for fossilfrie kjøretøy er tatt inn i 
krav for mobilitetsplan.  
 
Det er angitt at knutepunktet på Grønli skal være 
for bl.a. buss og tog. 
 
Reviderte bestemmelser for fjernvarme angir 
metode for vurdering av avvik. Det er ikke tatt inn 
krav om energiplan, krav om solenergi ved flate 
tak, vindkraft eller klimagassregnskap. Det anses 
viktigere å prioritere andre krav i den her 
rulleringen da en altfor komplisert arealplan vil 
kunne stoppe noen av byutviklingen.  
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Det må også ta inn en bestemmelse om at det må gjøres spesielle 
tilpasninger ved etablering av varmevekslere og solcelleanlegg på 
verneverdige bygninger. 
 
I kapittel 19.3 (bevaring og gjenoppretting) må det tas inn en setning 
om at eksteriør på alle verneverdige bygninger innenfor hensynssone 
kulturmiljø, skal ivaretas etter antikvariske prinsipper. Det samme må 
gjelde for annen verneverdig bebyggelse utenfor hensynssonene, 
eksempelvis våningshus på gårdstun, sjøbuer mm. 
 
Under kapittel 37 (fritidsboliger) bør det tas inn et punkt om at 
historiske fritidsboliger som er utformet som et helhetlig anlegg, skal 
forsøkes bevart i forbindelse med oppgraderinger. 
 
Under kapitlet om rødlista på side 83 må det framkomme at det er 
rivningsforbud for alle bygninger med slik markering, jf. §19.4. 
 
Under opplistingen av lokalt viktige kulturmiljøer på side 84 må 
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) inngå. I 
beskrivelsene av de enkelte kulturmiljøene savnes en rekke 
kulturmiljøer. Dette gjelder særlig områder som omfattes av NB!-
registeret, KULA-registeret og regionalt verdifulle kulturmiljøer i 
fylkesplanen.  
 
Faglige råd til andre tema 
Videre har Fylkesrådmannen flere faglige råd knyttet til andre temaer i 
vedlegg 2. Konkrete forslag som gjelder planforslaget gjengis nedenfor:  
 
ABC-prinsippet og effektiv bruk av næringsarealer 
Planforslaget sier at det ved regulering av næringsområder skal vises 
hvordan arealer til næring kan brukes mer intensivt. Fylkesrådmannen 
mener dette er positivt, men ikke sterkt nok virkemiddel for allerede 

 
Føringer for Ballastområdet med tanke på sol og 
slitasje er innarbeidet i bestemmelsene.  
 
Snarveier vil være naturlig å drøfte i forbindelse 
med mobilitetsplan.  
 
Elvepromenaden har riktignok fått en smalere 
bredde, men det er samtidig innført bestemmelser 
som vil få utbyggere til å plassere 
uteoppholdsarealer ved elva. Det vil øke kvaliteten 
på elvepromenaden.  
 
Avbøtende tiltak ved Slevikkilen er innarbeidet i 
bestemmelsene. Det er tydeliggjort at unntaket fra 
plankrav for 10 småbåtplasser er totalt, ikke bare i 
planperioden. Det er en utvidelse som ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. Det er ikke stilt krav 
om ladestruktur ved brygger, men det vil kunne 
være aktuelt i neste planrullering.  
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regulerte områder. For å sikre en lokalisering etter ABC-prinsippet og 
bedre utnyttelse av næringsområdene, ber fylkesrådmannen kommune 
vurdere endring/oppheving av utdaterte planer. 
 
Infrastruktur, jernbane, vei og havn 
I tillegg til havn på Øra er det lagt inn arealer til havn ved Moum. 
Fylkesrådmannen savner føringer for godshavnene. Elektrifisering av 
disse bør være tema i kommuneplanen, og det bør vurderes 
bestemmelser om dette. 
 
Parkering  
Fredrikstad kommune har vedtatt felles parkeringsstrategi med 
Sarpsborg kommune. Det foreslås endring fra minimumskrav til 
maksimumskrav. Regional planbestemmelse stiller krav om 
maksimumsbestemmelser ved utvidelse og nybygg i 
avlastningsområder. Fylkesrådmannen forutsetter at forslagets maks-
krav for kjøpesenter gjelder for kjøpesentra innenfor og utenfor 
avlastningsområdet. Definisjonen av kjøpesenter i 
parkeringsbestemmelsene må samordnes med definisjonen i endret 
bestemmelse 17.1 om Dikeveien. Unntaksbestemmelsen som sier at 
maksnormene kan avvikes der parkering etableres under bakken bør 
tas ut. Parkering er et viktig virkemiddel for å få ned 
personbiltransporten.  
 
Det er positivt at bestemmelsene inneholder krav til HC-parkering. 
Fylkesrådmannen mener kravet om 0,1/ansatt er satt høyt, og 
anbefaler at bestemmelsene utformes som %-vis andel av totalkravet i 
stedet for krav pr ansatt kombinert med et minimumskrav. 
Fylkesrådmannen viser til Sarpsborg kommunes sentrumsplanforsalg, 
med forslag om minimumskrav på 10% og minimum 1. For utbygging av 
ny videregående skole anslår fylkesrådmannen et behov på 5-10 HC-
plasser. 
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Positivt at det er satt inn min-krav for sykkelparkering, og at 
bestemmelsene omfatter overbygging, lading og lastesykler. Bør 
vurderes om min-kravene er for lave for virksomheter og tjenesteytere.  
 
Elbiler er etter all sannsynlighet teknologivinneren for fossilfrie 
personbiler, og normallading på natten vil være selve ryggraden for 
drivstofftilførsel i en nær fremtid. Da fremstår minst 50 % som lavt. 
Etterinnstallering av tilstrekkelig effekt vil mest sannsynlig være mer 
kostbart. Det bør dessuten vurderes å kreve en minimumsprosent av 
ferdigstilt ladepunkt før det gis brukstillatelse. Når det gjelder andre 
bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering så virker 
minimumskravene på henholdsvis 30 % av plassene med framlagt 
infrastruktur og 10 % ferdig ladepunkt som rimelige krav.  
 
Kollektiv, sykkel og gange 
Områdene tilstøtende fremtidig stasjonsområde på Grønli foreslås til 
sentrumsformål. Sentrumsformålet dekker funksjoner for en 
knutepunktutvikling, men fylkesrådmannen mener mulig fremtidig 
bussterminal må tas inn i. 
 
Miljømessig bærekraft 
Fylkesrådmannen savner perspektivet om omlegging til og prioritering 
av fossilfrie drivstoff i mobilitetsplaner. Fylkesrådmannen foreslår at 
følgende tillegg tas inn i punkt 23.2: «Mobilitetsplanen skal i tekst og 
tegning vise løsninger for gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil og 
varetransport, inkludert tilrettelegging for fossilfrie kjøretøy framfor de 
på fossilt drivstoff, og hvordan disse danner sammenhengende ruter.» 
 
Fjernvarme 
Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser om tilknytningsplikt for 
fjernvarme. Det er foreslått unntak fra tilknytningsplikt uten det er klart 
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definert hva som menes med «miljømessig bedre». Dette bør 
fremkomme slik at bestemmelsen blir forutsigbar for utbyggere. 
 
Fossilfrie energikilder i bygg- og anleggsvirksomhet 
Det bør i så liten grad som mulig brukes fossile energikilder i bygg- og 
anleggsvirksomhet. Fredrikstad kommune bør stille krav til utbygger om 
at anleggsplassen kobles til strømnett og evt. fjernvarmenett før 
byggestart, og at ytterligere varmebehov dekkes med fossilfrie 
energikilder. Anleggsvirksomhet bør tilrettelegges for og fortrinnsvis 
foregå med fossilfrie kjøretøy og maskiner. Kommunen kan evt. kreve 
at utbygger viser at de har undersøkt beste tilgjengelige teknologi for 
størst mulig fossilfri anleggsdrift, der el, hydrogen og biogass 
prioriteres. Ved etablering og utvidelse av virksomhet som produserer 
større mengder energi eller overskuddsvarme (herunder 
forbrenningsanlegg for avfall, vannkraftanlegg og kraftkrevende 
industri), skal det alltid forsøkes å oppnå en høyest mulig 
energigjenvinningsgrad. Kommunen bør kreve at det utarbeides en 
energiplan, som vurderer hvordan eventuell overskuddsvarme kan 
nyttes til oppvarming, eller på annen måte gi samfunnsnytte. 
 
Overskuddsvarme og fornybare energiformer i reg. planer 
I reguleringsplaner som omfatter nye byggeprosjekter, bør det alltid 
utredes hvordan det kan legges til rette for bruk av eksisterende 
overskuddsvarme og satsing på fornybare energiformer. Fredrikstad 
kommune bør vurdere å stille krav til retning på takflater for bygg med 
tanke på tilrettelegging for god utnyttelse av solenergi. 
 
Klimagassregnskap i byggesaker 
Kommunen kan vurdere å innføre at utbyggere av bygg større enn en 
viss størrelse skal ha utredet klimagassregnskap for å få byggetillatelse. 
Kravet kan for eksempel innrettes slik at de 8 største materialgruppene 
i form av vekt skal inkluderes i klimagassregnskapet.  
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Vindkraft 
Vindkraft kunne vært løftet inn som tema både med tanke på gårdsdrift 
og med tanke på industriområder.  
 
Natur, grønnstruktur og markaområder 
Det er positivt at Ballasttomta skal vernes som biotop, og at det er tatt 
inn krav om at virkning av etablering av overvannskanal skal utredes. 
Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere om dette er godt nok, og om 
det bør utredes bedre hvilken virkning utbygging på FMV5 og 6 får for 
biomangfoldet, bl.a. når det gjelder virkningen av endrede sol-
/skyggeforhold og slitasje. Dersom det er behov for buffersone eller 
andre avbøtende tiltak bør denne sikres i reguleringsplan 
 
Barn og unge 
Kommunen bør vurdere om det i bestemmelsene skal tas inn krav om 
at det i byggesaker for nye bygg eller transformasjon skal vurderes om 
det kan åpnes opp snarvei for gående. Hvis snarvei kan kutte 
gangavstand til sentrale funksjoner som f.eks. skole og bussholdeplass 
skal dette veie tungt. 
 
Elvepromenaden 
Fylkesrådmannen ber om at det vurderes om bredden på 
elvepromenaden bør økes enkelte steder. Fylkesrådmannen anbefaler 
at det tas høyde for flerbruk på en stedvis noe bredere elvepromenade. 
Dette vil også kunne bidra til mer sol langs elva på sentrumssiden på 
kveldstid tidlig vår og sensommer. 
 
Småbåtanlegg  
I KU er det pekt på føringer for utvidelse av bryggeanlegg ved Slevikilen. 
Disse er ikke tatt inn i den juridiske delen av planen. Fylkesrådmannen 
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mener dette bør tas inn under bestemmelsens pkt 11: Føringer for 
utbyggingsområder.  
 
Det er foreslått unntak for plankrav for utvidelse av småbåthavner med 
maksimalt 10 båtplasser. Fylkesrådmannen mener dette er en uheldig 
bestemmelse som muliggjør en trinnvis utbygging av småbåtanleggene 
uten at den samlede virkningen vil bli vurdert. En slik bestemmelse bør 
begrenses til kun å gjelde for de områder hvor hele 
utvidelsespotensialet er på totalt 10 plasser. Det er uklart om enkelte 
av småbåtanleggene også har så store utvidelsesmuligheter at de også 
omfattes av KU-forskriften.  
 
I kommuneplanen er det synliggjort areal for parkering i fjellhall ved 
Hankøsundet. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at arealet som er 
avsatt ikke samsvarer med arealet i forslag til reguleringsplan.  
 
Kommuneplanen bør, i likhet med krav om tilrettelegging for 
elektrifisering av bilparken, stille krav til andel båtplasser med framlagt 
infrastruktur for lading på nye bryggeanlegg. 
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720 Lasse Andre Hansen 
m.fl., datert 
19.01.2019. 

Gnr./bnr. 683/128 m.fl. (Veelsmyra).  
 
Merknad til innspill til nabotomtene som ikke ble tatt til 
følge, se konsekvensutredningen nr. GU 144 og GU 153. Se 
både merknad dnr. 720, 750, 793, 867, 923 og 954. 
 
Avsender skriver til ordfører og formannskapet på vegne av 
tre hestegårder på Veelsmyra. Merknaden gjelder 
hestegårdenes nabotomter i syd, som ble foreslått omgjort 
fra LNF til boligformål.  
 
Avsender argumenterer for at området rundt hestegårdene 
bør forbli friområde, da det å drive med hestehold og 
oppdrett av unghest er svært uheldig midt inne i et boligfelt, 
uten sikker vei til treningsbane og utmarka. Det påpekes at 
hester som er løse og eventuelt blir skremt, vil utgjøre en 
stor risiko for innbyggerne i området, i tillegg til at de 
materielle skadene potensielt kan bli svært store. 

På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
Det vil kreves reguleringsplan før utbygging av området. 
Hvordan lekende barn, turgåere og vei til treningsbane for 
travhester gjennom skogen kan sikres på en trygg måte for 
alle parter vil bli et tema som løses i reguleringsplanen.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  

723 
 
730  

Trara 
lokalsamfunnsutvalg, 
v/ leder Per Ivar 
Rasmussen, datert 
29.01.2019, samt 
08.02.2019.   

Gnr./bnr. 300/28 (St. Hansfjellet).  
 
Merknad til endring OP05. Se både merknad dnr. 723 og 
730. 
 
Har merknad til at ball-løkka og arealet rundt den er lagt inn 
med formål offentlig eller privat tjenesteyting i ny arealplan. 
Det er allerede gitt tillatelser til fortetting gjennom 
oppføring av blokkbebyggelse, og disse tillatelsene baserer 
seg på eksisterende friareal. Ønsker at ball-løkka bevares 

Det er behov for barnehager i sentrum. Området har kort 
avstand til Bratliparken/Traraskole. I forbindelse med 
fremtidig utbygging på Grønli vil det settes krav til ny park i 
området.  
 
Barnehagens utearealer bør utformes slik at det kan 
brukes som sambruksarealer utenfor barnehagens 
åpningstider. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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som friområde for å forhindre ytterligere forringelse av 
friområdene i nærmiljøet. 

725 
 
 
753 

Ivar Enok Hansen, 
datert 30.01.2019, 
samt 04.03.2019  

Merknad om bestemmelser for lysforurensing for 
hytteområder. Se både merknad dnr. 725, 753 og 951.  
 
Ønsker at kommunen tar tak i problemstillingen, og 
poengterer at belysning i nyere tid er inkludert i norsk rett.  
Eksempler på bestemmelser for hytteområder i andre 
kommuner:  

- Utelys skal ikke lyse horisontalt eller oppover, men 
skal bare lyse nedover og ikke utover egen tomt.  

- Belysning av hus eller liknende er ikke tillatt 
- Utelys skal være avslått på dager hytten ikke er i 

bruk  
 

Bestemmelsene vil passe godt inn i kommunens arbeid med 
miljø og folkehelse, da hytteområder og deres nærmiljø er 
et betydelig rekreasjonsområde for store deler av 
befolkningen. Ved å slukke utelys når hyttene ikke er i bruk, 
vil man heller ikke påvirke dyre- og fuglelivet mer enn 
nødvendig. 

Utebelysning er ikke søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen har ingen belysningsplan eller 
andre overordnede grep/prinsipper for belysning.  
 
Det vil bli for detaljert å ta dette inn i kommuneplanen da 
det går ut over retningslinjene i regional kystsoneplan. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

732 Halden arkitektkontor, 
v/ Erlend Kristiansen, 
datert 12.02.2019.  

Gnr./bnr. 58/3 m.fl. (Oksvikåsen/Gressvik)  
 
Etterlyser behandling av innspill for Oksvikåsen boligfelt, se 
dnr. 674.  Se både merknad dnr. 732, 825, 836 og 863.  
 
Etterlyser behandling av Oksvikåsen boligfelt i 
kommuneplanprosessen. Innspillet ble først sendt inn i 
desember 2013, og deretter på nytt i juni 2018.  
Bemerker at innspillet ikke har blitt vurdert eller 
konsekvensutredet.  
 

Merknaden tas til orientering. 
 
Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 246). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er at det ikke legges ut nye LNF områder til 
utbygging i tettstedet i denne rulleringen. Det er kun 
åpnet for noe utbygging nærmere skolen, samt noe 
transformasjon av eksisterende næringsareal langs elven. 
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Det er ikke skolekapasitet i området til en større 
boligutbygging på dette området. 

733 Per Olaf Jørgensen, 
datert 12.02.2019.  

Gnr./bnr. 118/7 (Skjæløyveien 31/Skjæløy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 30), se 
dnr. 74. 

- Deler av Skjæløy er svært viktige friluftsområder, 
men dette aktuelle arealet er ikke en del av dette, 
og benyttes ikke til friluftsliv eller andre aktiviteter. 
En del av området ligger dessuten inne i en privat 
hage tilhørende grunneier. 

- Området ligger i direkte tilknytning til alminnelig 
ferdsel både med bil, til fots og med sykkel - og de 
skisserte planene medfører ikke vesentlig ny 
belastning. 

- Det stilles spørsmål til markeringen som sier at 
området ligger innenfor gul støysone - men støykrav 
kan ivaretas i en plan. Når det gjelder friluftsliv så er 
det ingen registreringer innenfor dette området. 

 
Kompletterende opplysninger: 
Det foreslåtte antall på 6 tomter kan eventuelt reduseres 
om man finner at dette er nødvendig ut fra en helhetlig 
vurdering. Vurderer det også som enkelt å ivareta at tiltak 
ikke blir synlig fra sjøen. Kan eventuelt avgi andre områder 
av stor friluftsmessig verdi til det offentlige, i tilknytning til 
en fornuftig plan for alle eiendommens arealer. 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at Skjæløy ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting. Store deler av 
Skjæløy ligger i 100m beltet, deler er også eksponert mot 
sjøen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

734 
 

Salutaris Eiendom AS, 
v/ Olav Illøkken, 
datert 06.02.2019.   

Gnr./bnr. 201/1 (Åsebråten/Høyendal)  
 
Forespørsel om møte i forbindelse med innspill som ikke ble 
tatt til følge (GU 04 og GU 07). Se både merknad dnr. 734 og 
829. 

Møte med Salutaris eiendom ble avholdt den 20.03.19. 
 
De avgjørende temaene i vurderingen er her at området 
ligger innenfor markagrensen og har formål LNF i 
tettstedet. 
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Markagrensen er en politisk vedtatt grense som markerer 
skillet mellom byggesoner og marka.  
 
Videre ligger området med formål LNF innenfor tettstedet. 
Det legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i 
tettstedet i denne rulleringen. Det er kun åpnet for noe 
utbygging nærmere skolene.  
 
De ovennevnte temaene er hovedgrep i planen, som alle 
må forholde seg til. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

735  
 
 
 

Rambøll, v/Per André 
Hansen, datert 
13.02.2019. 

Gnr./bnr. 119/27 (Sønningveien/Sønningen).  
 
Merknad om å oppdatere kommuneplankartet for å 
samsvare med ny reguleringsplan. 

Merknaden tas til følge. 

736 
 

Rambøll, v/Per André 
Hansen, datert 
13.02.2019.  

Gnr./bnr. 112/103 (Mariusbakken 1/Engelsviken Canning).  
 
Merknad om å oppdatere kommuneplankartet for å 
samsvare med ny reguleringsplan. 

Merknaden tas til følge. 

739  
 
 

Tom-Richard 
Kristiansen, datert 
15.02.2019.   

Gnr./bnr. 112/552 m.fl. Samt 112/647 m.fl. (Engelsviken)  
 
Merknad til formålsendring fra industri til næring.  
 
Grunneier sender merknad til formålsendring fra industri til 
næring. Avsender er fornøyd med endringen og ønsker at 
gjeldende reguleringsplaner tas ut av listen over 
reguleringsplaner som ved motstrid skal gjelde foran 
kommuneplanens arealdel. 

Til orientering ble ikke listen over reguleringsplaner som 
gjelder foran kommuneplanforslaget lagt ut ved høring.  
 
Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 
motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Merknaden tas til følge. 
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740 
 
 
 

Jan-Egil Johansen, 
datert 16.02.2019.  

Flere generelle innspill til arealbruk på Rolvsøy. 
- Ønsker at det legges til rette for areal som kan gi 

flere boliger på Nylende. 
- Ønsker at det legges til rette for areal som kan gi 

flere trygde‐ og omsorgsboliger i Rolvsøy. 
- Ønsker at det legges til rette for areal som kan gi 

Rolvsøy en fritidsklubb. 
- Ønsker at det legges til rette for areal som kan føre 

til gjenoppbygging av Hattehytta. 
-  Ønsker at det legges til rette for areal som kan gi 

rom og handling for at industrien langs Strandveien 
flyttes, og at man bygger boliger/ sikrer tilgang til 
strandlinje. 

- Ønsker trygge passeringsmuligheter for vilt i forhold 
til vei og jernbane. 

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering.  

743 
 
 

Thorbjørn Andersen 
og Arne Michalsen,  
v/ Morten Aastorp 
Andersen, datert 
21.02.2019 

Gnr./bnr. 102/58 (Vikane).  
 
Innspill om å få omgjort eiendom fra LNF til boligformål.  
Eiendommen er i dag ubebygd, og ligger inneklemt mellom 
annen bebyggelse. I nærheten av områdereguleringen for 
Hankøsundet, hvor man har lagt opp til småhusbebyggelse. 
Eiendommen er innenfor 100-meters belte, men er på 
grunn av omkringliggende bebyggelse ikke åpen for 
allmennheten. 
 
Ønsker at nåværende og kommende familiemedlemmer 
skal kunne bosette seg på Vikane. Ber derfor om at denne 
tomten i planen omfattes av boligformål slik at den kan 
utnyttes slik.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering.  

744 
(1082) 
 

Trara 
lokalsamfunnsutvalg, 

Gnr./bnr. 208/1391 m.fl. (Markagrense sentrum).  
 
Spørsmål og innspill til friluftsliv og markagrense.  

Vi viser til den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet, friluftsliv og marka, kalt for «Aktive liv i 
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v/ Per Ivar Rasmussen, 
datert 25.02.2019  

 
Avsender fokuserer blant annet på viktigheten av å bevare 
«porter» inn til marka fra Fv.109 (ved Blåkors), samt 
parkering ved Stjernehallen.  

Fredrikstad» hvor det finnes en overordnet vurdering av 
disse temaene. 
 
Markagrensen bevares i kommuneplanen. 
 
Det går nå flere bussruter til marka.  
 
Merknaden tas til orientering. 

746 Lars Gøran Moen, 
datert 26.02.2019  

Gnr./bnr. 422/435 m.fl. (Elvepromenaden/Verkstedveien)  
 
Innspill om viktigheten av å bevare grøntområdet ved 
Båthuset scene. Så både merknad dnr. 746, 941 og 1016.  
 
Fortetting kan gå på bekostning av verdifulle fellesområder, 
og det er derfor viktig at de grønne korridorene og 
parkarealene får en plass når Værsteområdet blir preget av 
fortetting. 

Det er ingen endringer i planforslaget etter høring i 
området. 
 
Merknaden tas til følge. 
 
 

748 
 
 

Griff Arkitektur, v/ 
Kjersti Grotle, datert 
07.02.2019  

Merknad til at vedlegg for reguleringsplaner som ved 
motstrid skal gjelde fullt ut mangler. Se både merknad dnr. 
748, 749, 866, 943 og 1007. 
 
Avsender savner også temaplanene, fagrapportene, 
fortettingsstrategien og FMV-vest-rapporten som det vises 
til i saksframlegget.  

Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 
motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Dokumentene som etterspørres er gjort tilgjengelig på 
nettsidene til kommuneplanrulleringen. 
 
Merknaden tas til følge. 

749 
 

Petter Curteis-
Hohmann, datert 
20.02.2019  

Merknad til at vedlegg for reguleringsplaner som ved 
motstrid skal gjelde fullt ut mangler. Se både merknad dnr. 
748, 749, 866, 943 og 1007. 

Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 
motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
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kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Merknaden tas til følge. 

750 G-Plan AS, v/ Andreas 
Sporild Olsen, datert 
25.01.2019. 

Gnr./bnr. 630/3 m.fl., samt 683/3 m.fl. 
 
Del 1: Merknad til utvidelse av foreslått Tofteberg 
næringsområde (GU 195), se dnr. 512. Avsender ønsker å 
omformulere forslaget for en raskere framdrift. Se både 
merknad dnr. 750(del 1), 816, 955, 974, 1048 og 1054.  
 
Del 2: Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge på 
Torsnes (GU 144, GU 153, PRIV 09+10), se merknad dnr. 
447, 459, 613, 628. Se også merknader dnr. 720, 750(del 2), 
793, 867, 923 og 954. 
 
Avsender argumenterer for at det er et behov for nye 
boliger på Torsnes, og at disse ikke trenger å komme i 
konflikt med friluftsområdene og ridestiene syd i 
planområdet.    

Til del 1: Tofteberg har vært drøftet flere ganger med 
fylkeskommunen som følge av innsigelsen vedrørende 
landskap. Illustrasjoner som viser fremtidig situasjon med 
høy næringsbebyggelse, både med og uten vegetasjon, har 
vært utarbeidet av G-Plan og brukt i drøftinger med 
fylkeskommunen. Siste byggetrinn, som ikke er med i den 
her rulleringen, er flyttet fra det høyest beliggende 
området til helt i nordvest i tråd med merknaden.  
 
Til del 2: 
På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
Merknaden tas til følge.  

751 
 
 

Råd for mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevnes, samt 
Mangfold- og 
integreringsrådet, med 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet.  
 
Fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  

- Avsette innfartsparkering/buss tilgjengelighet. 

Takker for merknader.  
 
Det er ikke alle temaer vi har hjemmel til å gi bestemmelser 
for i kommuneplanen og som må tas i andre forum. Det har 
blant annet pågått ett parallelt arbeid i Bypakken for å 
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møtedatoer 
25.02.2019 og 
26.02.2019.  

- Opprettholde antall HC plasser på 
gateplan/eventuelt øke. 

- Rådet skal kunne uttale seg i byggesaker til 
publikumsbygg. 

- Flere offentlige toaletter spredt rundt i byområde 
(tilrettelagt for funksjonshemmede). 

- Pr. tilgjengelig boenhet avsettes parkering under tak 
for lastesykkel/ladbar rullestol. 

- Rådet ønsker at 10 min til skole skal strykes i sin 
helhet. 

 
Fra Mangfold- og integreringsrådet:  

- Det er viktig å tilrettelegge for møteplasser og 
«grønne lunger» hvor mennesker på tvers av 
kulturer og religioner kan treffes, men også lokaler 
hvor utøvelse av tro kan ivaretas. 

finne aktuelle steder for plassering av innfartsparkering i 
forbindelse med etablering av bomstasjonene. Dette har 
tatt utgangspunkt i og funnet aktuelle arealer som allerede 
er avsatt til parkeringsarealer i kommuneplanen. I revidert 
forslag til kommuneplan settes det av et areal ved 
Rakkestadsvingen (områdenavn P10) som kan brukes til 
innfartsparkering hvis dette besluttes i Bypakken. 
 
Vi svarer på følgende temaer som er aktuelle for 
arealplanen: 
 
Parkeringsplasser for bevegelseshemmede: 
Innretningen til de generelle parkeringsbestemmelsene er 
endret til maksimumskrav, men krav til bilparkering for 
bevegelseshemmede har minimumskrav for å sikre 
tilstrekkelig plasser i alle nye utbygginger. Det informeres 
om at minimumskravet vil justeres noe ned i 
høringsutkastet som legges på 2. gangs høring, dette på 
bakgrunn av høringsuttalelser. 
 
Sykkelparkering:  
Det stilles krav til mulighet for lading av elektriske sykler 
ved offentlige bygg, at sykkelparkering skal plasseres på 
terreng og minimumskrav til at et antall 
sykkelparkeringsplassene skal være tilrettelagt for 
lastesykkel/sykkel med vogn. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
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fortettingstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man er 
villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare lokalsamfunnet, 
og planlegge for at fortetting primært skal skje innenfor 10 
minutters gangavstand til de viktigste handels‐ og 
tjenestetilbudene, nær kjernen i lokalsamfunnet. Dette er 
viktig blant annet med tanke på at skal minimere bilbruk og 
ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og andre 
prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele kommunen 
og mellom lokalsentrene. Vi viser til planbeskrivelsen 
kapittel om byutvikling. 
 
Møteplasser:  
Kommunen har som mål at vi skal utvikle og sikre områder 
med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i 
nærmiljøene. Videre ønsker vi å samlokalisere flest mulig 
arealer og anlegg for lek, rekreasjon og utendørs idrett, slik 
at en får større og mer attraktive anlegg med tilbud til 
mange brukergrupper i urbane strøk. 
 
Forslag til kommuneplan stiller krav til og innfører et nytt 
begrep: «nærmiljøparker». Intensjonen er at det innføres 
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et nettverk av nærmiljøparker som sikrer at alle har tilgang 
til et større grønt aktivitetsområde. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel: «Våre felles rom». 
 
Merknaden tas til orientering. 

760 
 

Jan Egil Johansen, 
datert 06.03.2019. 

Innspill om kasino og bystrand.  
 
Avsender foreslår at kommunen legger til rette for et kasino 
i Fredrikstad, i tillegg til en «Bystrand Vest» på odden ved 
NTP-tomten.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering.  

761 Kiær Invest AS 
v/Multiconsult ASA, 
datert 08.03.2019. 

Gnr./bnr. 206/114 (Kiær).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 183), dnr. 494. 
Endring B22. Se både merknad dnr. 761, 852, 857 og 1037.  
 
Innspill til forhold som bør vurderes nærmere etter offentlig 
ettersyn:  

- Antall boenheter avsatt til felt B22 i forslag til 
boligbyggeprogram bør vurderes utvidet, da 
området vurderes å ha et større potensial enn det 
som er synligjort i planforslaget. 

- Byområdeavgrensningen er nærmere ti år gammel 
og bør vurderes nærmere. 

- Unntak fra generelt krav til høyde for enkelte 
områder med naturlige forutsetninger for dette 
utenfor byområdet bør vurderes. 

Antallet boenheter i boligbyggeprogrammet er vurdert 
være realistisk sett i forhold at arealer må settes av til 
annet bruk enn kun boliger. Her vil arealer måtte settes av 
til elvepromenade, nærmiljøpark og andre lekeplasser. 
Dersom det planlegges for over 200 boliger må det 
dessuten settes av areal til barnehage.  
Det er et mål å begrense boligbyggingen utenfor 
byområdet for å oppnå fordelingen 60/30/10. Derfor må 
også høyder begrenses i tettstedet. Høyder har også stor 
betydning for bybildet og hva vi oppfatter som 
Fredrikstads identitet. Vi ønsker å begrense høyder for å 
bevare byens identitet.  
Viser også til vedlegg A for mer informasjon om høyder og 
uteoppholdsarealer.  
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- Hvordan krav til felles og offentlig 
uteoppholdsareal, lekeplass og nærmiljøpark 
forholder seg til hverandre bør presiseres. 

762 Rambøll, v/ Per André 
Hansen, datert 
04.03.2019.  

Gnr./bnr. 303/1386, 303/842 (Sorgenfri/Selbak).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 26), se dnr. 67. 
Endring KB5. Se både merknad dnr. 762 og 835.  
Innspillet ble tatt til følge på betingelse av det avsettes en 
grønnkorridor på tomten. Avsender aksepterer dette, men 
kommer med et ønske om at dette kun inkluderes som et 
verbalt krav, og ikke som en del av plankartet.  

Det er behov for å ivareta hensynet i en større 
sammenheng. Grønnkorridoren er videreført fra 
tilliggende reguleringsplan. I denne sammenheng er det en 
naturlig plassering. 
 
Merknad tas ikke til følge. 

766 
 
 

Jack M. Oksrød, datert 
12.02.2019. 

Gnr./bnr. 433/240 (Kjøkøy) 
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 09), se dnr. 16. 
Endring SH12.  
 
Har fått tillatelse til å forlenge den eksisterende brygga, for 
å utvikle området til en småbåthavn. Merknaden gjelder 
detaljer ved denne utvidelsen, og hvor i området det vil 
være aktuelt, blant annet med tanke på et nærliggende 
bløtbunnsområde.  

Merknaden tas delvis til følge.  
 
Ytre grenser er noe justert for å ivareta eiendomsgrenser 
samt farled. 
 

770 
 
 

Trond Berg, datert 
22.02.2019. 

Gnr./bnr. 422/546 m.fl. (Solåsen). 
 
Merknad for utvidelse av hensynssone for kulturmiljø.  
 
Argumenterer for at hensynssonen for kulturmiljø ved 
Solåsen bør utvides for å skape en bedre helhet.   

Administrasjonen er enig i argumentasjonen. 
 
Merknaden tas til følge. 

772 
 
 

Henrik Ørbeck, 
Christian Høili og Ove 
Sten Hansen, datert 
11.03.2019.  

Gnr./bnr. 423/133, 423/134 (Snorresvei 3b/Kråkerøy) 
 
Innspill om å skape samsvar mellom kommuneplanformål 
og eiendomsgrenser for eiendom 423/133 og 423/134. 
 

Forslag til mindre kartteknisk justering. 
 
Merknaden tas til følge. 
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En eiendom som ligger delvis innenfor arealformål LNF - 
tiltak for stedbunden næring, og delvis innenfor arealformål 
bebyggelse og anlegg. Ønsker at dette rettes opp, slik at 
hele tomten og huset kommer inn under arealformål 
bebyggelse og anlegg i den nye arealplanen 

773 John Olav Aarum, 
datert 11.03.2019. 

Gnr./bnr. 641/86 (Billett/Årum).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 86), se 
dnr. 162. 
 
Sendte forslag til omregulering av eiendommen, men 
opplever at deler av vurderingen som er gjort er feil, blant 
annet når det kommer til hva som er dyrkbar jord eller ikke. 
Mener det vil være gunstig for nærmiljø om det gjøres tiltak 
på det aktuelle området.  

I gårdskartdatabasen til Nibio er tomten registrert som 4,7 
dekar fulldyrket jord, 2,2 dekar innmarksbeite og 4,4 dekar 
bebygd areal.  
 
Det er allerede satt av store arealer på Gretnes og 
Domberg som vil fylle behovet for bolig og arbeidsplasser 
lokalt. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  

775 Fredrik Dahle Olsen, 
datert 06.03.2019.  

Gnr./bnr. 53/21 (Vikerfjellet/Gressvik).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 157), se 
dnr. 466.  
 
Sendte forslag til omregulering av eiendommen, men 
opplever at deler av vurderingen som er gjort er feil. 
Merknaden fokuserer spesielt på vurderingene som er gjort 
for friluftsliv og transportbehov.  

Det avgjørende temaet i vurderingen er at det ikke legges 
ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i denne 
rulleringen. Det er kun åpnet for noe utbygging nærmere 
skolene.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

777 Fredrikstad kommune 
– Prosjektutvikling v/ 
Anna-Klara Jonsson, 
datert 12.03.2019.  

Gnr./bnr. 424/175 m.fl. (Rød skole).  
 
Merknad om utvidelse av foreslått offentlig tjenesteformål 
for Rød skole. 

Merknaden tas til følge. 

778 Fredrikstad kommune 
– Prosjektutvikling  
v/Anna-Klara Jonsson, 
datert 12.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/705 m.fl. (Gudeberg Skole).  
 
Merknad til at det bør være samsvar mellom formål i forslag 
til reguleringsplan og kommuneplanen for Gudeberg skole.  

Forslag til reguleringsplan er ikke enda vedtatt. 
 
Det vil ikke være mulig å endre formål eller hensynssoner i 
området. Formålet er gitt ut i fra registreringer av 
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Gamlebyens verneverdige omland. Skolen har fått lov til å 
bruke noe av området til skolegård, men det må løses som 
dispensasjoner slik som tidligere. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  

779 
(1083) 
 
 

Fredrikstad kommune 
– Prosjektutvikling v/ 
Anna-Klara Jonsson, 
datert 12.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1293 (Bekkevold ridesenter).  
 
Innspill om samsvar mellom formål kommuneplan og 
foreløpig  forslag til reguleringsplan for Bekkevold 
Ridesenter. 

Merknaden kan ikke tas til følge på bakgrunn av at 
reguleringsplanprosessen det vises til er pågående. Da 
området er tildelt hensynssone for kulturmiljø kan dette gi 
grunnlag for innsigelse.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

780 Vida Karin Elisabeth 
Andersen v/ Salutaris 
Eiendom AS, datert 
12.03.2019 

Gnr./bnr. 113/1 (Engelsviken).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 14), se 
dnr. 53.  
 
Uenig i vurderingen som er gjort, blant annet når det gjelder 
gangbarhetssone og forhold til gang- og sykkelveinett. 
Opplever at Engelsviken som område nedprioriteres i 
forhold til andre nærliggende områder. Dette oppleves som 
lite samfunnsnyttig, og støtende overfor lokaldemokratiet 
og den identitet dette samfunnet er bygget på. 
 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det 
legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Foreslåtte boligområder som ligger 
nær skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i 
LNF nærmere skolene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

781 
 

Rolv Chr. Olaussen, 
datert 12.03.2019.  
 

Gnr./bnr. 119/200 (Husløs/Lervik).  
 
Merknad til endring fra arealformål bebyggelse og anlegg til 
LNF-b. Se GU 20, dnr. 62. 
 
Ønsker å bygge bolig på eiendommen, og er uenig i 
vurderingen som er gjort. Mener at parsellen ikke er 
utnyttbar til annet enn hustomt, og at den vil være 
skjemmende for naboeiendommene hvis den blir liggende 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nærmere skolene. 
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brakk. Beskrives som en attraktiv hustomt, med vei, vann og 
avløp til stede, og 1 km avstand til Manstad sentrum/skole 
langs gang- og sykkelvei.   

 
Merknaden tas ikke til følge. 

782 Marianne Ø. 
Thorbjørnsen og Roar 
Ødegaard v/ Solid 
Prosjekt AS, datert 
13.03.2019.  

Gnr./bnr. 736/157 (Rolvsøy). 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 15), se 
dnr. 28. 
 
Omhandler omregulering av eiendom fra friområde og 
annen grønnstruktur til boligformål. Mener 
konsekvensutredningen ikke har vurdert forholdene 
tilstrekkelig grundig, og ber om at kommunen vurderer 
kommentarene som er lagt ved.  
 
Kulturminner 
Mener eiendommen er plassert i feil kategori (gul), og kan 
ikke se at kulturminnene på eiendommen vil bli negativt 
berørt av ny boligbebyggelse, som vil bli liggende i god 
avstand fra disse. Det bes om at kommunen vurderer dette 
på nytt. 
 
Sikring av jordressurser/jordvern  
Mange års gårdsdrift på Hauge/Evje har vist at avkastningen 
er lav på det omsøkte området på Evje, sammenliknet med 
gårdsdriften på Hauge. Driften krever også transport av 
store maskiner og redskap på et veinett som ikke er 
dimensjonert for dette gjennom nåværende boligområder. 
Mange barn og unge bruker disse veiene for å komme til 
skole og idrettsanlegg. Ettersom det omsøkte området 
ligger «inneklemt» med boligbebyggelse på tre sider, skaper 
driften ubehag med støv, støy og lukt for naboer. Naboer 
har flere ganger klaget på dette.  

Jordbruksarealet består av fulldyrka jord og er tildelt 
hensynssone naturmiljø. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er her at en utbygging vil være i konflikt med 
jordvernet. Det legges ikke ut nye utbyggingsarealer på 
eksisterende jordbruksarealer. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Mener følgelig at omdisponering av dyrket mark til en 
kombinasjon av boligfortetting og parseller kan forsvares.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Opplever at eiendommen ligger sentralt plassert, med gang- 
og sykkelveinett innenfor rekkevidde via lite trafikkerte 
veier i boligområdet.  
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Kommunen har slått fast at skolene i området er fulle. Det 
vil bli revet et stort antall boliger innenfor skolekretsen i 
sammenheng med ny rv. 109 og jernbane, og dette vil 
frigjøre kapasitet. Samtidig vil ny-etablering av boliger 
kunne øke muligheten for at barn som må flytte fortsatt kan 
bo i sitt nærmiljø og gå på samme skole.  
 
Grunnet områdets sentrale plassering kan også 
omsorgsboliger være et alternativ som ikke belaster en 
anstrengt skolekapasitet. Nærhet til handlesenter, 
rekreasjon langs elva, god offentlig kommunikasjon og 
aktiviteter med muligheter for engasjement for nærliggende 
Rolvsøy IF og Hauges Minde underbygger et slikt mulig valg.  

784 Fredrikstad kommune 
- Prosjektutvikling v/ 
Nina Merete Stene 
Wilhelmsen, datert 
13.03.2019.  

Gnr./bnr. 423/2 m.fl. (FMV).  
 
Merknad til bestemmelser og retningslinjer for Arena 
Fredrikstad. Endring FMV1.  
 
Gaterom 
Man bør vurdere å tillate korttidsparkering i gaterom, da 
mulighet for bussholdeplasser er lagt til bestemmelsen. 
Med det tillates i praksis en av- og påstigningssone langs 

Hva som tillates i gaterom er styrt av et ønske å ikke 
prioritere bruk av personbil. Sykkel og buss, men ikke bil, 
er et av mange grep for å oppnå nullvekst i 
personbiltrafikken.  
 
Bestemmelser for grønne strøk er endret. Det tillates et 
smalere strøk, men det oppfordres også til et større rom 
nærmest elva. Dermed ivaretas siktlinjen mot elva 
samtidig som elvepromenaden tilføres kvaliteter.  
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gaterommet, og da er det en mulighet å forlenge 
bussholdeplassen i parkgata. Sykkelparkering bør løses 
nærmest mulig inngangsdør.   
 
Grønne strøk fra parkgata  
I bestemmelsen står det at det fra parkgata skal etableres to 
grønne strøk. Ønsker at både minstekravet (15 m) og 
gjennomsnittskravet (25 m) til bredde reduseres.  
 
Blågrønn struktur  
I kommunens bestemmelse står det at «barnehage og skole 
skal plasseres i direkte tilknytning til park». Antar at det her 
er snakk om grunnskole, ikke videregående skoler, 
fagskoler, kveldskoler etc., og at dette bør poengteres i 
bestemmelsen.  
 
Arena Fredrikstad  
I bestemmelsen står det at området skal brukes til 
idrettsanlegg og skole. Ønsker at det her tilføres noe mer, 
f.eks. kongresser, eventer, konferanser, messer m.m. I 
tillegg skal området benyttes på en slik måte at det ivaretar 
behovene til både bredde- og eliteidrett. Det vil også tillates 
kontor og servicefasiliteter, samt andre støttefunksjoner 
relatert til formålet.  

Kravet gjelder særlig skoler for barn og ungdom. Det 
planlegges at den videregående skolen har noen av sine 
idrettsarenaer plassert i Sagparken.  
 
Det er gjort tydelig i bestemmelsene at tilleggsfunksjoner 
til skole og idrett tillates i området. 
 
 
 

785 Fredrikstad kommune 
- Prosjektutvikling v/ 
Nina Merete Stene 
Wilhelmsen, datert 
13.03.2019.  

Gnr./bnr. 423/2 m.fl. (FMV).  
 
Merknad til foreslått formålsgrense for Arena Fredrikstad, 
Fredrik II vgs. Endring FMV1.  

Riktig avgrensning er sendt over som grunnlag for 
arkitektkonkurransen i området.  

786 Kråkerøy Bondelag v/ 
Advokatfirmaet Bjørge 

Gnr./bnr. 425/1 m.fl. (Kråkerøy).  
 

Markagrensen er trukket tilbake fra gårdstunene. Det vil 
være mindre områder med dyrket og dyrkbarmark 
innenfor markagrensen. 
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Skaaraas & Co AS, 
datert 13.03.2019.  

Merknad til foreslått utvidelse av markagrensa på Kråkerøy. 
Merknad senere også oversendt administrasjonen i dnr. 
824. 
 
Opplever at markagrensa har blitt trukket tett inntil tun 
med eksisterende landbruksbebyggelse. Grensen er satt 
uten at grunneierne er blitt involvert på forhånd, og de har 
heller ikke fått anledning til å uttale seg.  
 
Ønsker generelt at landbruket gis gode rammebetingelser 
videre, med muligheter for omstilling og modernisering, og 
viser til kommunens uttalte målsetning om å verne dyrka 
mark og øke matvareproduksjonen. Det oppleves derfor 
som bekymringsfullt at markagrensa nå er trukket tett inntil 
eksisterende tun, med den konsekvens at nye 
driftsbygninger må legges på dyrka mark, som det i 
utgangspunktet er et overordnet mål å verne.  
 
Reagerer også på at de nye markaområdene omfatter jorder 
som er produktiv mark. Dette oppleves som problematisk, 
da kommunen uttaler at hensynet til friluftslivet være 
førende for arealbruken i disse områdene.  

 
Det er viktig å ivareta jordbruksinteresser i dyrkbar mark 
også innenfor markagrensen. Viser til planbeskrivelsens 
kapittel om landbruk. Innføring av markagrensa vil ikke få 
konsekvenser for jordbruksinteresser. Dette tydeliggjøres i 
retningslinjepunkt 40.3. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 

787  Slevik Båtforening v/ 
Tormod Schei, datert 
16.03.2019.  

Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU: ikke 
oppgitt), se dnr. 104 og 117. Innspill fra Slevik Båtforening - 
Havneformål/ bryggeanlegg i sjø. Områdenavn SH29. Se 
både merknad dnr. 787 og 980.   
 
Konsekvensutredningen foreslår en rekkefølgebestemmelse 
knyttet til innspillet. Avsender foreslår at 
rekkefølgebestemmelsen ikke vedtas nå, men at 
problemstillingen denne er ment å løse i stedet behandles 
ved regulering av området. 

Som rekkefølgekrav til utvidelsen av småbåthavnen stilles 
det at de innerste båtplassene i kilen (utenfor området 
avsatt til småbåthavn) fjernes slik at det ikke er behov for 
mudring eller annen konflikt med ørretbekken.  
 
Et lokalt viktig Ålegrassamfunn ligger mellom 
tiltaksområdet og fastlandet. Registrert ørretbekk innerst i 
kilen. 
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Fjerningen av båtplassene er en betingelse for utvidelsen. 
Det er derfor nødvendig å sikre dette i en 
rekkefølgebestemmelse. Det er et avbøtende tiltak som er 
nødvendig å sikre på kommuneplannivå som en føring inn i 
reguleringsplanprosessen.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

788 Odd Anders Arvesen, 
datert 13.03.2019.  

Gnr./bnr. 116/11 (Lervik).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 211), se 
dnr. 699.  
 
Har fått avslag på å omregulere eiendommen fra 
arealformål LNF til fritidsbebyggelse.Uenig i at utbyggingen 
ikke vil være en fortetting, og viser til at det allerede er seks 
hytter fordelt rundt på eiendommen.  
 
På naboeiendommen har det blitt godkjent et nytt hyttefelt, 
selv om det bare er én hytte der i dag. Også på 
naboeiendommen er arealformålet LNF, og utbyggingen vil 
gi fire hytter tett inntil avsenders eiendomsgrense.  
 
Eiendommen har historisk blitt betegnet som et 
hytteområde, og ved tidligere kontakt med kommunen 
(Onsøy kommune) har man fått bekreftelse på at 
eiendommen er klassifisert som og påtenkt til hyttebygging.  

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting. Videre ligger 
store deler av det foreslåtte området i 100m beltet eller 
strandsonen hvor utbygging er innskjerpet. Vi viser til 
statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

789 FAU Manstad skole, 
Manstad- og 
Engensviken 
Lokalsamfunn  v/ May 
Omnø Jensen, datert 
18.03.2019. 

Gnr./bnr. 115/8 m.fl. (Manstad) 
 
Merknad om at det må forutsettes utbygging av skolen ved 
videre boligbygging på Manstad. Se både merknad 789 og 
1029 fra Manstad Lokalsamfunnsutvalg. 
 

Avsetting av arealer til framtidig boligbygging i 
lokalsentrene er gjort på bakgrunn av en gjennomgang av 
prognoser for skolekapasitet og fordeling av 
boligbyggingen med 10% til lokalsentrene. I lokalsentrene 
der det foreligger skolekapasitet er det lagt opp til noe 
boligutbygging nær skolene.  
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Manstad er et attraktivt sted å bo, og med tilflytting og den 
forventede befolkningsveksten i området vil skolens 
kapasitet overskrides ytterligere. Foreslår derfor 
utbyggingsstopp inntil det bygges nye barnehager og at 
skolekapasiteten blir vurdert i henhold til kommuneplanen. 

 
Utbyggingsrekkefølge styres ikke av barnehagekapasitet på 
samme måte som for skolekapasitet. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  

790 Erik Pettersen v/ 
Advokatfirmaet 
Bjørge-Skaaraas & Co 
AS, datert 19.03.2019.  

Gnr./bnr. 210/1/773 (Trosvik Gård)  
 
Merknad til endring IA05. Omdisponering fra bebyggelse og 
anlegg til idrettsanlegg som erstatningsareal for 
Mercurbanen ved jernbaneutbygging. Se 
konsekvensutredningens innspill GU 223. Se både merknad 
dnr. 790 og 795. 
 
Arealet er eid av familien Pettersen, og leid bort som 
byggetomt i en festekontrakt med Fredrikstad kommune. I 
festekontrakten er det forbud mot at bebyggelsen rives 
uten grunneiers samtykke.  
 
Samtykker ikke til en slik omdisponering av eiendommen, og 
det må i tilfelle inngås en ny festeavtale.   

Endringen vil kreve utarbeidelse av reguleringsplan. Det vil 
være naturlig å forhandle om festeavtalen i en senere fase. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

791 Eirik Andreas Brevik, 
datert 19.03.2019.  

Gnr./bnr. 423/2 m.fl. (Gamle Fredrikstad).  
 
Merknad til Arena Fredrikstad og Fredrik II videregående 
skole. Kommunen bør vektlegge å få lagt skolens anlegg mot 
elva og vannspeilet da dette har en stor verdi i 
tilknytning til opplevelsen av skolen og arbeidsmiljøet for 
både elever og lærere. Å legge Arena Fredrikstad tettest 
mot vannet på bekostning av ny videregående skole vil være 
en grov feilvurdering da dette er en bygning som er fokusert 
på aktiviteten inni bygningen. 

Detaljeringsgraden er dessverre for høy for 
kommuneplannivå. Dette er et tema som vil bli avgjort i en 
senere fase i forbindelse med arkitektkonkurranse og 
reguleringsplanprosess.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

792 Jostein Häckert, datert 
19.03.2019.  

Merknad om opprettelse av matbutikker i alle 
lokalsentrene.  

Dette er ivaretatt i plankart og bestemmelser. 
Gjennomføringen av dette er opp til markedet. 
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Merknaden tas til følge. 

793 
 
 

Jon Erik Holm, datert 
19.03.2019. 

Gnr./bnr. 683/2 m.fl. (Torsnes). 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 153), se 
dnr. 459-del 2. Jamfør innspill og motinnspill til GU 144. Se 
både merknad dnr. 720, 750, 793, 867, 923 og 954.  
 
Avsender er uenig i avslaget om å få omgjort eiendommen 
fra arealformål LNF til boligformål. Eiendommen ligger i 
tilknytning til flere hestegårder, men avsender er ikke enig i 
at det er en etablert løype for travhester der. Det vil heller 
ikke være anledning til å kjøre med hest og vogn i utmark 
uten grunneiers tillatelse. Avsender ønsker derfor at dette 
rettes opp i.   

På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
  
Merknaden tas til følge.  

794 Jon Edgar Gundersen, 
datert 20.03.2019.  

Gnr./bnr. 124/1 (Søgård).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 13), se 
dnr. 52.  
 
Innspill om å få omdisponere ca. 5 daa av eiendommen sin, 
fra jord- og skogbruk til formål for fritidsbolig. 
 
Friluftsliv  
Uforstående til at temaet har fått gul farge, da 
administrasjonen påpeker at det ikke er noen registreringer 
innenfor området.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
Alle de omsøkte eiendommene grenser fysisk inntil 
eksisterende intern vei i hyttefeltet, og at det bare trengs et 
rør for dikevann i veikanten, samt å legge avkjørselsveien 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. Dette vil 
være en utvidelse av eksisterende hytteområde. Det er 
ikke ønskelig. I arealdelen vil fortetting av eksisterende 
hytteområder bli prioritert ettersom det har mindre 
påvirkning. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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over.  Området ligger nært Saltnesveien som har gang- og 
sykkelvei til Saltnes sentrum, Kjærre og videre til Manstad. 
Ved Saltnesveien er det også busstopp, med god dekning og 
forbindelse for de som bruker fritidsboliger i området.  
 
Fortetting  
Forslaget er en fortetting av eksisterende hytteområde for 
de foreslåtte utbyggingseiendommene:  

- Ligger innenfor reguleringsplanområdet og utvider 
ikke planområdet  

- Grenser inntil eksisterende internvei i hyttefeltet 
- Ligger på samme av internveien side som syv 

allerede eksisterende hytteeiendommer, og vil 
dermed fortette langs veien.  

- Gir dobbeltsidig utnyttelse av feltets infrastruktur 

795 Erik Pettersen, datert 
20.03.2019.  

Gnr./bnr. 210/1216 (Trosvik Gård).  
 
Merknad til endring IA05. Omdisponering fra bebyggelse og 
anlegg til idrettsanlegg som erstatningsareal for 
Mercurbanen ved jernbaneutbygging. Se 
konsekvensutredningens innspill GU 223. Se både merknad 
dnr. 790 og 795. 
 
Reagerer på at omgjøringen også omfatter en del av hans 
tomt, og at dette arealet feilaktig er gitt betegnelse 570 – 
Bevaring kulturmiljø. I kommunens vurdering står det at det 
aktuelle arealet ikke berører dyrka mark. Dette er feil, da 
arealet er dyrka mark som avsender selv er pålagt av 
Fredrikstad kommune å drifte.  
 
Ser ikke at et eventuelt idrettsformål har behov for den 
berørte restdelen av jordbruksarealet under 210/1216 (ca. 

Jernbaneutbyggingen vil ta store arealer av jordarealet. 
Videre vil jernbaneutbyggingen båndlegge arealer over 
lengre tid. Samfunnsnytten ved omdisponering til 
idrettsanlegg er stor ettersom idrettsanlegget vil trenge 
erstatningsareal som følge utbyggingen av jernbanen. 
 
Det er et lite restareal som gjenstår som ikke vil kunne 
brukes som landbruk, samtidig vil det kunne ha stor 
nytteverdi for idrettsanlegget som sideareal. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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1,7 mål), og aksepterer ikke at arealet omdisponeres som 
foreslått. Ber samtidig om at arealet gis betegnelsen 
bebyggelse og anlegg, da han ser etablering av egnet bygg 
på restarealet som en mulig ressurs for å sikre nødvendig 
vedlikehold knyttet til bevaring av kulturminnet Trosvik 
Gård.  

796 
 
 

Sigurd Trygve Knudsen 
og Kirsten Knudsen 
v/Pål Karlstad -  DnB 
Eiendom AS, datert 
20.03.2019.  

Gnr./bnr. 116/56 (Manstad).  
 
Innspill om omdisponering fra arealformål LNF til 
Bebyggelse og anlegg.  
 
Den aktuelle eiendommen er opprinnelig et tillegg til gnr. 
116/bnr. 39, men skal nå bli sammenføyd med 
hovedeiendommen (bnr. 39). Hovedeiendommen er 
definert som bebyggelse og anlegg, mens 
tilleggseiendommen er delvis bebyggelse og anlegg, delvis 
LNF. Friluftslivets interesser ikke vil bli nevneverdig berørt.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering. 

797 Veum Park AS v/ Hans 
Jørgen Lundby, datert 
20.03.2019 

Gnr./bnr. 214/135 m.fl. (Veum).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 80), se dnr. 
145. Endring KB2. 
 
Eiendommen har blitt omregulert fra bebyggelse og anlegg 
til en kombinasjon av eksisterende grønnstruktur, framtidig 
bolig samt framtidig blandet formål boligbebyggelse/ 
forretning/offentlig og privat tjenesteyting. Ber om 
avklaring og forutsigbarhet med tanke på skolekapasitet og 
utbyggingstakt, da det for lokalsamfunnet vil være positivt 
med ny aktivitet i området så raskt som mulig.  

Skolebruksplanen er under rullering og vil være ferdig før 
2020. 
 
Merknaden tas til orientering. 

798 Inger Marie Baardsen, 
datert 21.03.2019.  

Gnr./bnr. 432/3 (Vraktangen, Kråkerøy).  
 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
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Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 206), se 
dnr. 454 og 611. 
 
Innspillet gjaldt en del av eiendommen, på om lag 1,5-2 daa, 
som det var ønsket å gjøre om fra LNF til bebyggelse og 
anlegg. Selve eiendommen beskrives som nesten fullt 
utbygget, og delen som ble søkt omgjort er arealet mellom 
vei og høyspent. Vurderer dette arealet som totalt 
uinteressant for allmenheten, da terrenget er kupert, 
steinete og beliggende mellom hovedveien og 
høyspentledningene.  
 
Har fått tilbud og pris på legging av høyspent i bakken, noe 
som vil bidra til å forskjønne og forbedre hele området. Det 
understrekes at en eventuell bolig vil bli tilpasset terreng og 
omgivelser, i grundig dialog med administrasjonen.  

området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Senterstruktur og 60/30/10 gjør det ikke egnet å bygge ut 
kapasiteten på Lunde skole. Dersom det var skolekapasitet 
ville foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolen 
prioriteres. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

799 Rolf Thore Bekkhus, 
datert 21.03.2019. 

Merknad om innsyn i dokumentasjon, for endring B10, gnr. 
53/453, 53/452. Se både merknad dnr. 799 og 1036.  
 
 

Svart med telefonsamtale den 08.05.19.  
 
Boligpolitisk handlingsplan oppdateres på bakgrunn av at 
en del av tomten (områdenavn B10) allerede er bygget ut. 
Det er dermed behov for å revidere prognose for antall 
boenheter i Boligpolitisk handlingsplan. 
 
Merknaden tas til følge. 

800 Lars Røed, datert 
20.03.2019.  

Gnr./bnr. 429/5 (Lunde, Kråkerøy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 24), se 
dnr. 57. 
 
Avsender fikk i i 2003 omdisponert et større område av sin 
eiendom til boligformål, med vedtatt reguleringsplan i 2008, 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Senterstruktur og 60/30/10 gjør det ikke egnet å bygge ut 
kapasiteten på Lunde skole. 
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og dette innspillet er en direkte oppfølging av dette 
prosjektet.  
 
Tre hovedargumenter:  

1. Det er viktig å sikre et variert tilbud til innbyggerne 
av bosteder.  

2. Administrasjonens vurdering av innspillet oppleves 
delvis som feil, spesielt når det gjelder 
transportbehov og gang- og sykkelvei.  

3. Utbyggingsprosjekter av denne typen vil sikre 
arbeidsgrunnlaget for lokale byggmestere og 
leverandører og styrke næringsaktiviteten i 
Fredrikstad.  

 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

802 Tor Egil Johansen, 
datert 19.03.2019.  

Gnr./bnr. 121/9 m.fl. (Saltnesveien 25/Manstad)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge, samt endring 
av arealformål fra bebyggelse og anlegg til LNF-b (GU 204), 
se dnr. 603.  
 
Deler av eiendommen lå i tidligere plan innenfor 
arealformål bebyggelse og anlegg. I ny kommuneplan er 
hele eiendommen foreslått til arealformål LNF-b.  
 
Uenig i dette, da det er svært kort gangvei til Manstad 
sentrum og skoler gjennom store stier i skogen. 
Gangavstand er ca. 15 minutter. I tillegg har hele 
eiendommen hatt gjerder langs eiendomsgrensen de siste 
50 årene. Det oppleves som feil at en stor opparbeidet 
gressplen med trær og gjerde rundt skal ligge i et LNF-
område.  
 

Innspill: 
Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i nærheten et lokalsenter. Det legges 
ikke opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nærmere skolene. Det finnes foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolen enn dette innspillet.   
 
Endring: 
Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig, se 
bestemmelsespunkt 39. 
Formålet legger til rette for utvikling og vedlikehold av 
eksisterende boligbebyggelse. Det er derimot ikke mulig å 
fradele nye boenheter for bolig. 
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Ønsker derfor at eiendommen blir lagt tilbake slik den var i 
eksisterende kommuneplan og/eller at hele eiendommen 
blir lagt inn som bebyggelse og anlegg i ny kommuneplan.   

Merknaden tas ikke til følge. 

803 
 

Tor Egil Johansen, 
datert 12.03.2019. 

Gnr./bnr. 62/432 (Møklegårdsløkka 2/Gressvik).  
 
Merknad til endring fra formål Bebyggelse og anlegg til LNF-
b.  
 
Ønsker å utvikle eiendommen som i dag har arealformål 
bebyggelse og anlegg, men som foreslås som LNF-b i ny 
arealplan. Det planlegges et lite senter med butikk, kontor 
og leiligheter (2-4 stk.). Er avhengig av en kombinasjon av 
forretning, kontor og bolig, dette for å kunne klare å drive et 
slikt sted.  
 
Eiendommen ligger tidlig i et område som har både boliger 
og et stort område med fritidsboliger og turister. Ligger også 
slikt til at man kan stoppe der på veien før man kommer til 
sine boliger og fritidsboliger.  

Området ligger utenfor lokalsenteret. Det legges ikke opp 
til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og prognoser 
for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Foreslåtte 
boligområder som ligger nær skolene prioriteres.  
 
Det informeres om at det er egne bestemmelser for LNF-b 
for bolig.  
 
Formålet legger til rette for utvikling av eksisterende 
boligbebyggelse. Det er derimot ikke mulig å fradele nye 
boenheter for bolig. 
 
Eksisterende boenheter vil kunne videreføres det samme 
gjelder butikklokalet. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

804 Byggmesterforbundet 
Østfold og Fredrikstad 
Byggmesterlaug v/ 
hhv. Frank Pedersen 
og Arild Andersen, 
datert 21.03.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
Avsender er bekymret for markedet for eneboliger og 
småhus, og opplever utviklingen i markedet som stanset, i 
sammenheng med utarbeidelsen av ny arealplan.  
 
Avsender er uenig i prinsippene til administrasjonen, blant 
annet når det gjelder gangavstand til skole og 
handelssenter, som er satt til å ikke overskride 10 minutter. 
Denne oppleves å være for lav, og avsender mener denne 
bør økes til 20 minutter. Videre stilles det spørsmål ved 
kriteriene som er satt for denne grensen.  

Bebyggelsesstruktur og fortettingsstrategien: 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Vi viser nedenfor til noen konklusjoner 
fra denne som har ligget til grunn for utarbeidelse av 
forslag til ny kommuneplan. 
 
Boligmassen i Fredrikstad kommune består av ca. 80 % 
småhus (eneboliger, to‐ eller flermannsboliger og 
rekkehus), og 20 % av leiligheter (blokkbebyggelse, 
bofellesskap eller andre bygningstyper). 
 



side 61 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

 
Avsender foreslår også at arealkrav for dispensasjon skal 
senkes. Det vises til at vanlig tomteareal i nye 
eneboligområder både i Østfold og landet for øvrig er på 
500-600 m2, mens det i kommunens arealplan er satt et 
minimumskrav på 800m2.  
 
Med planforslaget som nå foreligger, mener avsender at det 
ikke vil være realistisk å etablere seg i enebolig eller småhus 
i Fredrikstad kommune for innbyggere med «vanlig 
inntekt». Det argumenteres med at kvadratmeterprisen i 
markedet for leiligheter er betydelig høyere enn i 
eneboligmarkedet, og at det generelt er stor etterspørsel 
etter eneboliger og småhus.  
 
Avsender har forståelse for hovedelementene i forslaget, 
men anser at Fredrikstad både som både en by- og 
landkommune ikke er tjent med en utvikling hvor hele 
kommunen ses på som en by.  
I tillegg ønsker avsender at kommunen ser sammenhengene 
i boligpolitikken, og at man tillegg til tenke på 
klimautfordringer også hensyntar sosiale og økonomiske 
forhold.  
 
Til slutt oppfordrer avsender til en dialog med kommunen, 
for å diskutere forslag til arealplan og framtidig utvikling i 
bygningsbransjen, med tanke på blant annet omstilling. 

Et viktig spørsmål er om dagens boligmasse er tilpasset 
den kommende demografiske endringen i befolkningen, og 
hva slags boligtyper man eventuelt bør supplere med. Det 
har vært en trend at generasjonen 50+ flytter fra 
eneboliger til nyere sentrumsnære leiligheter. Dersom 
halvparten av dagens 50‐65‐åringer skulle ønske en slik 
løsning, gir dette en etterspørsel på omkring 4 000 
leiligheter for å dekke behovet fram til 2030. Et tilsvarende 
antall småhus vil da bli tilgjengelige på boligmarkedet. 
 
Fredrikstad har store områder i sentrum som er egnet for 
transformasjon. Kapasiteten i transformasjonsområdene 
er så stor at annen sentrumsnær utbygging ikke er 
nødvendig for å ivareta fortetting og redusert 
transportarbeid. Det er heller ikke nødvendig å fortette i 
eksisterende boligstrøk. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder.  
 
I kommuneplanen er det imidlertid avsatt arealer til 
framtidig boligbygging i lokalsentrene på bakgrunn av en 
gjennomgang av prognoser for skolekapasitet og fordeling 
av boligbyggingen med 10% til lokalsentrene. I 
lokalsentrene der det foreligger skolekapasitet er det lagt 
opp til noe boligutbygging nær skolene.   
 
I disse utbyggingsområdene har en i 
boligbyggeprogrammet lagt opp til at områdene skal 
bygges ut med en større tetthet som tilsvarer konsentrert 
småhusbebyggelse. Eksempler på slik utbygging kan være 
to‐ eller flermannsboliger, rekkehus og kjedete eneboliger. 
Ved å legge opp til en høyere tetthet og variasjon i 
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boligtyper vil kunne skape rimelige boligalternativer for 
yngre barnefamilier. Dette vil også kunne være attraktivt 
for eldre som ønsker boliger med mindre vedlikehold, slik 
at de skal kunne bo i lokalområdet over lengre tid. 
Samtidig vil dette skape sirkulasjon på eksisterende 
eneboliger for barnefamilier. 
 
Vi viser videre til at det innføres bestemmelser om at ny 
bebyggelse må tilpasses bebyggelsesstrukturen som er der 
fra før. Det innføres et forbud mot nye boligblokker i 
eneboligstrøk, ettersom den type fortetting vesentlig 
endrer strøkets karakter og ikke skaper så mye fortetting 
at det oppveier kvalitetene til strøket som går tapt. 
 
Dispensasjonskrav: 
Det er ikke ønskelig med dispensasjon. Tallet gjelder kun 
ved dispensasjon ikke ved regulering. 
  
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
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handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

805 
 

Johan Haviken v/ 
Advokatfirmaet Foss 
Brynildsen DA, datert 
18.03.2019. 

Gnr./bnr. 108/1 (Smauget/Engelsviken).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 123), se 
dnr. 351. 
 
Representerer forslagsstiller som ønsker å omregulere en 
mindre parsell til bebyggelse av fritidsbolig.  
 
Det er vist tydelig i innspillet og det vedlagte kartet at 
parsellen ligger inneklemt av annen fritidsbebyggelse. Det 
aktuelle området er privatisert gjennom dette. Mener 
innspillet åpenbart handler om en fortetting av eksisterende 
fritidsbebyggelse, og at kommunen ikke kan ha vært på 
stedet hvis man konkluderer med noe annet.  
 
Etableringen og utbyggingen av området har en lang 
historie, og ble utviklet i det som da var Onsøy kommune. 
Området ble etter hvert tatt inn som utbyggingsområde for 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting og hvor landskap 
og infrastruktur legger opp til dette. Videre ligger deler av 
det foreslåtte området i 100m beltet og strandsonen hvor 
utbygging er innskjerpet. Vi viser til statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
 
Tidligere historikk på eiendommen har ikke vært kjent av 
kommunens sakbehandler. Det er heller ikke noe som vil 
kunne ha betydning.  
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fritidsbebyggelse, men ble ifølge avsender ført tilbake til 
LNF etter kommunesammenslåingen med Fredrikstad, til 
tross for bebyggelsen som var der. Anser det derfor som 
tilfeldig at statusen i dag er LNF, og at det åpenbart mest 
riktige er å avsatte hele området i samsvar med faktisk 
utnyttelse. Som et alternativt/supplerende forslag fremmes 
forslag om at området avsettes til fritidsboligformål i 
samsvar med utsnitt fra kart fra Onsøy kommune i 1993, 
vedlagt i innspillet. 
 
Kommenterer vurderingen om at området er utenfor 
kartlagte gangbarhetssoner i fortettingsstrategien, og stiller 
spørsmål ved om dette er relevant for fritidsboliger.. Anses 
heller ikke som relevant å vurdere innspillet ut fra et større 
gang- og sykkelveinett, da det er etablerte 
småveier/bygdeveier der allerede som benyttes av gående, 
syklende og motorisert ferdsel i svært lav hastighet. 
Etablering av to-tre fritidsboliger skaper ikke nye behov i så 
måte.  

Det vises også til en gradvis innskjerping av forvaltningen 
av strandsonen i tråd med overordnede føringer.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

806 Janne Lill Smauget og 
Viktor Smauget v/ 
Advokatfirmaet Foss 
Brynildsen DA, datert 
22.03.2019.  

Gnr./bnr. 107/1 (Smauget/Engelsviken).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 126), dnr. 
364. 
 
Representerer forslagsstiller som ønsker å få omgjort 
eiendommen sin fra arealformål LNF til fritidsbebyggelse, og 
med det legge til rette for ca. 10 fritidseiendommer.  
 
Enig i at innspillet ikke kan kategoriseres som en direkte 
fortetting, men mener imidlertid at parsellen ligger i et 
område preget av fritidsboligbebyggelse, både nord og sør 
for parsellen. Stiller også spørsmål ved hvorvidt det at 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting og hvor landskap 
og infrastruktur legger opp til dette. Videre ligger deler av 
det foreslåtte området i 100m beltet og strandsonen hvor 
utbygging er innskjerpet. Vi viser til statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
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«området er utenfor kartlagte gangbarhetssoner i 
fortettingsstrategien» er relevant for fritidsboliger.  
 
Videre sier vurderingen at området «ikke er knyttet til gang- 
og sykkelveinettet», noe avsender vurderer som feil, da 
området er knyttet til småveiene i området. Opplever det 
som urealistisk og lite hensiktsmessig å tenke på, og vurdere 
opp mot, noen annen veiinfrastruktur enn disse gamle og 
godt etablerte bygdeveiene.  

Merknaden tas ikke til følge. 

808  Rambøll, v/ Per André 
Hansen, datert 
22.03.2019.  

Gnr./bnr. 212/1 (Ambjørnrød).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 82), se 
dnr. 155. 
 
Ønsker å omdisponere en del nordvest på eiendommen sin, 
fra LNF til boligformål, men har fått avslag på dette på 
bakgrunn av at eiendommen ligger usentralt til og har dårlig 
kollektivdekning.  
 
Uenig i dette, og skriver at arealet ligger i kort gangavstand 
til Veumveien, som har regelmessig bussdekning i tillegg til 
kort gangavstand til barneskole.  

De avgjørende temaene i vurderingen er at området ligger 
som LNF utenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen. Videre må skolekapasiteten prioriteres 
til Veum.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

809 Referansegruppen 
kvinner 16-59 år i 
Fredrikstad v/ Camilla 
Sørensen Eidsvold, 
datert 22.03.2019.  

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet 
 
Nærmiljøparker på 2,5 mål er et svært godt tilbud, og det er 
bra at alle boliger skal ha nærmiljøpark innenfor 400 meters 
gangavstand.  
 
Spiller inn følgende, for å fremme folkehelsetiltak: 

- Det er viktig å lage gode grillplasser og sitteplasser 
- Bocciabane 

Takker for merknader. Det er flere positive merknader som 
er i oppfølging av samfunnsplanen, men det er ikke alle 
temaer vi har hjemmel til å gi bestemmelser for i 
kommuneplanen og som må tas i andre forum. 
 
Det vil blant annet jobbes videre med krav til innhold i 
utbyggingsavtaler, hvor det kan avsettes minst 10 prosent 
av boligene til kommunen, samt prinsipper som fra «leie til 
eie». Innholdet i utbyggingsavtalene skal til enhver tid 
følge gjeldende vedtak i Bystyret om utbyggingsavtaler. I 
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- Det er viktig med gode sosiale plasser for alle aldre 
- Legg til rette for dyrkemuligheter, f.eks. i form av 

urtekasser og vindruer.  
- Ønskelig med aktiviteter, f. eks. sjakk/spillplasser, 

sandvolleyball, ballbinge, bocciabane, insektarium 
osv.  

- Blomsterengområder vil berike parkene  
 

Bebyggelse med maks-høyde på 5 etasjer oppleves også 
som et bra forslag. Til dette ønsker avsender å spille inn 
følgende, for å gjøre boligbebyggelsen attraktiv for alle 
generasjoner (småbarnsforeldre, nyetablerere, studenter, 
innvandrere m.fl.): 

- Det er viktig å lage bakgårder for å skape sosiale 
møteplasser for beboerne 

- Bakgårder skaper en trygg arena for småbarn og 
gjør det lettere å blande kulturer 

- Prisnivået på boliger i by må være lavt, gjerne leie 
for å eie 

- Det bør lages utbyggingsavtaler mellom kommune 
og utbygger, hvor det avsettes minst 10% av 
boligene til kommunen – slik at kommunen kan leie 
ut til de som har behov. 

- Næring må rettes mot kvinner og barn, som skaper 
gode sosiale møteplasser på kafeer 

- Lag treningssenter med kafé spesielt rettet mot 
småbarnsforeldre/-besteforeldre, da disse voksen-
gruppene trenger å ha møteplasser hvor det er 
naturlig å amme, ha barnepass, bygge sosialt 
nettverk 

- Det er viktig å ikke bygge inn elveleiet 
 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner i senere 
fase vil forholdet til utbyggingsavtale avklares for hvert 
enkelt prosjekt. 
 
Det har i tillegg pågått ett parallelt arbeid i Bypakken for å 
finne aktuelle steder for plassering av innfartsparkering i 
forbindelse med etablering av bomstasjonene. Dette har 
tatt utgangspunkt i og funnet aktuelle arealer som allerede 
er avsatt til parkeringsarealer i kommuneplanen. Videre vil 
parkeringsavgifter til enhver tid følge gjeldende vedtak i 
Bystyret om dette. 
 
Flere av merknadene er godt ivaretatt i kommuneplanen. 
Vi svarer på følgende temaer som er relevant i dette 
planarbeidet: 
 
Sosiale møteplasser og folkehelsetiltak: 
Kommunen har som mål at vi skal utvikle og sikre områder 
med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i 
nærmiljøene. Videre ønsker vi å samlokalisere flest mulig 
arealer og anlegg for lek, rekreasjon og utendørs idrett, 
slik at en får større og mer attraktive anlegg med tilbud til 
mange brukergrupper i urbane strøk. 
 
Som dere nevner stiller kommuneplan krav til og innfører 
et nytt begrep: «nærmiljøparker». Intensjonen er at det 
innføres et nettverk av nærmiljøparker som sikrer at alle 
har tilgang til et større grønt aktivitetsområde. Vi viser til 
planbeskrivelsens kapittel: «Våre felles rom». 
 
Ettersom det forutsettes etablering av nye nærmiljøparker 
i mange områder vil det kreve et tett samarbeid mellom 
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Avsender kommer også med synspunkt på hva som gjør 
Fredrikstad sentrum attraktivt å bo i for familier med barn, 
og som kommunen følgelig bør jobbe for:  

- Kort avstand til alle tilbud 
- Gode kulturtilbud 
- Stort utvalg av aktivitetstilbud 
- Kollektivtransport – det å ikke trenge bil 
- Småbutikker, bakerier, interiørbutikker, 

matbutikker, økologisk mat etc. 
- Kafeer – Strikkekafe, byttekafeer (bøker, klær m.m.) 
- Et eget «Innbyggerhus» hvor innbyggerne kan låne, 

leie, møtes, kurs, lese, slappe av, lære av hverandre, 
matkurs og mye mer 
 

Til slutt gis det innspill på hvordan kommunen kan redusere 
biltrafikk og nå klimamålene:  

- Bilfri sentrumskjerne 
- Utvide fergetilbudet  
- Innfartsparkering flere steder med gratis parkering 

og gratis shuttle-buss inn til sentrum. 
- Innfartsparkering rett utenfor bomringen må også 

ha sykkelutlån.  
- Det er viktig at parkeringen er gratis.  

Dersom parkering og buss ikke er gratis, er det like 
greit å kjøre bil gjennom bom og parkere i 
parkeringshus. For å oppnå effekt av 
innfartsparkering må folk se fordelen av å parkere 
bilen utenfor byen, for å ta bussen videre eller 
sykle/gå. 

kommunen og private utbyggere Det legges til grunn at 
det skal bli mulig med frikjøp av offentlige 
uteoppholdsarealer. Midler fra frikjøpene skal benyttes til 
opparbeidelse og videreutvikling av nærmiljøparker.  
 
Tett og bilfritt sentrum: 
I planforslaget har en foreslått en boligfordeling på 
grunnlag av byutredningen og fortettingsstrategien som 
ble utarbeidet i innledningen til kommuneplanarbeidet. Se 
planbeskrivelsens kapittel om byutvikling. 
  
Fortettingsstrategien foreslår et fokus på byen og at 
fortetting skal skje innenfra og ut. Utredningene viser at 
det er store muligheter for å nå målsettingen om nullvekst 
i personbiltransport med arealplanlegging som 
verktøy/virkemiddel. Vi ser det som særlig viktig at 
Fredrikstad kommune planlegger for redusert 
transportbehov, og for økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtrafikk.  
 
Ved vurdering av innspill til planen er gangbarhetsanalysen 
i Fortettingsstrategien lagt til grunn. Den angir ca. ti 
minutters gange til et godt kollektivtilbud som den 
avstanden vi aksepterer hvis vi skal benytte 
kollektivtransport framfor å sette oss i bilen. 
 
Fredrikstad har store områder i sentrum som er egnet for 
transformasjon. Kapasiteten i transformasjonsområdene 
er så stor at annen sentrumsnær utbygging ikke er 
nødvendig for å ivareta fortetting og redusert 
transportarbeid. Det er heller ikke nødvendig å fortette i 
eksisterende boligstrøk. Det er viktig å beholde grønne 
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lunger og parker. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder.  
 
I planforslaget har en foreslått en endring fra dagens 
fordeling i byområdet/tettstedet/lokalsentrene, fra 
50/30/10 til 60/30/10. Fortettingsstrategien anbefalte en 
høyere fordeling i sentrum (80%), men en har her valgt å 
legge seg på et fornuftig kompromiss. 
 
Utvide fergetilbudet: 
I planen er eksisterende og mulige framtidige fergeleier 
lagt inn i plankartet. 
 
Merknaden tas til følge, men medfører ingen endringer i 
plandokumentene. 
 

811 Fredrikstad kommune 
– 
Eiendomsforvaltning, 
v/ Linda Karlsen, 
datert 22.03.2019.  

Gnr./bnr. 211/4, 210/33 (Veum). 
 
Merknad til endring IA12. Omdisponering av LNF til 
Idrettsanlegg med tilhørende parkering. Se både merknad 
dnr. 811 og 918. 
 
Uenig i forslaget om å omdisponere deler av marka (LNF) til 
idrettsanlegg med tilhørende parkering. Påpeker at 
markagrensa er under stort press, og at den bør ivaretas slik 
den er i dag. Det vises forståelse for at parkering til et 
skianlegg er nødvendig, men dette kan gjøres på en mindre 
inngripende måte enn å flytte markagrensa.  
 

Det er et behov for parkeringsplasser i nær tilknytning 
idrettsanlegget. Dette for å styrke tilgjengeligheten med 
tanke på at dette skal være et lavterskelstilbud. 
 
Det vil være behov for både den regulerte 
parkeringsplassen og parkering i nær tilknytning til 
idrettsanlegget. Det foreslåtte formålet idrettsanlegg vil 
utvides for å ivareta parkeringsbehovet. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Foreslår å gi dispensasjon fra en vedtatt reguleringsplan i 
området, og flytte parkeringsplasser nærmere skianlegget – 
men utenfor markagrensa.  

812 Rambøll v/ Per André 
Hansen, datert 
22.03.2019.  

Gnr./bnr. 208/1036 (Bratthammeren)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 40), se 
dnr. 88.  
 
I konsekvensutredningen er det spesielt temaene friluftsliv 
og uteområder som er feilvurdert. Det er gjort et for dårlig 
skille mellom områdene i innspillet, og det viktige 
friluftsområdet omfatter i hovedsak topp-platået i 
innspillsområdet. Den vestre og lavere delen er imidlertid 
svært vanskelig tilgjengelig og oppfattes mer som den 
bebygde vestsiden av Bratthammeren. Det oppgis i tillegg at 
det er begrenset tilgang til uteområder. Dette er direkte feil 
ifølge avsender, da et nybygg vil ligge i umiddelbar 
tilknytning til et friområde på mer enn 100 daa. Denne 
feiloppfatningen av friluftsområdet har fått følger for den 
langsiktige tettstedsgrensen i fylkesplanen, da området 
havner utenfor denne byggegrensen.  
 
Kommunen gjør feil i satse ensidig på 
transformasjonsområder i sentrum, da det vil ta lang tid å 
komme i gang, være svært sårbart med tanke på uventede 
forsinkelser, samt skape et botilbud kun til de som kan 
betale for de høyeste kvadratmeter-prisene.   
 
Viser til sammenliknbare prosjekter, og mener det er 
merkelig at kommunen selv har foreslått et nytt 
boligområde (GU 232, gnr./bnr. 232/7), i samme område 
som deres innspill. Ikke uenig i kommunens innspill, men 

Til GU 232: 
Nevnt utbygingsområde som er tatt inn er gjort gjennom 
omfordeling av utbyggingsformål. Det åpnes med andre 
ord ikke for mer utbygging i friområdet i kommuneplanen. 
 
Til GU 40: 
De avgjørende temaene i vurderingen er: Friområdet har 
verdier som ikke bør gå tapt. Området ligger utenfor 
langsiktig byggegrense i fylkesplanen. Fredrikstad har store 
områder i sentrum som er egnet for transformasjon. Disse 
prioriteres foran nye utbyggingsområder. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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mener de to er behandlet ulikt. Opplever at begge 
innspillene på Bratthammeren/Kringsjå er gode innspill som 
vil være viktige supplement til de tunge og krevende 
byggeprosjektene i sentrum. 

814 Magne Gundersen, 
datert 23.03.2019. 

Gnr./bnr. 687/1 (Bevø)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 202), se 
dnr. 597. Se både merknad dnr. 814 og 885.  
 
Representerer en gruppe personer med campingvogner på 
Bevø i Fredrikstad. En del av gruppen har i tillegg båter 
liggende i Bevøkilen.  
 
Ble i 2017 kontaktet av grunneier Gustav Mohr, som gjorde 
gruppen oppmerksom på at båtaktiviteten var uten avtale 
med grunneier og ulovlig da området ikke var godkjent av 
Fredrikstad kommune som båthavn. Ble enige om at 
grunneier skulle ta kontakt med kommunen for å få ryddet 
opp og derfor svært overrasket da det ble kjent at innspillet 
er valgt bort. Båtaktiviteten er organisert med både 
fortøyninger, bøyer og punktfester, og alt av tauverk blir 
fjernet etter sesongslutt.  
 
Det understrekes at det ikke er snakk om nyetablering av 
båthavn, og at det verken trengs buss eller opparbeidede 
gang- og sykkelveier, da samtlige har campingvogn på Bevø, 
og spaserer en kort tur til båtene. Tilgangen til småbåt når 
man ferierer på Bevø er en svært verdifull aktivitet i 
friluftslivet om sommeren, og avsender håper derfor at 
kommunen tar ønsket til etterretning.  

Vi viser til planbeskrivelsens avsnitt om småbåthavner 
under kapittel «Sjøområder og vassdrag».  
 
Det er et viktig prinsipp heller å utvide eksisterende 
småbåthavner enn å etablere nye småbåthavner langs 
kysten. Det at området har vært tatt i bruk gir ingen 
rettigheter etter plan- og bygningsloven. Det er her snakk 
om en nyetablering. 
 
Videre vil det være i konflikt med viktig bløtbunnsområde. 
Det er ikke ønskelig med nyetablering i verneverdig natur. 
Det er heller ikke ønskelig med nyetablering av 
småbåtanlegg i området pga friluftslivsverdier. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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816 Nedre Borge 
Jaktsammenslutning, 
v/ Magne Steen, 
datert 24.03.2019. 

Gnr./bnr. 630/3 m.fl. (Tofteberg).  
 
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. 
 
Skogsområdet rundt Tofteberg er et viktig 
rekreasjonsområde for de som bor på Torp, Årum og 
bebyggelsen langs Glomma.  
 
Området beskrives også som et viktig område for hjortevilt, 
og er overvintringsområde for blant annet elg. Tofteberg er 
også en del av trekktruten for hjorteviltet mellom Skjeberg 
og Torsnes, og det bør derfor bevares grønne korridorer 
mellom pukkverk og næringsområdet, med gode 
viltoverganger på Vardeveien, slik at konflikten mellom dyr 
og trafikk ikke øker.   

Det er de store hensynene som går over, vurdert 
alternative plasseringer i fylket og ikke funnet bedre 
alternativer. 
 
Tofteberg er et utvalgt område i fylkesplanen. Regionale 
interesser prioriteres. Tofteberg er trukket noe tilbake i 
forhold til fylkesplanen. Mer er ikke hensiktsmessig. Stor 
endring vil være nødvendig. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

817 Øienkilen båtforening 
v/ Sven O. Jacobsen, 
datert 24.03.2019. 

Gnr./bnr. 62/24 (Øienkilen).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (ORG 03), se 
dnr. 156. Se både merknader dnr. 817 og 889. 
 
Informerer om at de har besluttet å gå bort fra planene om 
forlengelse av molo. Det tas sikte på å søke om å legge ut 
bølgedemper som kan flyttes/fjernes. Dette vil få en positiv 
innvirkning på landskapet, da Øienkilen havn ikke vil bli like 
lukket som ved forlengelse av molo. 
 
Når det gjelder naturmangfold, vises det til en 
grunnundersøkelse av forholdene rundt 

Området ligger innenfor hensynssone for bevaring av 
naturmiljø i kystsoneplanen. Registret et viktig 
ålegrassamfunn, samt bløtbunnsområder. 
 
Vedrørende undersøkelsen som nevnes ble gjort i 2013 
har dette ikke blitt oppdatert i den statlige 
miljødatabasen. Forvaltningsmessig kan vi ikke ta hensyn 
til dette før det er lagt inn i statlige kartgrunnlag.  
 
Molo kan muligens gjennomføres innenfor gjeldende plan. 
Her kan man ta kontakt med byggesaksavdelingen og be 
om en forhåndskonferanse for å avklare det spørsmålet. 
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ålegressforekomster som konstaterer at det ikke er 
forekomster av ålegress i tilknytning til kommunebrygga.  
 
Kommenterer også vurderingen som er gjort rundt 
transportbehov, og skriver at området har direkte lokal 
bussforbindelse, i tillegg til stamlinje i gangavstand fra 
havneområdet. Når det gjelder tilgjengelighet til 
uteområder og gang- og sykkelveinett, informerer avsender 
om at det er nyetablert gang- og sykkelvei helt til 
tiltaksområdet. Denne ble etablert i 2019.  

Merknaden tas ikke til følge. 

818  
 

Roar Edvardsen, 
datert 24.03.2019.  

Gnr./bnr. 736/43 (Svaneveien 11, Rolvsøy).  
 
Merknad til jernbaneutbygging med tanke på egen 
eiendom.  
 
Ber kommunen om å avvise Bane NORs forslag til 
jernbanetrase (Alternativ 4a) gjennom Evje på Rolvsøy. 
Byggingen av den foreslåtte jernbanebroen vil ødelegge 
bomiljøet, med støy- og støvplager, samtidig som broen vil 
være sjenerende og ødeleggende for landskapet.  
 
Utbyggingen vil påføre avsenderen store økonomiske tap, 
da det vil være vanskeligere å leie ut leiligheten i huset, i 
tillegg til at det vil bli vanskeligere å eventuelt få 
eiendommen solgt.  
 
Dersom kommunen allikevel går for Bane NORs forslag til 
jernbanetrase, ønsker avsender at det kreves at Bane NOR 
erverver Svaneveien 11, slik som nabohuset.  

Ingen endring i denne rulleringen foruten 
båndleggingssone for videre planlegging av 
kommunedelplaner for Intercity utbygging.   
 
Vi informerer om at kommunedelplanene for Intercity 
Seut - Rolvsøy er planlagt lagt ut på høring og offentlig 
ettersyn høsten 2019. Man kan følge prosessen for 
kommunedelplanen på kommunens nettsider. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

819 Espen Kolstad Heen, 
datert 23.03.2019.  

Gnr./bnr. 208/689 m.fl. (Grønli Hageby).  
 

Det foreslås at bestemmelsen om at bebyggelsesstruktur 
og tomtestruktur skal videreføres i småhusområder ikke 
bare gjelder for høyder ved omregulering, men gjelder 
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Merknad til bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanen med hensyn til Grønli Hageby. 
 
Positiv til at «eplehageutbygging» blir vanskeligere i den nye 
arealplanen, men ønsker også at restriksjoner skal være 
nærmere definert. For Grønli Hageby ønskes at fremtidig 
bebyggelse skal ha samme arkitektoniske preg som 
bebyggelsen for øvrig, og at det skal bli vanskeligere å få lov 
til å rive velfungerende hus for å kunne utnytte tomter til 
flere boenheter. Dette vil gi en sterk klimagevinst.  
 
En mulighet for å redusere spekulasjon i dette området, er å 
sette en lav maksprosent for bebygd areal, og dermed 
gjenspeile tomteutnyttelsen slik den var rett etter krigen. 

generelt. Dette vil bidra til at fortetting skjer med samme 
arkitektoniske preg.  
 
Merknaden tas til følge. 

820 Espen Kolstad Heen, 
datert 23.03.2019.  

Gnr./bnr. 206/52 m.fl.  
 
Merknad til formål bebyggelse og anlegg i Mørkedalen, 
Bingedammen, Bratthammeren øst, Kiæråsen med 
steinbruddet og Lislebyfjellet.  
 
Fornøyd med endring av Mørkedalen til LNF og ønsker en 
vurdering av endring til LNF for et større område. 
Hovedsakelig merknad til felt BA10.  Begrunnes med at 
området har en sammenhengende grønnstruktur, som 
benyttes av både mennesker, rådyr, rev, hare, grevling, 
frosk m.m. Har et opparbeidet sti-nett, flere innfallsporter 
og bør gjøres til en «sentrumsskog» for framtidige 
generasjoner.  

Området er tildelt formål LNF med hensynssonene 
friluftsliv og naturmiljø. 
 
Formål bebyggelse og anlegg (områdenavn BA10) har blitt 
vesentlig redusert. Resterende areal avsatt til bebyggelse 
og anlegg er allerede utnyttet i form av tidligere 
masseuttak. 
 
Merknaden tas til orientering. 

821 
 

Beboere på 
Sundløkka/Årum-
området, v/ Ragnar 

Gnr./bnr. 638/2 m.fl., samt 638/36 m.fl. (Sundløkka/Årum). 
 

I høringsforslaget er det ingen endring i 
kommuneplankartet for dette området. Formål og føringer 
er videreført fra gjeldende kommuneplan da det er 
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Hansen, datert 
21.03.19 

Merknad til Gretnes-Sundløkka, områdenavn BA06, samt 
Domberg på Årum, områdenavn N14. For Domberg se både 
merknader dnr. 821, 910, 986 og 987 
 
Beboere på stedet har tidligere sendt inn merknader og 
underskriftslister vedrørende høringer og 
områdereguleringsplan på Gretnes og Sundløkka-området.  
Ber nå kommunen om å ta en samlet gjennomgang 
vedrørende kommunens ansvarsområder på området.  
 
Stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er ønskelig for 
kommunen å legge inn en så omfattende utbygging i et 
område med så mye kvikkleire og utfordrende 
grunnforhold.  
 
På bakgrunn av rapporten stilles det spørsmål ved om det i 
det hele tatt er forsvarlig å sette opp et så stort estimat av 
boliger i arealplanen når NVE konkluderer som de gjør.  
 
Lurer også på hvilke konsekvenser utviklingen av Domberg 
næringsområde, foreslått til bl.a. næring med 
transportformål, vil få for området Gretnes/Sundløkka. 
Utviklingen i områdene vil ifølge avsender kunne generere 
en enorm trafikkøkning, støy og luftforurensning.  

pågående reguleringsplanprosesser i området. Se for øvrig 
innspill som ikke ble tatt til følge GU 16 og GU 86. 
 
Begge reguleringsplanprosessene på Domberg og 
Gretnes/Sundløkka er oppmerksomme på hensynssone for 
ras/skred og nødvendige tiltak vil bli gjort i senere 
regulerings- og detaljprosjektering. Dette vil blant annet 
bli ivaretatt i rekkefølgebestemmelser til de fremtidige 
reguleringsplanene. 
 
Vi informerer om at det er mulig å gi innspill og merknader 
til de pågående reguleringsplanarbeidene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

822 Ivar Arne Grimstad, 
datert 25.03.2019.  

Gnr./bnr. 619/1, 619/17 og 621/78 (Borge) 
 
Merknad til innspill som ikke ble konsekvensutredet.  
 
Avsender reagerer på at innspillet ikke har blitt registrert 
etter kontakt med kommunen, og forventer at saken nå 
registreres og tas opp til ordinær vurdering.  

Merknaden tas til orientering. 
 
Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 258). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Jordbruksarealet består av 
fulldyrka jord og er tildelt hensynssone landskap. Det 
avgjørende temaet i vurderingen er her at en utbygging vil 
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være i konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
jordbruksarealer til utbygging. 

823 
 
 

Willy Haakafoss, 
datert 25.03.2019.  

Nytt innspill om ny firefelts veg på Østsiden.  
 
Foreslår en ny firefelts hovedvei fra Habornveien/Øra til 
Tofteberg/Årum. Parallelt med hovedveien bør det 
prosjekteres trase for jernbanespor, og både hovedvei og 
jernbane bør følge kraftlinjetraseen.  
 
Både tungtrafikk og gjennomgangstrafikk av personbiler kan 
gå langs denne nye veien, mens kollektiv- og lokaltrafikk kan 
benytte Sarpsborgveien med dagens standard. Dette vil gi 
en vesentlig miljøgevinst, da en fjerner dagens køkjøring i 
Sarpsborgveien og Haldenveien, og dermed reduserer 
forurensningen dette i dag medfører. Jernbanelinje til Øra 
er også positivt for miljøet, med tanke på å få mer gods fra 
vei til bane i framtida. Det vil være naturlig å knytte denne 
nye hovedveien opp mot ny bro over Glomma og til E6. 
Planene innebærer å bygge ned dyrket jord, men hensynet 
til miljø må veie tyngre enn hensynet til jordvern.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering. 
 

824 Kråkerøy Bondelag v/ 
Lars-Håkon 
Wennersberg, datert 
25.03.2019. 

Gnr./bnr. 425/1 m.fl. (Kråkerøymarka).  
 
Merknad som har blitt tidligere oversendt i dnr. 786. 

Markagrensen er trukket tilbake fra gårdstunene. Det vil 
være mindre områder med dyrket og dyrkbarmark 
innenfor markagrensen. 
 
Det er viktig å ivareta jordbruksinteresser i dyrkbar mark 
også innenfor markagrensen. Viser til planbeskrivelsens 
kapittel om landbruk. Innføring av markagrensa vil ikke få 
konsekvenser for jordbruksinteresser. Dette tydeliggjøres i 
retningslinjepunkt 40.3. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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825 
 
836 
 
 
 

Halden arkitektkontor 
AS v/ Erlend 
Kristiansen, datert 
25.03.2019. 

Gnr./bnr. 58/3 m.fl. (Oksvikåsen boligfelt).  
 
Etterlyser behandling av innspill for Oksvikåsen boligfelt, se 
dnr. 674.  Se både merknad dnr. 732, 825, 836 og 863. 
 
Høyst beklagelig at kommunen ikke registrerte og 
konsekvensutredet innspillet om Oksvikåsen boligfelt.  
 
Tiltaket vil være i tråd med ønske om fortetting, utnyttelse 
av eksisterende infrastruktur og statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Både 
infrastruktur og service er på plass.   

Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 246). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er at det ikke legges ut nye LNF områder til 
utbygging i tettstedet i denne rulleringen. Det er kun 
åpnet for noe utbygging nærmere skolen, samt noe 
transformasjon av eksisterende næringsareal langs elven. 
Det er ikke skolekapasitet i området til en større 
boligutbygging på dette området. 

826 
 
 

Espen Kolstad Heen, 
datert 25.03.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. Se for øvrig kartfestede 
merknader fra samme avsender i dnr. 819 og 820.  
 
Nærmiljøparker og byskog  
Positiv til tiltaket, men mener det vil være viktig med 
variasjon mellom små (2,5 dekar) og større (5-10 dekar) 
parker, da man trenger større parker hvor man ikke blir 
minnet på trafikale omgivelser. Det gir også ungdom større 
aksjonsradius i leken sin.  
 
Miljøkrav ved oppføring av offentlige og private bygg i 
sentrum  
Savner en mer offensiv satsing på framtidsrettede grønne 
energiløsninger i de nye store kvartalene som er tenkt bygd 
i Fredrikstad sentrum. Det vises blant annet til Futurebuild-
standard, BREEAM-NOR-sertifisering, grønne fasader og tak, 
solfangere og solceller.  
 
Det gamle jernbanesporet (Damyr-Lisleby)  

Noen av temaene blir for detaljerte for kommuneplannivå 
og må tas i andre forum, som for eksempel i 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det er også noen 
forhold som sikres av andre forskrifter og lover, som 
byggteknisk forskrift (TEK17). 
 
Til informasjon jobbes det blant annet med å finne flere 
områder for massedeponi for blant annet snø og feiestøv. 
Dette pågår utenfor kommuneplanens arealdel og 
arbeidet ligger hos Teknisk Drift i kommunen. 
 
Vi svarer på følgende temaer som er relevant i dette 
planarbeidet: 
 
Nærmiljøparker: 
Det vil være små nærmiljøparker (2,5 dekar) i sentrum. Det 
er stilt krav til større uteoppholdsareal per boenhet 
utenfor byområdet enn innenfor. Det vil også kunne bety 
at nærmiljøparkene blir større utenfor sentrum. 
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Foreslår her en turvei tvers gjennom byen som gjør at man 
kan sykle i høy hastighet fra vest til øst og fra syd til nord. 
 
Masseforvaltning 
Fra et miljøperspektiv er det svært utilfredsstillende at 
kommunen ikke har satt av areal til deponi for snø og 
feiestøv fra byens gater.  
 
Sykehjem  
Arealene for uteopphold er for små, og at dette må løftes.  
 
Kirkegårder 
Alle kirkegårder bør føres inn som grønnstruktur, da de for 
mange utgjør en grønn lunge som man kan gå tur til i 
hverdagen. Det vil også gjør det lettere å se grønntraseene 
gjennom byen, fra elva til marka.  
 
Skytefelt i marka  
Uheldig at det er lagt en utendørs skytebane midt i 
Fredrikstad mest aktive lysløype og ved siden av 
rekreasjonsområdet 2. dam, med tilhørende luftegård for 
hunder. Selv om skyteaktiviteten er lav, vil brukere av marka 
kunne oppleve ubehag når de søker rekreasjon. Anbefaler 
kommunen å se på muligheten til å flytte skyteaktiviteten til 
andre baner i kommunen, som ligger lenger unna et så 
aktivt turområde.  

Miljøkrav ved oppføring av bygg: 
Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir tekniske krav og vi har 
ikke anledning til å stille strengere krav. 
 
Jernbanesporet (Damyr-Lisleby): 
Det er for tidlig å fastsette fremtidig bruk av eksisterende 
jernbanespor i denne rulleringen. Vi viser til at det er 
pågående kommunedelplanprosesser for Intercity 
gjennom Fredrikstad. 
 
Sykehjem: 
Når man setter uteoppholdsarealene sammen i et 
sykehjem blir det et større uteoppholdsareal, eks. 
sansehage.  
 
Kirkegårder og skytefelt: 
Skytebaner er det vanskelig å flytte og det har ikke vært 
tema i denne rulleringen. Det er heller ikke anledning til å 
gi gravlunder annet formål. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

827 Byggmester Arild 
Andersen AS v/ Thore 
Martin Olsen, datert 
25.03.2019.  

Gnr./bnr. 696/2 (Torsnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 35), se 
dnr. 83. 
 
Landskap:  

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. Dette vil 
være en utvidelse av eksisterende hytteområde. Det er 
ikke ønskelig. I arealdelen vil fortetting av eksisterende 
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Eiendommen grenser ikke til jordet som beskrives i 
vurderingen, da det er skog og grøntområde imellom, som 
ivaretar eksponering og gir minimal eller ingen eksponering 
mot jordet.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger:  
Avkjørsel/adkomstvei er allerede etablert for eksisterende 
hytteområde og grenser til nevnte eiendom. Det er nylig 
etablert privat vann og avløpsanlegg som er tilknyttet 
offentlig anlegg. Vedrørende kollektivtransport finner 
avsender det naturlig at hytteområder har noe lavere tilbud 
enn de mest sentrale strøk. Med 12 daglige bussavganger 
bør dette derfor anses som et svært tilfredsstillende tilbud. 
Det er ca. 700 meter til bussforbindelse.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett:  
Området er et lite hyttefelt uten gjennomgangstrafikk og 
med en smal bilvei, noe som medfører meget lite biltrafikk, 
og gang- og sykkelveinett anses ikke som nødvendig.  
 
Utbyggingen vil være et bidrag til kommunens ønske om å 
fortette i eksisterende hytteområder, da eiendommen 
grenser til eksisterende hytteområde. Eiendommen vil også 
inngå som en del av driftsgrunnlaget til landbrukseiendom.  

hytteområder bli prioritert ettersom det har mindre 
påvirkning. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

828 Byggmester Arild 
Andersen AS v/ Thore 
Martin Olsen, datert 
25.03.2019. 

Gnr./bnr. 696/79 (Torsnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 132), se 
dnr. 383. 
 
Kulturminner og kulturmiljø: 
Teigen grenser mot dyrkbar mark i vest, men også øvrige 
bebygde eiendommer i samme område gjør det, og at det 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i langt utenfor et lokalsenter. Det 
legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Foreslåtte boligområder som ligger 
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er svært vanlig på landsbygda. Som vurderingen 
understreker er det heller ingen kulturminner registrert i 
området. 
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: 
Kollektivdekning kan ikke betegnes som lav, da det store 
deler av dagen går buss hver time, noe som anses som 
relativt bra i slike områder. l tillegg går det skolebusser til 
både barneskole, ungdomsskole og videregående skoler. Vei 
er allerede etablert til jordet for landbruksdrift og bør ikke 
forlenges. Vann og kloakk ligger allerede til tomtegrensen 
da eiendommen tidligere er skilt ut med eget gårds og 
bruksnummer (696/79). 
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett: 
Ikke gang- og sykkelveinett medfører riktighet, men 
avsender anser ikke det som et problem, da kollektiv- og 
skolebusstilbudet dekker behovet. Avstand til skole og 
lokalsenter er 2,5 km, og kan ikke defineres som langt. 

nær skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i 
LNF nærmere skolene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

829 Salutaris Eiendom AS 
v/ Olav Illøkken, 
datert 26.03.2019. 

Gnr./bnr. 201/1 (Åsebråten).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 04 og GU 
07). Se både merknad dnr. 734 og 829. 
 
Viser til møte med Espen Eggen i Fredrikstad kommune, 
20.03.2019, og fremmer en endring til høringsforslaget, 
hvor prosjektet nedskaleres ytterligere til ca. 10,5 dekar. 
Det finnes arealer i kommuneplanen som ikke er iverksatt 
på lang tid, og som dette arealet kan byttes mot.  
 
Besitter selv de juridiske rettighetene på et mindre areal på 
ca. 10,5 dekar som er avsatt til byggeområde bolig 

De avgjørende temaene i vurderingen er her at området 
ligger innenfor markagrensen og har formål LNF i 
tettstedet. 
 
Markagrensen er en politisk vedtatt grense som markerer 
skillet mellom byggesoner og marka.  
 
Videre ligger området med formål LNF innenfor tettstedet. 
Det legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i 
tettstedet i denne rulleringen. Det er kun åpnet for noe 
utbygging nærmere skolene.  
 



side 80 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

(gnr./bnr. 726/14), som kan skiftes ut. Dette vil bidra til en 
samfunnsgevinst ved at arealene byttes mot hverandre.  
 
Foreslår at de 10,5 dekarene med bolig legges på 
flanken/eiendomsgrensen til Åsebråten barnepsykiatriske 
sykehus og Åsebråttunet hvor det er anlagt ny bred 
tilkomstvei med gang- og sykkelvei til eiendomsgrensen.  

De ovenevnte temaene er hovedgrep i planen, som alle må 
forholde seg til. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

830 Espen Kolstad Heen, 
datert 25.03.2019.  

Gnr./bnr. 423/2 (Åsgårdfjellet).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 236). 
Endring N16. 
 
Viser til innspill om etablere datalagringssenter ved 
Åsgårdfjellet, og mener det ikke er tilrådelig å tilrettelegge 
for dette med mindre strømmen som vil bli brukt er 
fornybar (sol, vind). Åsgårdfjellet bør heller bevares for 
rekreasjon og nærfriluftsliv. Vurderer heller ikke 
datalagringssenteret som en spesielt arbeidsintensiv 
virksomhet, og skriver at det bør etableres andre steder enn 
tett på det nye sentrum. 

Det er gjort en avveining i forhold til friluftsområdet, og 
satt krav til friluftsadkomst og silhuetten.  
 
Det er ikke sikkert at det blir et datalagringssenter og 
kravet til arbeidsintensiv virksomhet vil gjelde uansett. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

831 Espen Kolstad Heen, 
datert 25.03.2019. 

Gnr./bnr. 208/7 (Bydalen).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 232). Endring 
B23. Se for øvrig både merknad 820, 831 og 833. 
 
Reagerer på at det er foreslått å bygge videre langs Natalia 
Bings vei innover på Bratthammaren. Man bør bevare så 
mye som mulig av dette fjellplatået, med utsikt direkte 
utover mot Øra og Hvaler. Hvis siktlinjer blokkeres av nye 
boligblokker vil dette forringe kvaliteten for turgåere.  
 

Nevnt utbyggingsområde er tatt inn gjennom omfordeling 
av utbyggingsformål. Det åpnes med andre ord ikke for 
mer utbygging i friområdet i kommuneplanen. I den 
helhetlige vurderingen har bevaring av naturverdiene nede 
ved Bydalen og Bingedammen blitt vektlagt. Det vises for 
øvrig til konsekvensutredning av området, se GU 232. 
 
 
Byggteknisk forskrift (Tek17) ivaretar sikring mot fall for 
barn. Adkomsten videre over Bratthammeren er sikret 
med stier. 
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Er bekymret for hvordan støy og støv i bygge- og 
driftsperioden vil påvirke de mange hundre 
naboleilighetene bebodd med godt voksne mennesker.  
 
Barn og unges oppvekst er ikke vurdert i 
konsekvensutredningen. Usikker på hvordan det vil bli å bo 
for barn med stupbratte heng rett utenfor blokkene. I tillegg 
er det lokale stier som vil berøres av den foreslåtte 
utbyggingen, noe som kan bli uheldig for turgåere og 
familier som ønsker å bruke traseene. Avsender skriver at 
han gjerne bistår i en befaring om det skulle være ønskelig.  

Merknaden tas ikke til følge. 

832 
 

Espen Kolstad Heen, 
25.03.2019. 

Gnr./bnr. 208/1036 (Bratthammeren).  
 
Innspill om å sikre tursti gjennom Bratthammeren til 
Mørkedalen i kommuneplankartet. 
 
Viser til en gangvei oppover fjellsiden mellom 
Bratthammaren 13 og 15, som fortsetter i en murtrapp 
mellom husene 16 og 18. Her ser det ut til at det tidligere 
har vært en sti som kobler seg på hovedstien fra Kringsjå 
mot Mørkedalen. Det ser også ut til å være en glippe på 
noen meter mellom de to tomtene (16 og 18), slik at denne 
gamle stien ikke går på noens private hustomt.  
 
Lurer på om det er mulig å tegne inn denne stien på kartet, 
da det vil gjøre den allment kjent, og det vil bli raskere for 
mange å komme inn i skogområdet.  

Gangvegen/snarveien ligger allerede regulert. 
Kommuneplanens arealdel kan dermed endres for å bringe 
den i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Merknaden tas til følge. 

833 Espen Kolstad Heen, 
datert 25.03.2019. 

Gnr./bnr. 206/56 (Kiæråsen).  
 
Merknad til område for bebyggelse og anlegg BA10. Se for 
øvrig både merknad 820, 831 og 833.  
 

Friområdet er tildelt formål LNF med hensynssonene 
friluftsliv og naturmiljø. 
 
Formål bebyggelse og anlegg (områdenavn BA10) har blitt 
vesentlig redusert fra gjeldende kommuneplan. 
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Ønsker å vite om det er gjort noen vurdering av hvordan 
området skal saneres. Hvordan skal kommunen hindre 
ytterligere avrenning mot Mørkedalen og Bingedammen 
hvis området fylles opp?  
 
Med tanke på områdets verdi som nærskog, 
rekreasjonsområde og biotoper for mangfold, foreslås det å 
utrede muligheten for å tilbakeføre området til skog og fjell. 

Resterende areal avsatt til bebyggelse og anlegg er 
allerede utnyttet i form av tidligere masseuttak. 
 
Tiltak for å håndtere ev. forurensing og avrenning vil 
håndteres på reguleringsplannivå. 
 
Merknaden tas til orientering. 
 

834 Espen Kolstad Heen, 
datert 25.03.2019. 

Gnr./bnr. 208/1391 (Stjernehallen).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 234). Merknad 
om tilrettelegging for adkomst til marka. Se forøvrig både 
merknad 744 og 834. 
 
Skeptisk til at bare den øverste av dagens tre 
parkeringsplasser vil bli værende igjen når tomten til 
Stjernehallen blir omgjort til boliger. Det vises til at det på 
store utfartsdager er fullt både på Åsebråtveien og på flere 
av parkeringsplassene ved Stjernehallen. Ønsker man 
mindre biltrafikk må det i så fall planlegges kontinuerlige 
bussruter fra sentrum til markagrensa. Viser også til avslag 
på innspill om å lage flere parkeringsplasser rundt den nye 
skiarenaen på Veum, og savner en overordnet vurdering av 
behov for transport og parkeringsplasser til og fra 
utfartsplassene i marka.  

Vi viser til den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet, friluftsliv og marka, kalt for «Aktive liv i 
Fredrikstad» hvor det finnes en overordnet vurdering av 
disse temaene. 
 
Det går nå flere bussruter til marka andre steder. 
 
Parkeringsplasser ved skianlegget vil foreslås endret i 
revidert planforslag.  
 
Merknaden tas til orientering. 
 

835 Rambøll v/ Per André 
Hansen, datert 
25.03.2019.  

Gnr./bnr. 303/842 og 303/1386 (Galtungveien/Nedre 
Tomtegate). 
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU26), se dnr. 67. 
Endring KB5. Se både merknad dnr. 762 og 835. 
 

Det er behov for å ivareta hensynet i en større 
sammenheng. Grønnkorridoren er videreført fra 
tilliggende reguleringsplan. I denne sammenheng er det en 
naturlig plassering. 
 
Merknad tas ikke til følge. 
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Innspill er i høringsutkastet tatt til følge på betingelse av at 
det avsettes en grønnkorridor med bredde ca. 15 m 
fra øst mot vest. Avsenders kunde, Viuno, aksepterer dette, 
men ser det som veldig uheldig at grønnkorridoren legges 
inn i plankartet med den plasseringen som er vist der.  
 
Foretrekker at kravet til en grønnkorridor tas inn i 
kommuneplanen som et verbalt krav for tomta. Terrenget 
på stedet er også helt flatt, og det er ikke noe som tilsier en 
absolutt forutbestemt linjeføring av denne korridoren.  

837, 
838 

Henrik Lund Raagaard 
v/ Camillo Mordt, 
datert 26.03.2019. 

Gnr./bnr. 783/3 og 737/51 (Rolvsøy). 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 06), se 
dnr. 13. Se både merknad dnr. 837 og 838. 
 
Viser til befolknings- og boligutviklingen i området, som 
tilsier at det vil være behov for flere eneboliger i framtiden. 
Vises særlig til det betydelige antall eneboliger (anslagsvis 
100) som må fjernes i forbindelse med ny Rolvsøyvei. Det 
må kunne antas at disse vil ønske å bosette seg i samme 
område, og nye boligblokker i Rådalen Øst vil trolig ikke 
kunne fylle behovet for enkeltboliger som oppstår. Mener 
at det heller ikke finnes aktuelle arealer for transformasjon i 
rimelig avstand til eksisterende skole.  
 
Vanskelig å se hvilke kulturminner som berøres om dagens 
veinett benyttes. Det er ingen kjente kulturminner i selve 
det foreslåtte området.  
 
Høyeste punkt i området har samme høyde som det 
tilgrensede boligområdet, og vil ikke gi noen silhuettvirkning 
slik det er anført. Vedrørende friluftsliv er området som er 

Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF utenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen. Det er heller ikke skolekapasitet til en 
utbygging i området.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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nevnt på ca. 20 dekar og avgrenset av jorder og boliger. 
Mener derfor det er vanskelig å tenke seg området som 
egnet for alminnelig friluftsliv. Det nevnes imidlertid at det 
går en traktorvei over jordene til Fredrikstadmarka som fritt 
kan benyttes, samt at det også går en vei over jordene litt 
lenger nord.  
 
Bemerkes at heller ikke hensynssonen rundt kraftledningen 
innebærer noen ulempe.  

839 Block Watne AS 
v/Erlend Kristiansen, 
datert 26.03.2019.  

Gnr./bnr. 673/45 m.fl. (Glosli Vest/Torsnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 44), se 
dnr. 92 og 95. Jamfør for øvrig både merknad dnr. 807 og 
839. 
 
Har fått en rekke henvendelser fra lokalbefolkningen i 
Torsnes, som har ønsket at de lykkes med prosjektet. Både 
fordi enkelte ønsker å flytte til en ny bolig, men også fordi 
det er et ønske at flere skal kunne flytte til området og 
dermed opprettholde aktiviteter i lokalsamfunnet, samt 
holde liv i bygdas skole og nærbutikk.  
 
Ønsker å kommentere vurderingen som er gjort av innspillet 
deres slik at dette kan tas til følge av kommunen.  
 
Friluftsliv  
Har gjort en rekke befaringer, og opplever at området er 
påfallende lite benyttet til turgåing og rekreasjon. I planene 
er det lagt til rette for snarveier internt i området, for 
dermed å skape et stisystem for de som ønsker å benytte 
området og området lenger nord. Det er også laget 
tilkoblinger som gir adkomst til stiene i naturen på utsiden.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det 
legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Foreslåtte boligområder som ligger 
nær skolene prioriteres. Det åpnes kun for noe utbygging i 
LNF nærmere skolene. Det finnes foreslåtte boligområder 
som ligger nærmere skolen enn dette innspillet.   
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: 
Området er vurdert til å ligge utenfor gangbarhetssone. I 
følge avsender er det 2 kilometer fra Torsnes skole, med en 
estimert gangtid på 25 minutter. Viser til at det er et stort 
fokus på at barn og unge beveger seg altfor lite, og at en 
gåtur til og fra skolen er en fin anledning til å bevege seg og 
få frisk luft. Det påpekes også at skoleveien er en trygg og 
belyst gang- og sykkelvei.  
 
Når det gjelder buss, skriver avsender at lokalrute 113 går 
fra Fredrikstad til Torsnes med 12 avganger hver dag, og at 
dette må kunne anses som svært bra. I tillegg dekkes 
skoleveien av skolerute 179, med 2 avganger til skolen om 
morgenen og retur 2 ganger etter skoletid.  

 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett:  
Det er anlagt en skjermet gang- og sykkelvei fra skolen og 
fram til Torsnesveien via Toresvei. Langs Benjaminnsveien 
er det ikke anlagt- og sykkelvei, men det er avsatt areal for 
dette i reguleringsplanen «Glosli Vestre, 0106983. Når dette 
er utført vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei 
langs Benjaminnsveien og helt frem til Torsnes skole.   

841 
 

Eva og Jan Håkon 
Edvardsen, datert 
26.03.2019. 
 

Gnr./bnr. 111/10 (Fjærå Vest)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 97), se 
dnr. 173. 
 
Transportbehov:  
Området er å betrakte som del av eksisterende boligfelt, 
hvor vei allerede eksisterer helt inn til tomtegrensen. Det 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i nærheten et lokalsenter. Det legges 
ikke opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene. 
Foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolene 
prioriteres.  
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samme gjelder vann, kloakk osv. hvor det er avtale med 
grunneier på eksisterende byggefelt.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett:  
Tomteområdet ligger ca. 800 meter fra skole, barnehage, 
idrettshall, offentlig svømmehall, idrettsanlegg, legekontor, 
butikker osv.  Det er eksisterende og sammenhengende 
gang og sykkelveier til alle disse tilbudene på plass. I 
området er det også mange «hundremeterskoger». 
Opplever ikke at området vil fremstå som tett bebygget selv 
om ca. 15 mål blir bebygd.  
 
Friluftsliv:  
Det er flere naturlige grønne områder i nærområdet som vil 
fungere som leke- og friluftsområde for både nye boliger 
samt for eksisterende boligfelt. 

 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

842 
 
 

Bygg- og boligutvikling 
AS v/Petrikirken 
Kjølberg, datert 
26.03.2019. 

Gnr./bnr. 609/6 m.fl. (Kjølberg).  
 
Merknad til innspill som ikke ble konsekvensutredet, se dnr. 
700. Innspill til boligformål fra LNF med hensynsone  
kulturlandskap. Se både merknad dnr. 842, 846 og 945. 
 
Ønske om at en del av gnr./bnr. 609/6 (ca. 12 mål) avsettes 
til boligformål. Petrikirken har i dag en tomtefesteavtale på 
eiendommen, men er av BBU tilbudt å kjøpe arealet hvis 
prosessen med omgjøring gjennomføres.  
 
Samarbeidet vil gi en rekke positive argumenter for begge 
parter:   

- Eksisterende festekontrakter på grunn der 
Petrikirkens bygninger og parkering er oppført vil bli 

Merknaden tas til orientering. 
 
Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 248). 
 
Jordbruksarealet består av fulldyrka jord, er tildelt 
hensynssone for landskap og deler er registrert som lokalt 
viktig kulturmiljø. Det avgjørende temaet i vurderingen er 
her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det 
legges ikke ut nye jordbruksarealer til utbygging i 
tettstedet.  
 
Det finnes mer egnede transformasjonsområder innenfor 
samme skolekrets nærmere skolen. 
 



side 87 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

terminert. Petrikirken Kjølberg vil følgelig bli eier av 
tomten. 

- Petrikirken Kjølberg vil få full rådighet og 
bestemmelsesrett over egen eiendom. 

- Tomten som Petrikirken Kjølberg i dag fester 
(disponerer) til kirke, barnehage, speider og 
aktivitetshus for barn, voksne og eldre vil bli 
vesentlig større. Dette vil være en klar vesentlig 
forbedring for dagens drift på tomten, samt at det 
kan åpne for muligheter til nye aktiviteter. 

- Hovedhuset for gården medfølger også i kjøpet av 
tomten. Denne bygningen er nyoppusset og man 
kan enkelt leie den ut for kr. 10.000 pr måned, eller 
man kan benytte bygningen til egne formål om 
Petrikirken ønsker dette. 

- Overtakelse av eierskap til de nevnte 6,5 daa 
medfører at arealene omkring Petrikirken 
sikres/vernes mot uønsket utbygging. Dette betyr at 
det nære landskapsrommet rundt kirken blir 
overtatt av Petrikirken. Dette åpner opp for 
mulighet til å anlegge fine solrike uteområder på 
sydsiden av kirken, som er egnet for utvidede 
arealer som gir både barnehagen ved leietaker 
Fredrikstad kommune, avd. Løen og speidergruppa 
bedre og økte muligheter. 

- Det vil være mulighet for å anlegge noen boliger 
langs med dagens adkomstvei opp til tunet. Dette 
kan evt. besluttes øremerket medlemmer av 
Petrikirken.  Dersom Petrikirken ønsker en slik 
utbygging så skal man gjøre  
dette i gjensidig fellesskap med en 50/50 deling av 
oppsiden med BBU. 

For å oppnå en fordeling av boligbyggingen på 60/30/10 
må det totale omfanget av byggingen i tettstedet 
begrenses.  
 
Innspillet tas ikke til følge.  
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- Petrikirkens muligheter i lys av avtalen er egnet til å 
styrke sentrale deler av vårt arbeid med økt fokus 
på den sosiale og diakonale profilen mot 
lokalsamfunnet, målrettet mot både barn/unge og 
eldre.  

843 Fredrikstad kirkelig 
fellesråd, datert 
26.03.2019. 

Takker for at deres innspill ble hensyntatt i forslag til ny 
kommuneplan. Ber samtidig om å bli tatt med på råd 
vedrørende arealer rundt kirker og kirkebygg i kommunen, 
både med tanke på kirkens egne arealer, og eventuelle nye 
tiltak som foreslås i nærheten av kirker og kirkegårder.  

Merknaden tas til orientering. 

844 Alf Ulven, datert 
27.03.2019. 

Gnr./bnr. 209/17 (Knipleveien 33).  
 
Merknad til hensynssone Bevaring kulturmiljø (H570). 
 
Opplever at kommunen har gjort feil i beskrivelsen av 
eiendommen. Den er beskrevet som en storgård med 
parkanlegg, noe avsender mener er feil. Det er snakk om en 
eiendom på 5,5 mål med et falleferdig hus, og det er ikke 
noe parkanlegg på eiendommen.  
 
Avsender ønsker at eiendommen fristilles til boligbygging på 
lik linje med dagens utnyttelse av naboeiendommene, det 
vil si som bebyggbart areal uten hensynssone. Det vises 
samtidig til en rapport som slår fast at huset som står i dag 
er av en så dårlig forfatning at det ikke er økonomisk 
forsvarlig å rehabilitere det.  

Vi viser til vedtak om midlertidig forbud for tiltak av 
31.05.2018, sak 64/18. Bakgrunnen for forbudet er at det 
er behov for fornyet planmessig vurdering av eiendommen 
fordi det har blitt oppdaget store natur- og kulturhistoriske 
verdier på eiendommen. Denne planmessige vurderingen 
gjøres i denne rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 
Vi orienterer om at planutvalget var kjent med det faktum 
at de store gamle trærne var felt da midlertidig forbud ble 
lagt. Administrasjonen viser til saksinformasjonen til 
vedtaket hvor det fremgår at bakgrunnen for beslutningen 
var at det gjennom planarbeidet har blitt 
avdekket store natur- og kulturhistoriske verdier på 
eiendommen, og at eiendommen med både bygning og 
hageanlegg må ses som en helhet. 
 
Det er blant annet gjort en hagehistorisk registrering som 
har avdekket at det ikke bare er trærne som er det 
bevaringsverdige på eiendommen. Det terrasserte 
hageanlegget representerer vesentlige 
kulturminneressurser. Selv om trærne er felt, består likevel 
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eiendommen av store natur- og kulturhistoriske verdier. 
 
Det kan synes som en glipp at det ikke ble lagt ned 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø ved forrige 
rullering av kommuneplanen. 
Dette ønsker kommunen å rette opp i ved denne 
rulleringen av kommuneplanen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

846 
 

Petrikirken Kjølberg 
v/Bygg‐ og 
Boligutvikling AS v/ 
Jon Bossum, datert 
27.03.2019. 

Gnr./bnr. 609/6 m.fl. (Kjølberg).  
 
Merknad til innspill som ikke ble konsekvensutredet, se dnr. 
700. Innspill til boligformål fra LNF med hensynsone 
kulturlandskap. Se både merknad dnr. 842, 846 og 945.  

Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 248). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Jordbruksarealet består av 
fulldyrka jord, er tildelt hensynssone for landskap og deler 
er registrert som lokalt viktig kulturmiljø. Det avgjørende 
temaet i vurderingen er her at en utbygging vil være i 
konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
jordbruksarealer til utbygging. Det finnes mer egnede 
transformasjonsområder nærmere skolen. 

847 
 

Byggmester Arild 
Andersen AS v/ Thore 
Martin Olsen, datert 
28.03.2019.  

Gnr./bnr. 125/147 og 125/148 (Saltnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 81), se 
dnr. 153. I forslag til ny kommuneplan er det gjort en 
endring fra LNF til LNF-b for eiendommene.  
 
Friluftsliv: 
Riktig at øvre eiendom ligger innenfor friluftsområdet, noe 
både naboeiendommen og de fleste eiendommer som 
grenser til gjør. Dette bør imidlertid ikke være grunnlag nok 
for å ikke få bebygd nevnte eiendom. 
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting. I arealdelen vil 
fortetting av eksisterende hytteområder bli prioritert 
ettersom det har mindre påvirkning. Dette er ikke et rent 
hytteområdet, og det er dermed ikke ønskelig å tillate 
ytterligere utbygging av fritidsboliger.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Å betrakte hytteområder som usentralt er helt normalt, og 
kollektivtransport vil i de fleste hytteområder ha noe lavere 
tilbud enn de mest sentrale strøk. 
 
Avkjørsel/adkomstvei er allerede etablert for eksisterende 
hytteområde og grenser til nevnte eiendommer, og bør ikke 
vurderes negativt i denne saken. 
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett: 
Området er et lite hyttefelt uten gjennomgangstrafikk, og 
med en smal bilvei, noe som medfører meget lite biltrafikk. 
Gang- og sykkelveinett anses ikke som nødvendig, og er 
heller ikke vanlig i slike områder. 
 
At dette ikke vurderes som et rent hytteområde er direkte 
feil, da området består hovedsakelig av hyttebebyggelse, 
men med noen få boliger på andre siden av veien mot vest. 

848  
 

Byggmester Arild 
Andersen AS v/ Thore 
Martin Olsen, datert 
28.03.2019.  

Gnr./bnr. 679/37 (Lyarkollveien, Gamle Fredrikstad).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 111), se 
dnr. 269. 
 
Sikring av gjordressurser, jordvern: 
Området har ikke vært dyrket på mange år, da det er lite 
egnet til det med tanke på jordsmonn og arrondering. 
Eiendommen er også avsperret med et eldre steingjerde 
som grenser mot det dyrkbare jordet. En eventuell fremtidig 
utbygging av eiendommen vil derfor ikke berøre dyrket 
mark. 
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF i nærheten et lokalsenter. Det legges 
ikke opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene. 
Foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolene 
prioriteres. 
 
Vi informerer videre om at deler av tomten er regulert til 
grønnstruktur i reguleringsplan for Glosli v/Torsnes 
Aldershjem, nasjonal arealplanID: 010670, i kraft 
19.03.1974. Dette er foreslått videreført i 
kommuneplanens arealdel. 
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Avstand til skole og lokal senter er ca. 1200 meter, og til 
busstopp er det ca. 300 meter, noe som umulig kan 
defineres som langt.  
 
Når det gjelder kollektivdekning kan ikke denne betegnes 
som lav, da det store deler av dagen går buss hver time, 
samt skolebusser til ungdoms- og videregående skoler, noe 
som anses som relativt bra i slike områder. 
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett: 
Uriktig at området ikke er knyttet til gang- og sykkelveinett, 
da det strekker seg fra Glosli vest og forbi Glosli øst og helt 
frem til skolegården. Tilgjengelige utearealer er dekket ved 
lekeplass på feltet, skoleområdet og marka for øvrig.  
 
Ser på området som en naturlig forlenging og en 
vedlikeholdsutbygging i et eksisterende boligfelt. I tillegg 
har skolen har et stort behov for ytterligere elever.  

 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

849 Byggmester Jan Erik 
Zakariassen v/ HS 
Arealplan - Håvard 
Skaaden, datert 
27.03.2019. 
 

Gnr./bnr. 210/1178 (Sandbekk).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 09), se 
dnr. 45 og 427. 
 
Naturmangfold 
Mener kommunens vurdering om at bekken med randsone 
kan være en viktig korridor for dyr impliserer at det kun 
bygges på en mistanke. I innspillet er eksisterende 
hensynssoners avgrensning hensyntatt.  
 
Forurensing 
Reagerer også her på ordlyd i konklusjonen, som sier at 
tidligere drivhusvirksomhet kan ha ført til utslipp. 

Deler av jordbruksarealet består av dyrket jord og er tildelt 
hensynssone naturmiljø. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er her at en utbygging vil være i konflikt med 
jordvernet. Det legges ikke ut nye utbyggingsareal på 
eksisterende jordbruksarealer. Det finnes mer egnede 
transformasjonsområder nærmere skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Det skrives at gårdbrukeren tidligere har dyrket tomater og 
agurk på stedet, og at det i liten grad er benyttet 
plantevernmidler. Dersom det likevel skulle vise seg å være 
forurensing i grunnen, er normal prosedyre at 
masseutskifting sikres i forbindelsen med gjennomføring av 
nye prosjekt.  
 
Sikring av jordressurser, jordvern 
Store deler av området er bebygd med drivhus og 
tilhørende anlegg. En mindre del av sørenden av 
tomten har tidligere vært benyttet til dyrket mark, cirka 1,5 
daa, men arealet ble omdisponert og dyrkingen opphørte 
omtrent rundt 2009. Denne delen av området har veldig 
begrenset størrelse og er lite egnet med tanke på effektivt 
og rasjonelt jordbruk.  
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Området har en sentral plassering til flere skoler: 
• Barneskole: Trosvik skole – avstand cirka 1,1 km 
• Ungdomsskole: Kvernhuset – avstand cirka 0,5 km 
• Videregående skole: Frederik 2 vgs. – avstand cirka 1,5 km 
 
At det er ledig kapasitet på barneskolen er også positivt. 
Dårlig kapasitet bør ikke være avgjørende.  
Området har også umiddelbar nærhet til verdifulle områder 
for utøvelse av friluftsliv og rekreasjon i Fredrikstad-marka.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Prosjektet har en sentral beliggenhet til skoler i området, og 
vil være en naturlig utvidelse av et forholdsvis sentralt og 
etablert boligområde. Det anses å være tilstrekkelig med én 
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ny avkjørsel til området, slik som illustrert i det opprinnelige 
innspillet. 
 
Avstand til kollektivholdeplasser: 
• Joruns vei 32 a – avstand cirka 0,13 km (1 avgang i timen) 
• Joruns vei (ved Veumveien) – avstand cirka 0,45 km (2 
avganger i timen) 
• Christianslund – avstand cirka 1,45 km 
 
Holdeplassene betjener både lokale og regionale ruter i 
flere retninger. Planområdet ligger innenfor planlagt 
bomring, og avsender oppfatter dette som et signal om at 
plasseringen er sentral, sett i en større sammenheng. 
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer 
Når det gjelder flom i bekken, så styres vannmengden av 
demningen ved Stordammen. I denne sammenheng vil det 
være naturlig å ikke slippe på for store vannmengder. I 
forbindelsen med planarbeidet vil det være nødvendig å 
foreta geotekniske vurderinger, der nødvendige hensyn vil 
ivaretas i forbindelse med planarbeidet. 
 
Tilgjengelighet til uteområder – gang- og sykkelveinett 
Det er etablert sammenhengende fortau langs Joruns vei 
frem til planområdet.  

851 Lars Petter Grüner, 
datert 27.03.2019.  

Gnr./bnr. 90/7 (Sareptaveien 54, Vestre Vikane).  
 
Spør om detaljer rundt formålet LNF-b, og stiller seg 
samtidig kritisk til at området fortsatt er definert som LNF 
(foreslått LNF-b).  

Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig. 
Formålet legger til rette for utvikling og vedlikehold av 
eksisterende boligbebyggelse. Det er derimot ikke mulig å 
fradele nye boenheter for bolig. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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852 Unger Fabrikker AS v/ 
Terje Nyhus og Jan 
Ivar Ruud, datert 
27.03.2019. 

Gnr./bnr. 206/114 (Kiærs Bruk).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 183), se dnr. 
494. Endring B22. Se både merknad dnr. 761, 852, 857 og 
1037. 
 
Sender merknad til forslaget om å omregulere ovennevnte 
eiendom til boligformål, da boligene vil ligge rett på andre 
siden av Glomma med tanke på avsenders virksomhet.  

1) Har en konsesjon med tanke på støy, og ny foreslått 
boligbebyggelse vil ligge i området som er 
eksponert for støy. Fra fabrikken drives det 
døgnkontinuerlig virksomhet, og det er utarbeidet 
et støysonekart som Fredrikstad kommune må ta 
hensyn til. Ber om at overordnede kommunale 
planer med tanke på industriell støy fra Unger 
Fabrikker AS oppdateres.  

2) Har båtanløp av større tankbåter på egen ISPS-havn 
som gir ytterligere støy for naboer. Ved hvert anløp 
ligger båten til kai inntil 24 timer, og det kan antas 
20 båtanløp hvert år. Tankbåtene vil ligge rett foran 
de nye boligene som er planlagt på Kjærs Bruk. 
Dette er ikke registrert på støysonekartet. De gjør 
selv egne støymålinger som dokumenterer støy og 
planlegger ytterligere dokumentasjon av dette.  

3) Er underlagt regler som storulykkebedrift. Det 
arbeides med å etablere hensynssoner basert på 
kvantitative risikovurderinger, og oppdatert 
risikovurdering bør inkluderes også i kommunale 
planer. Oppdatert beredskapsplan vil ettersendes 
kommunen når denne er klar. Her vil alle pålagte 

Merknadene vil bli tema i reguleringsplanprosessen for 
Kiærs Bruk. 
 
Til merknad 1: 
Støy vil håndteres i reguleringsplan. Boligene må støysikres 
med forutsetning av at det finnes eksisterende 
industribedrifter i nærheten.  
 
Støyrapporten vil kunne brukes som datagrunnlag i videre 
konsekvensutredning på detaljreguleringsnivå.  
 
Til merknad 2 og 4:  
Administrasjonen vil sikre båtanløp i revidert planforslag til 
kommuneplan før 2. gangs høring for avsenders tomt. 
 
Til merknad 3: 
Administrasjonen vil påminne og sette krav til videre 
utredning om storulykke bedrift i 
reguleringsplanprosessen for Kiær. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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risikovurderinger (QRA) være med både for farlige 
stoffer og også informasjon om storulykkestoff.  

4) Unger Fabrikker AS sysselsetter 116 ansatte og er i 
kontinuerlig utvikling som bedrift, med flere nye 
bygg og utvidelse av arealer de siste årene. Det 
planlegges styrking og økt bruk av området langs 
hele kaikanten mot Glomma i årene framover, og 
herunder er det planlagt at framtidig transport av 
tyngre kjøretøy skal foregå langsmed Glomma for å 
gi optimal utnyttelse av industriarealet.   

853 
 

ZIS AS v/ Eirik Rønning 
Andersen, datert 
28.03.2019. 

Gnr./bnr. 423/2 (Værste/Sagparken). 
 
Merknad om å sette av areal til nytt bad i samspill med 
Arena Fredrikstad. Endring FMV1. Se både dnr 853 og 939. 
 
Savner et sentralt felles badeanlegg i Fredrikstad; et 
«Fredrikstad bad». Det argumenteres med at bading og 
svømming har fått et veldig oppsving, med stadig flere 
brukere med varierte behov, og at kapasiteten i dagens 
svømmebasseng ikke er god nok. Mener «Den lille 
verdensbyen» bør ha større ambisjoner for badetilbudet, og 
ser på et samspill med Arena Fredrikstad og Værste som en 
gyllen mulighet til å bygge et nytt badeanlegg i byen.  

Innspillet kommer sent i prosessen. Tomten er allerede 
planlagt intensivt brukt. 
 
Tanken er god og muligheten finnes i arealplanen for FMV-
området lengre vest. 
 
Avsender bes ta kontakt med grunneier. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

854 Arne Huseby, datert 
28.03.2019. 

Gnr./bnr. 100/1 og 100/11 (Huseby gård, Onsøy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 107), se 
dnr. 192 og 200. 
 
Ønsker å trekke den delen av innspillet som omhandler 
omdisponering fra LNF til bolig. Derimot ønsker avsender å 
opprettholde den delen av innspillet som omhandler 
omdisponering av deler av arealet fra LNF regulert 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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byggeområde og parkeringsplass, til formål bolig. Da 
golfklubben ønsker etablering av klubbhus et annet sted, 
ønsker avsender å disponere arealet på ca. 4,5 dekar til 
boliger tilpasset godt voksne.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
De registrerte kulturminnene vil hensynstas ved utbygging.  
 
Landskap 
Når det gjelder hensynssone landskap ligger ca. 3 daa av 
området innenfor denne hensynssonen, og ca. 2,5 daa er 
allerede regulert til utbygging/parkeringsplass. Ved 
utbygging vil det bli stilt strenge krav for stedstilpasset 
bebyggelse for å beholde eksisterende lanskapsuttrykk.  
 
Forurensning  
Ved utbygging vil det bli gjort opprydding av tungmetaller i 
jorda i nærheten av området.   
 
Transportbehov, energibehov og energiløsninger  
Mener avstand til skole er irrelevant, da boligene som skal 
bygges er for eldre. Det argumenteres med at det fra 
området går en privat driftevei (asfaltert) som brukes som 
gang- og sykkelvei av lokalbefolkningen. Langs denne er det 
450 meter til nærmeste busstopp, hvor bussen går minst en 
gang i timen, og 850 meter til dagligvarebutikk. Dette må 
anses som akseptable avstander for gående og syklende. 
 
Fredrikstad kommune får flere og flere eldre innbyggere, og 
dette prosjektet vil legge til rette for private eldreboliger 
som et tilbud til eldre som ønsker å bo utenfor bysentra, og 
som ønsker en aktiv alderdom i trygge omgivelser.  
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855 Kjøkøysund Marina AS 
v/ Halden 
arkitektkontor AS - 
Erlend Kristiansen, 
datert 28.03.2019. 

Gnr/bnr: 433/109 (Kjøkøysund) 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 52), se 
dnr. 107 og 114. 
 
Landskap  
Det er helt naturlig at bebyggelse på Kjøkøya synes fra 
sjøen, og dette er ikke noen gangbar forklaring på hvorfor 
man ikke kan endre eksisterende næringsbebyggelse til 
boligformål med tanke på temaet landskap.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
Meningsløst å vurdere Kjøkøya med tanke på en 
gangbarhetssone rundt Fredrikstad sentrum. På dagtid er 
det halvtimesavganger med buss, og på kveldstid 
timesavganger. I tillegg går ekspressbussen Skjærhalden – 
Oslo, samt skolebussene. Det er tilrettelagt med 
holdeplasser på begge sider av veien, og tilhørende 
fotgjengerundergang og fortau/gang- og sykkelvei.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Uenig, og mener ortofotoet i innspillet viser at Kjøkøy har 
både fortau, gang- og sykkelvei, busslommer og 
fotgjengerundergang. Det mangler fortau over 
Kjøkøysundbroen, men det vises til at fylkestinget i 
desember 2018 gikk enstemmig inn for at det skal bygges ny 
bro over Kjøkøysund, inkludert gang- og sykkelveibane.  
 
Naturmangfold  
Vanskelig å forstå at ynglende ravner skal påvirkes i negativ 
retning av en bruksendring fra næringsvirksomhet til bolig. 
Tvert imot finner avsender det overveiende sannsynlig at 

Konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får 
konsekvenser for flere tema. Det avgjørende temaet for 
denne vurderingen er at området ligger utenfor et 
lokalsenter og i 100m beltet.  
 
Det legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Senterstruktur og 60/30/10 gjør det 
ikke egnet å bygge ut kapasiteten på Lunde skole. Dersom 
det var skolekapasitet ville foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolen prioriteres. 
 
Videre ligger det foreslåtte området i 100m beltet eller 
strandsonen hvor utbygging er innskjerpet. Vi viser til 
statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
 
De ovennevnte temaene er hovedgrep i planen, som alle 
må forholde seg til. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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hekkende fugler forstyrres mindre av noen leiligheter, enn 
en marina i full drift.  
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer 
Dette vil la seg løse gjennom reguleringsplan, ved 
fastsettelse av lavest byggehøyde for boligbebyggelsen.  
 
Det er merkelig at det under temaet «Barn og unges 
oppvekstsvilkår» er gjort følgende vurdering: Ikke relevant. 
Samtidig er mangel på skolevei over Kjøkøysundbroa og 
manglende skolekapasitet på Lunde skole benyttet som 
begrunnelse for å avvise tiltaket.   

857 Unger Fabrikker AS v/ 
Terje Nyhus og Jan 
Ivar Ruud, datert 
28.03.2019. 

Gnr./bnr. 206/114 (Kiærs Bruk).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 183), se dnr. 
494. Endring B22. Se både merknad dnr. 761, 852, 857 og 
1037. 
 
Kompletterende merknad. Antar at det vil bli problematisk å 
utvikle et boligprosjekt på Kiærs Bruk innenfor gjeldende 
støyforskrifter, og skriver at eventuelle nødvendige 
støytiltak ikke kan være deres ansvar. Boligformål på Kiærs 
Bruk kan ikke forutsette at virksomheten på Unger Fabrikker 
modifiseres eller begrenses. Det presiseres at virksomheten 
vil fortsette innenfor dagens rammebetingelser i 
uoverskuelig framtid.  

Merknadene vil bli tema for reguleringsplanprosessen. 
 
Støy vil håndteres i reguleringsplan. Boligene må støysikres 
med forutsetning av at det finnes eksisterende 
industribedrifter i nærheten. 
 
Merknaden tas til følge. 

858 OBOS Nye Hjem AS v/ 
Signe Olsen-Nauen, 
datert 28.03.2019. 

15.2 – Høyder  
Det bør ikke legges inn høydebegrensning på konstruksjoner 
for tekniske anlegg, som for eksempel jet-hetter og avkast. 
Nødvendig høyde for disse reguleres av tekniske forhold.  
 
21.1 – Krav til areal  

Høyder for tekniske anlegg er endret til en generell 
bestemmelse.  
 
Arealkravene til uteoppholdsareal videreføres fra 
gjeldende planer. Organiseringen av uteoppholdsarealene 
foreslås derimot endret. Det gjøres for å sikre at ikke bare 
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Kommunen legger opp til for strenge MUA-krav, både i og 
utenfor byområdet, og viser til at deres eget prosjekt ved 
Begbyåsen ikke ville vært realiserbart med de foreslåtte 
kravene. Mener også det kan være klokt å knytte MUA-
kravene til m2 BRA i stedet for antall enheter.  
 
21.9 – Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal  
Prinsippene for utregning av økonomiske bidrag bør komme 
tydeligere frem i planen, for å skape en forutsigbarhet 
knyttet til utbyggingskostnader.  
 
24.2 – Parkeringsplass for bil  
Foreslår at rekkehus og eneboliger får samme 
parkeringsnorm. Slik forslaget er nå framstår maks p-norm 
per rekkehus (1,2) for lav.  
 
25.2 – Krav til utforming  
Mener at 10% tilrettelagte parkeringsplasser for lastesykler 
er for mye, og anbefaler å redusere kravet til 5%, da 
plassene er svært plasskrevende og fordyrende.  
 
Transformasjon av områder med eksisterende 
boligbebyggelse  
Det savnes en tydeligere definisjon av områder avsatt til 
boligformål i dag, men med potensiale for bedre utnyttelse 
innenfor byområdet.  
 
Utydelig definisjon av planens områder  
Opplever grensene mellom areal avsatt til sentrumsformål, 
sentrumsområde og byområde som noe uklare. Det burde 
vært enklere å lese grensene i plankartet, uten å møtte 
hente fram egne temakart.  

mindre lekeplasser blir etablert, men at også større 
sammenhengende nærmiljøparker etableres eller 
oppgraderes.  
 
Frikjøpsordninger vil bli etablert etter tydelige premisser 
som vil skape nødvendig forutsigbarhet. Det gjøres ikke i 
arealplanen, men i andre prosesser.  
 
Begrensningene i maksimalt antall parkeringsplasser gjøres 
slik at Fredrikstad og Sarpsborg får samme bestemmelser. 
En reduksjon i antall parkeringsplasser gjøres for å oppnå 
nullvekst i biltrafikk og for å stimulere til andre måter å 
ferdes. Parkeringskrav til lastesykler er viktig å holde på et 
nivå som vil sikre tilstrekkelig plass for lastesykler og 
sykkelhengere. Det er en type sykler som vil bli mye 
vanligere i fremtiden og er et viktig grep mot et mindre 
bilbasert samfunn.  
 
Det er gjort tydeligere i revidert plan at det ikke er ønskelig 
med sterk fortetting i eksisterende boligområder. 
Fredrikstad har tilstrekkelig med transformasjonsareal i 
tidligere næringsområder til å ivareta utbygging av boliger. 
I bestemmelsene vil både kravet om å opprettholde 
bebyggelsesstruktur og tomtestruktur samt kravet om 
etablert nærmiljøpark før brukstillatelse for nye boliger 
bidra til å tydeliggjøre hva slags fortetting som ikke er 
ønskelig.  
 
Det har dessverre ikke vært mulig å finne andre måter å 
vise grensene mellom byområdet og sentrumsområdet. 
Kartforskriften gir ikke andre muligheter enn bruk av 
bestemmelseområde og det er en linje som sammen med 
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andre linjer og skravurer har en tendens til å bli usynlig. 
Derfor brukes temakart i den digitale kartløsningen for å 
synliggjøre de forskjellige områdene.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  
 
 

859 Anne Lise Dahle, 
datert 28.03.2019. 

Gnr./bnr. 122/1 (Koret).  
 
Merknad og kompletterende opplysning til innspill som ikke 
ble tatt til følge (GU 48), se dnr. 98. 
 
Det er ønskelig med ny oppmåling og dermed også en 
justering av tomtegrensene pluss eventuell samtidig kjøp av 
tilleggstomter. Dette vil ikke berøre tilgjengelighet til gang- 
og sykkelveinett og heller ikke gangbarhetssonen. At det 
innen samme areal da vil bli en ledig tomt for utbygging, bør 
kunne tillates, men kan eventuell frafalles. 
 
Det blir feil at de som har vokst opp på landet vil få 
problemer med å bygge i hjemmeområdet. Og at de som er 
blitt gamle etter å ha bodd på landet hele sitt liv, må flytte 
til byen eller andre tettsteder for å skaffe seg seniorbolig. 
Ved utbygging for seniorer berøres ikke forholdet til 
gangbarhetssone i samme grad, og ved utbygging for dem 
som har vokst opp på landet, vil man kunne hevde at disse i 
stor grad er vant til å bo utenfor gangbarhetssone.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene. 
Foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolene 
prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

860 Sarah Christianslund, 
datert 28.03.2019. 

Gnr./bnr. 209/3/168 (Christianslund).  
 
Merknad til endring fra Bebyggelse og anlegg til 
Grønnstruktur.  
 

Det er viktig å beholde grønne lunger og parker.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
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Avsender mener området har lav bruksgrad i dag, samtidig 
som det er svært nært marka og andre grøntområder. 
Avsender foreslår derfor at området tilrettelegges for 
boligbygging, for eksempel langs Christianslund Allé, i og 
med at det er et ønske om å bygge flere boliger i sentrum.  

planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

861 Tor Rustad v/ Stenseth 
Grimsrud arkitekter AS 
- Markus Linge, datert 
28.03.2019. 

Gnr./bnr. 436/4 (Kjøkøysund/Stenbukta).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 135), se 
dnr. 424. 
 
Innspillet har en rekke kvaliteter som ikke er tatt opp til 
vurdering i kommunens konsekvensutredning. Eiendommen 
har vært benyttet til næring/steinbruddsvirksomhet i over 
100 år, og bærer preg av dette; det er ikke urørt natur som 
bør være utgangspunktet for innspillet.  Tiltaket vil føre med 
seg økt attraktivitet, flere arbeidsplasser, og et badeanlegg 
som vil være tilgjengelig for alle. 

Området ligger langt utenfor lokalsenteret, innenfor 100m 
beltet/strandsonen og er eksponert mot sjøen. De 
avgjørende temaene for denne vurderingen er at området 
ligger i strandsonen og er tildelt formål LNF. Det legges 
ikke opp til ny utbygging i strandsonen. Vi viser til statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. Videre legges det kun til rette for 
noe utbygging i LNF nærmere skolene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

862 
 

Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS v/ 
Markus Linge, datert 
28.03.2019.  

Gnr./bnr. 300/1313 (Tordenskiolds gate).  
 
Merknad til hensynssone Bevaring kulturmiljø (H570) med 
fokus på Tordenskiolds gate 12-14.  
 
Skriver om rødlista, som er en oversikt over verneverdig 
bebyggelse i sentrum, basert på en analyse gjort av SG 
Arkitekter i 1991: «Bygningshistorie for Vestsiden». I 
analysen er bygningene gitt en gradert vernestatus: Fra rød 
gradering (meget høy verneverdi som enkeltobjekt), til lys 

Rødmarkeringen av bygg i plankartet er videreført i 
temakart og i hensynssoner.  
 
Arealplanen opererer med hensynssoner uten gradering 
og en ytterligere detaljering vil høre hjemme i 
kulturminneplanen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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blå (bygninger med høy verneverdi som del av 
bygningsmiljø). I kommunens plankart er alle bygninger 
med verneverdi vist med rød farge, og det oppleves som 
unyansert at den varierende verneverdien ikke er lesbar i 
kartet.  
 
Foreslår at samme gradering som er benyttet i den 
underliggende analysen også blir tatt inn og synliggjort i 
plankartet. Det er et fåtall av bygningene som er omhandlet 
i dokumentet fra 1991 som er røde.  

863 Kniplefjellet Eiendom 
AS v/ Trond 
Amundsen, datert 
29.03.2019.  

Gnr./bnr. 58 m.fl. (Oksvikåsen).  
 
Etterlyser behandling av innspill for Oksvikåsen boligfelt, se 
dnr. 674.  Se både merknad dnr. 732, 825, 836 og 863. 
 

1) Innspillet vedrørende boligfeltet på Oksvikåsen, 
utarbeidet av Halden arkitektkontor, har ikke blitt 
registrert og er ikke behandlet.  
På bakgrunn av at avsender er i posisjon til å overta 
eiendommen, bes det om at saken blir behandlet og 
lagt inn i planen, jf. tidligere samtaler og 
korrespondanse med kommunen.  

2) I forslaget til arealplan legges det opp til at nye 
boligområder ikke skal kunne etableres hvis det er 
mer enn 10 minutters gange til skole. En slik 
forutsetning vil legge store begrensninger på videre 
utvikling av lokalsentrene, og kan virke mot sin 
hensikt. Forutsetningen kan også bli vanskelig å 
håndheve. Mener kommunen kan regulere videre 
utbygging i lokalsentrene uten at en slik 
utfordrende forutsetning tas inn.  

Til merknad nr. 1: 
Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 246). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er at det ikke legges ut nye LNF områder til 
utbygging i tettstedet i denne rulleringen. Det er kun 
åpnet for noe utbygging nærmere skolen, samt noe 
transformasjon av eksisterende næringsareal langs elven. 
Det er ikke skolekapasitet i området til en større 
boligutbygging på dette området. 
 
Merknaden 1 tas til orientering, men medfører ingen 
endring.  
 
Til merknad nr. 2: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  



side 103 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

3) Under avsnittet om bokvalitet legges det sterke 
føringer med tanke på hvordan boliger skal 
orienteres. Foreslår at avsnittet endres til: 
Enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst bør 
begrenses/unngås.  

 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Merknad 2 tas ikke til følge. 
 
Til merknad nr. 3: 
Forslag til bestemmelse for enkeltsidige leiligheter mot 
nord og nordøst revideres i forslag som legges på 2. gangs 
høring. Det åpnes for at noen leiligheter kan orienteres 
mot nord og nordøst. Se reviderte planbestemmelser. 
 
Merknad 3 tas delvis til følge. 

864 Fredrikstad 
Næringsforening v/ 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 

Detaljeringsnivået er høyt og det brukes flere 
bestemmelser enn retningslinjer. Det gjøres for skape 
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Kjell Arne Græsdal, 
datert 28.03.2019. 
 
 

Har kartlagt byene på Østlandet sine ambisjoner for 
fortetting, og konkluderer med at det framlagte forslaget er 
mindre ambisiøst enn sammenlignbare byer. Kommer med 
følgende tilbakemeldinger og anbefalte endringer:  
 
For høyt detaljeringsnivå 
Detaljeringsnivået i planutkastet er feil til dette plannivået, 
og arbeidet som er gjort er mer passende i reguleringsfasen.  
 
Fortetting må gjennomføres  
Ønsker alle grep som kan bidra til økt fortetting velkommen, 
samtidig som det påpekes at man også må styrke 
lokalsentrene med et bedre lokalt tilbud.  
 
Stimuler til klimatiltak  
Planen bidrar ikke til å bygge med mer påkostede kvaliteter, 
som f.eks. gode klimaløsninger. Foreslår at det gjøres 
endringer som stimulerer til dette.  
 
Ta hensyn til unges boligpreferanser  
Har i forbindelse med arealplanen gjennomført en 
kartlegging av unges boligpreferanser, da det er viktig at 
man sikrer et markedstilpasset mangfold av boenheter.  
 
Mer bygging av fritidsboliger  
Opplever at planen legger opp til en restriktiv linje for 
bygging av fritidsboliger, men oppfatter at det er dårlig og 
delvis feilaktig begrunnet. Fritidsbebyggelsen kan tilføre 
regionen viktig verdiskapning, samtidig som bruk av 
kortreiste fritidsboliger trolig er mer klimavennlig enn 
flyreisebaserte ferier.  
 

forutsigbarhet for både utbyggere og kommunen. Det vil 
igjen gi enklere reguleringsplanprosesser.  
 
Lokalsentrenes premisser er til stor del gitt av at kun 10 % 
av utbyggingen skal skje der. Skoletomter og mulighet for 
etablering av dagligvarebutikker er sikret i planen.  
 
 
Planen har hovedgrep som på et plannivå sikrer mange 
klimatiltak. Her under kan nevnes begrense 
transportbehovet ved fortetting og transformasjon, 
begrense byggemulighetene utenfor gangavstand fra 
skolene i lokalsentrene, nye krav til overvannshåndtering, 
tilrettelegging for at flere reiser tas uten personbil ved 
krav om sykkelparkering og makskrav til bilparkering mm.  
 
Det er sikret et mangfold av muligheter for nye boliger. 
Der er derimot gjort et bevisst valg å ikke styre 
boligsammensetningen i hvert enkelt prosjekt. 
Barnefamiliers boligpreferanser undersøkes som en 
delprosjekt inn mot rulleringen av kommunedelplan for 
skole og barnehage.  
 
Hytter er ikke nevnt i vedtatt planprogram. Det er altså 
ikke et tema som skal endres vesentlig i den her 
planrulleringen. Muligheter for hyttebygging blir også 
svært begrenset av Statlige planretningslinjer for 
differensiert strandsoneforvaltning og av Regional 
kystsoneplan.  

 
Barnehagedekning har en annen struktur enn 
skoledekning. Barnehage har forholdsvis liten 
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Ambisjonsnivå  
Arealplanen bør være mer ambisiøs og gjenspeile lokale 
utfordringer knyttet til arbeidsplassutvikling. Nåværende 
planforslag oppleves som restriktivt, med det resultat at 
investeringer skjer andre steder.  
 
Hovedgrepene som foreslås i planbestemmelsene vil i sum 
begrense sentrumsområdets utviklingsmuligheter.  
 
Utnyttelsesgrad framfor byggehøyder 
Å videreføre 5 etasjer som generelt prinsipp viser at 
ambisjonene om å bygge en større by er mangelfulle, 
samtidig som det bryter med det foreslåtte prinsippet om 
variasjon.  
 
Det er et bedre grep å operere med utnyttelsesgrader enn 
detaljerte høydebestemmelser. Dette gir rom for mer 
variasjon mot byrom, men også mot brukerne av byggene.  
 
Kollelandskap som premiss begrenser fortetting  
I planen er det foreslått at kollelandskapet og høyder på 
monumenter som kirker og kraner skal være styrende for 
høyder i hele byområdet. Det argumenteres med at man 
har store transformasjonsområder og derfor ikke trenger å 
bygge i høyden. Mener dette strider mot 
bærekraftprinsippet, og er ikke et argument for at man ikke 
skal følge nasjonale føringer om fortetting.  
 
Oppfatter at det er denne føringen som gjør at det forslås 
en ny bydel ved dokka på FMV, men ikke nærmere byen. 
Resultatet med grepet er at det strider mot prinsippet om å 
byge byen innenfra og ut. Anbefaler å bygge høyere noen 

sammenheng med bosted. Kravet er endret til en 
barnehage med minst 80 plasser ved bygging av 200 eller 
flere boliger. Det vil sikre et passe antall nye 
barnehageplasser i forhold til befolkningsveksten.  
 
Det vises til vedlegg A for kommentarer om høyder og 
nærmiljøparker.  
 
Merknaden tas delvis til følge.  
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steder, men med korridorer som sikrer siktlinjer og bidrar til 
at det er lett å orientere seg i byen på gateplan.  
 
Gate- og gårdsromsformelen er uegnet som 
planbestemmelse  
En gate- og gårdsromsformel vil hindre interessante 
prosjektideer fra å bli presentert, mens prosjekter som kan 
realiseres vil måtte selges til høy kvadratmeterpris.  
 
Oslo kommune har en tilsvarende formel, men her er 
formelen begrenset til å kun gjelde den historiske 
bebyggelsen.  
 
Boligpreferanser for unge  
Det er viktig at Fredrikstad tilbyr egnede boliger slik at de 
yngre velger å flytte hit. Det kan synes som at gamle 
eneboliger ikke treffer alle i målgruppen 30-39, som er den 
mest sentrale for permanent etablering.  
 
Arealplanen er trolig noe stram på «eplehagefortetting» 
nær sentrum og firkantet på 10 minutt fra skole i 
lokalsentrene, spesielt der det er ledig skolekapasitet.  
 
Det stilles spørsmål ved kravet om at alle prosjekter med 
over 100 boenheter pålegges å legge til rette for barnehage. 
Støtter behovet for flere sentrumsbarnehager, men stiller 
spørsmål ved hvorvidt kommunen har tenkt gjennom 
plasseringer og hvordan kravet vil virke.  
 
Nærmiljøparker – hvem investerer og hvem vedlikeholder  
Det er et godt grep å sikre at det er gode nærmiljøparker i 
rimelig gangavstand, da dette kan gi gode møteplasser. 
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Kravene til størrelse oppleves imidlertid som lite 
hensiktsmessig. Det bør også her være mer variasjon.  
 
Opplever at kommunen ønsker å sikre seg 
investeringsmidler gjennom utbyggingsavtaler. Prinsippet 
om at førstemann må betale for infrastruktur kan hindre 
oppstart, og vil fremme de største utbyggerne. Kommunen 
bør også vurdere egen evne til å vedlikeholde store 
nærmiljøparker i by og alle lokalsentrene som er beskrevet, 
før de stiller krav om at parkene skal etableres.  
 
Bestemmelser og retningslinjer  
I tillegg til å kommentere prinsipper som planen bygges på, 
har avsender gått gjennom planens kapittel om 
bestemmelser og retningslinjer. Gjennomgangen er i 
skjematisk form og er tilgjengelig på nett.  

865 Bingedammen AS v/ 
Skolt Eiendom AS - 
Arild Mortensen, 
datert 28.03.2019. 

Gnr./bnr. 203/46 (Bingedammen/Mørkedalen/Lisleby Allé).  
 
Merknad til endring fra bebyggelse og anlegg til LNF. 
 
Avsender er uenig i endringen, og mener det vil få altfor 
store konsekvenser både for kommunen og Bingedammen 
AS dersom man tar ut arealet som er avsatt til byggeformål. 
Ifølge avsender vil dette bl.a. ødelegge for regulert adkomst 
og for en større utvikling av området på et senere tidspunkt.  

Det vises til politisk beslutningen i planutvalget, den 
17.10.18 (PS 110/18), hvor det ble vedtatt at oppstartet 
planprosess for Mørkedalen ikke skulle videreføres. Dette 
på bakgrunn av natur- og friluftslivsverdiene i området, 
både i seg selv og som del av et større sammenhengende 
friluftsområde. Endringen i kommuneplanforslaget er en 
oppfølging av den politiske beslutningen. 
 
Regulert adkomst er det ikke ønskelig å videreføre. 
Fremtidig adkomst til området er sikret i revidert forslag til 
plankart før 2. høring. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

866 
 
 

Eivind Hasseldokk 
Ramsjord, datert 
27.03.2019. 

Gnr./bnr. 54/136 (Krosnes).  
 

Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 



side 108 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

Merknad til at vedlegg for reguleringsplaner som ved 
motstrid skal gjelde fullt ut mangler. Se både merknad 748, 
749, 866, 943 og 1007. Avsender ønsker oversendelse av 
status for aktuell eiendom. Se JP 1007. 

motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Merknaden tas til følge. 

867 Torsnessamfunnet og 
Veelsmyra velforening 
v/ Henrik Hansen, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 683/3 (Veelsmyra Syd).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 153), se 
dnr. 459-del 2. Jamfør innspill og motinnspill til GU 144. Se 
både merknad dnr. 720, 750, 793, 867, 923 og 954. 
 
Avsender er fornøyd med det de opplever som en god og 
bærekraftig planlegging for Torsnes. Det er gledelig at 
ovennevnte innspill ikke ble tatt til følge, da dette er 
barnehagenes, skolenes og befolkningens viktigste 
nærmiljøområde for naturkontakt, undervisningsarena og 
folkehelse. Samtidig som det er en skog med høy bonitet, og 
dette er områder som ifølge avsender bør skånes for 
framtidig utbygging. Avsender er også glad for at 
hestenæringen i området kan fortsette som følge av dette 
valget.  
 
Når det gjelder prinsippet om 10-minutters gange til skole, 
kan det ifølge avsender være hensiktsmessig å skyve noe på 
dette når det allerede er etablert god gang- og 
sykkelinfrastruktur. Både på bakgrunn av 
folkehelseperspektiv, men også på bakgrunn av allerede 
eksisterende og framtidige innovative elektriske 
mobilitetsløsninger for barn.  

Veelsmyra Syd 
På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
10 min gange 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
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handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  
 

868 
(1084) 

SPG Vekstbolig AS v/ 
Pilot Arkitekter AS, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 506/3 (Værste/Selma Nygrens Vei). 
 
Innspill om å endre formål fra offentlige trafikkområder til 
bolig.  
 
Ønsker dispensasjon fra reguleringsplanen «Ny RV108 – 
Parsell Kråkerøy – Nordre del», for å muliggjøre bygging av 
boliger.  
 
Boligene skal være leiligheter for deltakere i Fredrikstad 
Gatelag, et lavterskeltilbud for rusavhengige, hvor alle som 
har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta. 
Eiendommen er på ca. 7,5 daa og er ikke bebygd i dag. 
Beliggenheten vurderes som god da Fredrikstad Gatelag 
ønsker å være i nærheten av kamp- og treningsarena.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Det gis en foreløpig tilbakemelding om at dette vil være 
svært vanskelig å gjennomføre pga. blant annet støy fra 
veien. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering. 



side 110 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

869 
 

Jon Atle Solberg og 
Jens Martin Solberg, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 613/98 og 613/75 (Sandem Gård).  
 
Nytt innspill til innspill som ble tatt til følge (GU 01), se dnr. 
19. 
 
Den aktuelle eiendommen har vært båndlagt i flere år i 
sammenheng med utredelsen av ny bro over Glomma. Da 
det ble valgt en annen trase, søkte avsender om å få 
båndleggingen opphevet, noe som ble tatt til følge. Nå 
ønsker avsender å utvikle eiendommen med 
boligbebyggelse og industri.  
 
Boligene er tiltenkt som lavblokker (3-4 etasjer), da 
leiligheter gir flest boliger og tilfører området varierte 
boligtyper. Det er et ønske å beholde våningshusene på 
gården, og det vil i tillegg etableres en nærmiljøpark i 
boligområdet. Industrien er tiltenkt B-næringer, altså lager, 
kontor, verksted, lettindustri og liknende. Dette vil bli en 
fortsettelse av eksisterende industri i syd.  
 
Sandem er innenfor Fredrikstad tettsted hvor 30% av 
boligbyggingen skal skje, og det er god bussforbindelse til 
Fredrikstad sentrum. Man kan også sykle langs Glomma til 
sentrum.  
 
Lukt og støy har i sammenheng med landbruket vært et 
kjent problem i flere år, og det oppleves som vanskelig å 
drive landbruk i dag. Når det gjelder risiko og sårbarhet, så 
poengteres det at man vil unngå å bygge i flomutsatt 
område, og i områder berørt av ras- og skredfare vil man se 
på sikringstiltak før utbygging. Høyspentledningen vil kunne 
legges i kabel.  

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering. 
 
Generelt ønsker administrasjonen å påpeke at 
jordbruksarealet består av fulldyrka jord og er tildelt 
hensynssone landbruk og rasfare. Det avgjørende temaet i 
vurderingen for andre tilsvarende områder har vært at en 
utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det legges 
ikke ut nye utbyggingsarealer på eksisterende 
jordbruksarealer.  
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870 Bjørn Andreas Heieren 
v/ Advokatfirmaet 
Ytterbøl & CO AS - 
Knut Njøs, datert 
29.03.19. 

Gnr./bnr. 675/1 (Torsnes/Talbergsundet).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 10), se 
dnr. 49. Se både dnr. 870 og 1006. 
 
Viser til konsekvensutredningen og opplever at kommunen 
har misforstått innspillet. Det er tidligere gitt tillatelse til en 
betydelig småbåthavn på Heieren i Torsnes, og senere også 
til mudring i tilknytning til havnen. Innspillet fra Bjørn A. 
Heieren gjelder en forespørsel om utvidelse av havnen også 
kan godkjennes, siden det er etablert en lovlig virksomhet 
med småbåthavn på stedet. Kan ikke se at dette er vurdert 
ut fra et slikt perspektiv. Jfr. brev av 29.03.19 
sendt kommunen v/Ksenia Ness. 

Konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får 
konsekvenser for flere tema. En utvidelse vil være i konflikt 
med viktig verneverdig natur i form av bløtbunns-, poll-, og 
ålegrassområde.  
 
Vi viser til planbeskrivelsens avsnitt om småbåthavner 
under kapittel «Sjøområder og vassdrag». Det er ikke 
ønskelig med utvidelse/nyetablering der det er registrert 
verneverdig natur. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

871 Buskogen 20 AS v/ 
Kenneth Haraldsen, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 426/5, 426/18 (Buskogen).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 163), se 
dnr. 473. 
 
Landskap 
Uenig i at området vil bli synlig fra sjøen. Utbyggingen vil 
være en naturlig fortetting av et allerede eksisterende 
boligfelt, og hoveddelen av landskapsarealet ligger på 
nedsiden av utbyggingssonen. Det er også to boenheter på 
eiendommen i dag.  
 
Sikring av jordressurser, jordvern  
Den nedre delen av området er forsøkt dyrket tidligere 
(viser til ortofoto fra 2003), men er dårlig egnet. Et vedlagt 
ortofoto fra 2007 viser at området ikke dyrkes lenger. 
Området har i tillegg en bratt skråning som gjør at det egner 
seg dårlig for jordbruk. Området markert for flomfare var 

Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF innenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen. Det er heller ikke skolekapasitet til en 
utbygging i området.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
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tidligere dyrket mark, men det meste av dette området er 
ikke aktuelt for omsøkt utbygging og videreføres.  
 
Transportbehov, energibruk og energiløsninger  
Feil at området er utenfor gangbarhetssone. Det er 200 
meter til nærmeste busstopp nord for tomten, med gangfelt 
på eksisterende byggefelt fram til busstopp. En helt ny gang 
og sykkelsti er eiendommens nærmeste nabo i øst, og det er 
ca. 300 meter til nytt busstopp syd for eiendommen. Det er 
500 meter til busstopp med avgang hver time mellom 0540 
og 0040 – til Fredrikstad og Oslo. Alle de tre busstoppene 
ligger innenfor en gangbarhetssone på maks 2-5 minutter.  
 
Flomfare  
Området som er utsatt for flom ligger sør-øst på området, 
på områdets laveste del. Denne delen er imidlertid ikke 
foreslått utbygd, og det vil derfor ikke være noen aktuell 
problemstilling for det omsøkte byggeområdet.  
 
Barn og unges oppvekstvilkår  
Argumentet om fulle skoler vurderes som feil. Lunde 
barneskole skal bygges om og blir to parallelle skoler. 
Prognosene for elevtall på skolen er 250 elever de neste 10 
år, etter utbyggingen har skolen en kapasitet på 350 elever, 
dvs. en kapasitetsøkning på 40%.  
Eiendommen grenser også inntil den kommunale Buskogen 
barnehage, og det er etablert gang- og sykkelsti til 
ungdomsskolen. Det vises til fylkesplanen 2018, hvor det 
aktuelle området er avsatt til framtidig boligområde.  

Merknaden tas ikke til følge. 

872 Tor Morten Øverby 
Olsen, datert 
29.03.2019. 

Gnr./bnr. 64/83, 64/40 (Slevikkroken/Slevik).  
 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
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Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 136), se 
dnr. 426. 
 
Friluftsliv 
Mener det ikke kan stemme at søndre del av eiendommen 
er et viktig friluftsområde. Det bør vektlegges at 
eiendommen tidligere har vært brukt som bolig.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Det er 12 minutters gange til skolen (950 meter), og et 
absolutt om krav om 800 oppleves strengt. Det er 300 
meter til busstopp. Det bygges et større antall boliger ved 
Langgårdsveien som har lenger vei til busstopp, og disse 
boligene dekkes heller ikke av stamlinjenettet. Det anlegges 
også to hyttefelt lenger sør langs Batteriveien som medfører 
betydelig større energiforbruk enn å omregulere 
Slevikkroken 6 til bolig.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvei 
Området er vurdert å ha dårlig tilgang på gang- og sykkelvei. 
Slevikkroken (80 meter) er svært lite trafikkert, og det er lite 
trafikk og lav hastighet ned til hovedvei (220 meter). 
Krysning av hovedvei skjer med uhindret sikt nesten 300 
meter hver vei. Det er bygd flere boliger i Slevikstranda de 
siste 10 årene som også krever krysning av hovedveien. Det 
bør også telle positivt at det er vurdert å være god tilgang 
på uteområder.  
 
Mener det bør vektlegges at kommunen nå er i ferd med å 
godkjenne ytterligere tiltak med vei og parkeringsplass i 
forbindelse med to nye hyttefelt lenger sør, noe som gjør 
denne eiendommen ubrukelig som hyttetomt.  

området ligger i LNF i nærheten av et lokalsenter. Det 
legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nær skolene i lokalsentrene. 
 
Det aktuelle området ligger utenfor gangbarhet til Slevik 
skole. I tillegg blir skolevei trafikkfarlig da en må krysse 
hovedvei. Foreslåtte boligområder som ligger nærmere 
skolene prioriteres. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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874 Fredrikstad 
Fjernvarme AS v/ Jan 
Erik Tonby, datert 
29.03.2019. 

Merknader til bestemmelse om tilknytningsplikt og 
retningslinje til avtale om tilknytning til fjernvarme. Se både 
merknad dnr. 874 og 993.  
 
Meget viktig og positivt at tilknytningsplikten til fjernvarme 
videreføres i den nye planen via kapittel 26 i planens 
bestemmelser og retningslinjer. Dette er avgjørende for å 
sikre utnyttelse av eksisterende anlegg og nett, i tillegg til at 
det gir mulighet for videreutvikling av byens store fornybare 
energisystem. 
 
Mener likevel at noen formuleringer i kapittel 26.1 og 26.2 
kan presiseres/omformuleres. Forslag til endringer er 
vedlagt i avsenders merknad.  

Deler av forslagene i merknaden tas inn i revidert 
arealplanforslag. De setningene som er hentet fra annet 
lovverk, f.eks. TEK 17 er ikke tatt med ettersom de gjelder 
uansett. Det vises også til at NS3720 skal gjelde ved 
vurderinger av unntak.  
 
Merknaden tas delvis til følge 

875 Cityplan AS v/ Ina 
Tangen, datert 
29.03.2019.  

Overordnet er innspillet at området avsatt til 
sentrumsformål ikke kan ha de samme bestemmelsene som 
resten av kommunen. Innenfor sentrumsformål må det 
tillates å bygge tett by, med mer høyde og sambruk enn i 
kommunen for øvrig. Høydebestemmelser, tetthet og 
sambruk er bedre planbestemmelser i sentrumsformål enn 
tomte- og områdeutnyttelse. 
 
Utkastet til arealplan oppleves for detaljert og overlater lite 
til initiativtaker og omgivelser i reguleringsfasen. 
Arealplanen skal gi rammene for framtidig arealdisponering, 
ikke detaljene.  
 
Konkrete forslag til bestemmelser som må endres og/eller 
fjernes fra området avsatt til sentrumsformål ligger vedlagt i 
merknaden.  

Planen er detaljer for å skape forutsigbarhet for både 
utbyggere og kommunen. Det vil bidra til å skape bedre og 
raskere reguleringsplanprosesser. 
 
Det vises også til vedlegg A for kommentarer om høyder 
og uteoppholdsareal.  
 
Merknaden tas delvis til følge.  
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876 
 
 

Arca Nova Utvikling AS 
v/ Ruben D. Hansen og 
Ole-Edvin Utaker, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1352 m.fl. (Verksbyen/Sorgenfri).  
 
Merknader til bestemmelser og retningslinjer i 
høringsforslaget for Sorgenfriområdet.  
 
Det vises til møte som ble avholdt med ordfører, Rune 
Fredriksen, Bente Meinert og Gunhild Bøgseth 15. februar 
2019.  
 
Opplever at planen sier lite om utbyggingspotensialet i 
allerede regulerte områder som skal bygges ut de nærmeste 
årene.. Boligbyggeprogrammet bes derfor justert, og det 
bør blant annet settes av 100-150 boliger årlig på Verksbyen 
i perioden 2019-2031. 
 
Ber om at ny foreslått hensynssone ved Sorgenfri-dammen 
endres til samme definisjon som i gjeldende kommuneplan, 
alternativt at nytt område for hensynssone endres til kun å 
gjelde planområdet FR-1 i reguleringsplanen for Sorgenfri. 

Boligbyggeprogrammet bygger også på vedtatte planer. 
Det er kontrollert og justert. Boligbyggeprogrammet er 
også bare retningsgivende.  
 
Hensynssoner for verneverdig natur er basert på 
registreringer i Miljødirektoratets Naturbase. Det er noen 
ganger registreringer som ikke er oppdatert i forhold til 
dagens situasjon. Reguleringsplanprosesser avklarer dette 
og fremtidig bruk av området. 

877 
(1085) 

Solid Prosjekt AS v/ 
Gaute Helgedagsrud, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1845 (Klokkerstuveien 2/Byens Marker).  
 
Innspill om innarbeidelse av boligprosjekt i 
boligbyggeprogrammet, områdenavn B35. 
 
Er i en prosess med å overta eiendommen som er avsatt til 
fremtidig boligformål, og satser på oppstart av 
detaljregulering i løpet av 2019. I den forbindelse estimeres 
det et antall boliger på ca. 50, som det er naturlig å innta i 
boligbyggeprogrammet.  
Oppstart byggearbeider er avhengig av reguleringsprosess, 
men ferdigstillelse planlegges til 2020-2022.  

I praksis vil krav til nærmiljøpark legge begrensninger på 
hvor tett området kan utvikles. Dette i større grad enn 
boligbyggeprogrammet.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 



side 116 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

878 Arca Nova Utvikling AS 
v/ Ruben D. Hansen og 
Ole-Edvin Utaker, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/288 m.fl. (Galtung Brygge/Galtungveien 63).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 192), se dnr. 
507. Endringsnavn B30. 
 
Innspill har blitt lagt inn som fremtidig boligbebyggelse. Her 
har det ifølge avsender skjedd en feil, da det i innspillet 
foreslås lagt inn som fremtidig bolig/tjenesteyting/kontor. 
Avsender ber om at formålet til området (B30) endres i tråd 
med forslaget.  
 
Avsender ber også om at området benevnes som Galtung 
Brygge, i tråd med historiske dokumenter i kommunens 
arkiv, og at det innarbeides en høydebestemmelse som 
tillater et punkthus på opptil 12 etasjer.  

Høyhus: 
Vi viser til planbeskrivelsens kapitler om mål, byutvikling 
og byggehøyder. Vi sikrer i planforslaget maksimale 
byggehøyder som tar hensyn til viktige landskaps-, natur- 
og kulturminneverdier samt behovet for høy 
arealutnyttelse. 
 
Der det tillattes høyere høyder er der det markerer en 
funksjon som er viktig for byens identitet. Noen bygninger 
fungerer altså som meningsbærende «landemerker» og 
kan dermed stå fram med større bevissthet, enn det 
individuelle hus, som bør vise hensyn og tilbakeholdenhet. 
Monumentalbygg er Fredrikstads signalbygg.  
 
Det foreslåtte området regnes ikke som et sted der det bør 
tillattes høyhus. Det vises også til vedlegg A.  
 
Tjenesteyting/kontor 
Arealplanen legger ABC-prinsippet til grunn for plassering 
av arbeidsplasser. Området ligger ikke som A-område 
(besøksintensivt/i bysentrum) eller som C-område 
(plasskrevende, plassert perifiert). Det mangler imidlertid 
også på egenskaper for å kunne ses som et egnet område 
for B-næring. Det gjelder særlig tilgjengelighet til 
hovedkollektivrute, da et er ca 600 m opp til 
Sarpsborgveien. (maks ca 400 m anbefales) Det vil være 
mulig å etablere annen tjenesteyting enn kontorer 
innenfor boligformålet, bl.a. barnehage og omsorgsboliger.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

879 Arca Nova Utvikling AS 
v/ Ruben D. Hansen og 

Gnr./bnr. 303/1902 (Narnte 
Teglverk/Sorgenfri/Galtungveien)  

Vi viser til planbeskrivelsen hvor det fremgår på hvilket 
grunnlag hensynssonene er generert. Se også vedlegg mot 
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Ole-Edvin Utaker, 
datert 29.03.2019. 

 
Merknad til tildeling av hensynssone for kulturmiljø (H570) 
og naturmiljø (H560) over område: "Narnte Teglverk". 
 
I området for «Narnte Teglverk» er det foreslått et område 
for hensyn H570 bevaring kulturmiljø og H560 bevaring 
naturmiljø. Området er et tidligere industriområde. I 
gjeldende kommuneplan er området avsatt til friområde, 
kun med hensynssone flom. 
 
Avsender ønsker at området ikke blir avsatt til bevaring, 
hverken i form av H570 Kulturmiljø eller H560 Naturmiljø, 
og at gjeldende status i kommuneplan blir videreført. Det 
påpekes at det ikke bes om at området blir avsatt til 
boligformål i denne rulleringen, men at dette er noe man vil 
komme tilbake til når regulerings-planområdet for Sorgenfri 
nærmer seg ferdig utbygd.  

slutten av planbeskrivelsen hvor lokalt viktige kulturmiljø 
er listet opp. Det aktuelle hensynssoneområdet inneholder 
rester av teglverksindustri og kaianlegg, samt et 
sammenhengende arbeiderboligområde. 
 
Hensynet til natur- og kulturverdiene skal være førende for 
arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.  
 
Generelt om hensynssoner: 
Hensynssoner skal vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av arealet.  Hensikten er å vise hvilke 
viktige hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig 
av hvilken arealbruk det planlegges for. Hensynssonene vil 
også være et grunnlag for å vurdere nye planinnspill eller 
gi veiledning ved behandlingen av dispensasjonssøknader. 
Både hensynssoner og arealformål skal angis samlet på 
arealplankartet. Utlegging av hensynssoner vil også gi 
tiltakshavere større grad av forutberegnelighet ved at de 
vil være kjent med sonens karakter før det fremmes 
søknad om å gjennomføre tiltak. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

880 A.T.M Invest AS og 
Solid Prosjekt AS v/ 
Hans Magnus Lutnes, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 53/202 m.fl. (Østkilen/Ålekilen).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 159), se 
dnr. 468. 
 
Ønsker en kombinasjon av næring/forretning/bolig i 4-6 
etasjer. Avsender mener næringsformål vil gi flere negative 
konsekvenser enn boligformål. 
 
Naturmangfold    

Til innspillet:  
Det avgjørende temaet i vurderingen har her vært at 
området ligger i et eksisterende næringsområde langs 
elva. Det er fremdeles behov for å opprettholde arealer til 
næring, og området som helhet egner seg derfor dårlig til 
boliger.  
 
Til endringen: 
Administrasjonen viser til planbeskrivelsens kapittel om 
næring. I denne rulleringen har en sikret næringsarealer 
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Sjøområdene i direkte tilknytning til eiendommene er 
registrert som naturtype. Det er også registrert et 
yngleområde for laksand. Kan ikke se at en formålsendring 
fra dagens bruk (industri/marina/næring) til bolig skal ha 
vesentlig negativ påvirkning på hverken naturtype eller 
yngleområde.  
 
Landskap  
Området ligger i 100-metersbeltet langs kysten, og tiltaket 
vurderes til å bli synlig fra sjøen. Ønsker å gjøre 
oppmerksom på at dette allerede er et regulert område 
med eksisterende bebyggelse opptil 3 etasjer. Ethvert tiltak 
her vil være godt synlig fra sjøen, uavhengig av formål. 
 
Forurensing  
Deler av området er registrert som deponi. Ifølge 
kommunens kartbase er dette et tidligere kommunalt 
deponi for løsmasser. Kartet viser at området er «lite eller 
ikke forurenset». Det er derfor ingen hindring for å etablere 
boliger på området. Eventuelle lokale forurensningskilder 
må uansett håndteres, uavhengig av formål. 
 
Trusler/klimaendringer 
Området er flomutsatt. Dette kan løses ved å definere 
minimum kote på gulv i første etasje, samt krav til 
flomsikring av eventuelle kjellerarealer.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert kulturminner i sjøen øst for området. 
Kan ikke se relevansen her da dette er utenfor tomten og 
dette innspillet omfatter ikke tiltak i sjøen. 
 

langs elva, da marin/blå næring er en viktig del av 
Fredrikstadsamfunnet. Større sammenhengende 
næringsarealer har blitt prioritert med tanke på 
synergieffekt. 
 
I kommuneplanarbeidet er det tatt stilling til om arealer 
som er avsatt til «Bebyggelse og anlegg» ved elvebredden 
skal omdisponeres til formål bolig eller næring. Her har en 
valgt å omdisponere området til «Næring», dette da det 
ligger midt mellom store næringsområder og ligger 
strategisk til langs kysten.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Transportbehov 
Området er vurdert å være utenfor gangbarhetssonene. 
Området dekkes imidlertid av stamlinje for buss innen kort 
avstand. I tillegg vurderes ny fergeforbindelse til sentrum. 
Mener at dette, sammen med et godt utbygd gang- og 
sykkelveinett og korte avstander til skole og barnehage, gjør 
at området ligger meget godt til rette for minimal bilbruk. 

881 Skolt Prosjekt AS v/ 
Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS - Jon 
Rongen, datert 
29.03.2019. 

Gnr./bnr.  199/15 (Lervik). 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 187), se 
dnr. 501. 
 
Når det gjelder fortetting, så er avsender uenig i at innspillet 
vil innebære et nytt utbyggingsområde. Det aktuelle 
området er rett nok ikke bebygd, men vil være en 
forlengelse av et allerede bebygd område. En utbygging vil 
også kunne tilknyttes eksisterende infrastruktur. 
Eiendommen ligger i en del av kommunen som kan 
karakteriseres som et «hytteområde», og senest i 2017 ble 
det vedtatt en hytteregulering (Sønningen) bare 200 meter 
fra det aktuelle området.  
 
Landskap  
Området ligger langt fra sjøen (360-520m). Bak området er 
det en høyde, og det må ifølge avsender bygges høyt for å 
danne en silhuett over den. Utbyggingen vil ligge i andre 
eller tredje rekke fra sjøen, og det vil dermed være annen 
bebyggelse som tar oppmerksomheten. Området omgis 
også av vegetasjon som allerede danner det som måtte 
være av silhuett. Krever man i tillegg at hyttene fargesettes i 
«jordfarger», og at det ikke brukes reflekterende taktekking, 
vil det være vanskelig å få øye på hyttene selv med kikkert.  

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. Dette vil 
være å ta i bruk et nytt område til utbygging av hytter. Det 
er ikke ønskelig. I arealdelen vil fortetting av eksisterende 
hytteområder bli prioritert ettersom det har mindre 
påvirkning. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting og hvor landskap 
og infrastruktur legger opp til dette. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Konsekvensutredningen konkluderer med at området ligger 
utenfor gangbarhetssonene, og dekkes heller ikke av 
stamlinjer for buss. Poengterer at det her er snakk om et 
hytteområde, ikke bolig, og lurer derfor på hvor tungt 
denne tematikken vektes ved vurdering av egnetheten som 
hytteområde. Området ligger om lag 650 meter fra 
Saltnesveien/Lervikveien, der det er bussholdeplass med 16 
daglige avganger på virkedager, 9 på lørdager og 6 på 
søndager. Det er god offentlig kommunikasjon i området og 
mulig å komme seg på hytta uten å være avhengig av bil.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Viser til at området ligger mellom to av traseene som er vist 
som en del av hovedsykkelnettet i Nedre Glomma, og at det 
allerede er etablert gang- og sykkelvei til både Saltnes og 
Manstad. Avstanden til disse hovedsykkeltraseene er om lag 
500 m, gjennom et lite trafikkert område. Ut fra forholdene 
på stedet mener avsender situasjonen for myke trafikanter 
må vurderes som meget god, da det er få hytteområder 
med så gode kommunikasjonsmuligheter. 
 
Tiltaket vil gi et attraktivt hytteområde, med gangavstand til 
både butikk, strand og bussholdeplass med hyppige 
avganger. En utvidelse av det eksisterende hytteområdet vil 
i liten grad påvirke de lokale forholdene negativt, men vil 
kunne gi positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.  

882 
 
 

Trine Røed v/ Olav 
Bjerve, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 429/54 (Femdal).  
 
Merknad til endring av formål fra fritidsbebyggelse til LNF-b 
på deler av tomten. 

Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for hytter, 
se bestemmelsespunkt 38. Formålet legger til rette for 
utvikling og vedlikehold av eksisterende boligbebyggelse, 
men oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 
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Protesterer mot administrasjonens forslag til å omgjøre 
området til LNF-b, da dette vil gjøre det svært vanskelig å 
føre opp lokale hyttetiltak. Området ligger langt fra 
tettbebyggelse, og at svært få mennesker fra Fredrikstad 
benytter den aktuelle eiendommen som friområde. Det er 
svært få grunner til at offentligheten skal prioriteres foran 
enkelte lokale tiltak og lokalbefolkningens ønske om enkel 
hyttebygging.  
 
Det er viktig at folk med historisk tilknytning til et område 
også får anledning til å bruke det, slik tilfellet er med denne 
eiendom hvis eierskap har en direkte familiemessig 
nedstigning fra hoved-eiendommen Femdal. Avsender viser 
til et vedtak i fylkesfriluftsnemda i Østfold fra 13. juli 1983, 
som tillater fradeling fra hovedbølet med det formål å 
bygge hytte. Samme vedtak ble fattet i bygningsvesenet i 
den gang Kråkerøy kommune, 15.07.1983.  
 
Tomten ligger tett opptil annen eksisterende bebyggelse, 
samtidig som den delen av tomten som kan bebygges ligger 
utenfor 100-meterssonen. Rundt tomten er det store 
arealer som kan brukes til friområde. Det er heller ingen 
stier eller historiske tråkk som går over eiendommen. 

 
Nåværende kommuneplan er gjeldende frem til ny er 
vedtatt. Det er mulig å prøve ut utbyggingsmuligheten ved 
å gjennomføre en forhåndkonferanse med byggesak. Se 
forøvrig også overgangsbestemmelsepunkt 1.6. 
 
Vi viser videre til planbeskrivelsens kapittel om 
fritidsboliger. I denne planen er det kun lagt inn 
fritidsboligformål for områder som er egnet for fortetting. 
Dette omfatter områder som ikke er synlige fra sjøen eller 
i konflikt med verneverdig natur. Disse er vist med 
byggeområde for fritidsboliger, og er sammenhengende 
hytteområder som ikke kan utvides, men fortettes. 
 
Det aktuelle området ligger i 100m beltet og i 
strandsonen. Det omkringliggende området regnes heller 
ikke som egnet for hyttefortetting da det ligger i 
strandsonen. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  

883 Susanne og André 
Jaworski, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 115/11 (Manstad).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 117), se 
dnr. 307. 
 
Kulturminner  
I konsekvensutredningen står det at det er registrert 
kulturminne på eiendommen. Mener dette ikke er på den 

Jordbruksarealet består av fulldyrket jord. Det avgjørende 
temaet i vurderingen er her at en utbygging vil være i 
konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
utbyggingsarealer på eksisterende jordbruksarealer. Det 
finnes mer egnede transformasjonsområder nærmere 
skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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delen av eiendommen som det er søkt om, og således ikke 
er noe problem.  
 
Sikring av jordressurser, jordvern  
Eiendommen vurderes å bestå hovedsakelig av fulldyrka 
jord. Avsender måtte slutte med dyrking av korn da jorda 
var for dårlig og ikke ga noen avkastning. Det blir i dag 
dyrket gress for at det ikke skal gro igjen.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Eiendommen vurderes å ikke være dekket av stamlinjenett 
for buss, og samtidig ligge utenfor kartlagte gangsoner i 
fortettingsstrategien. Det er 180 meter fra bussholdeplass 
og 150 meter fra skole.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
I konsekvensutredningen står det at eiendommen ikke er 
koblet på gang- og sykkelveinettet. Uenig, gang- og sykkelsti 
ligger 100 meter fra eiendommen.  Synes også at 
kommunen må ta i betraktning at tiltaket er tiltenkt 
boliger/omsorgsboliger for de over 55 år, noe hele 
kommunen trenger med en sterkt voksende eldre 
generasjon. Eiendommen ligger under 300 meter fra buss, 
butikk med post, lege og kafé.  

 

884 Jørgensen og 
Jørgensen AS v/ Lene 
Jørgensen, datert 
31.03.2019.   

Gnr./bnr. 54/4 og 54/142 (Nord for Viker).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 79), se 
dnr. 144. 
 
Har i sitt innspill tatt med eiendommene 54/4 og 54/142. 
Eiendom 54/112 har vært benyttet som 
steinbrudd/masseuttak, og var tidligere regulert som 

Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF innenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
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næringsområde. I konsekvensutredningen er imidlertid 
begge eiendommene vurdert under ett, noe som ifølge 
avsender medfører feil vurdering/ konsekvens, spesielt for 
eiendom 54/142. Ønsker derfor å kommentere de enkelte 
temaene for denne eiendommen.  
 
Naturmangfold  
Det er minimalt med skog på eiendommen.  
 
Friluftsliv  
Eiendommen fremstår i dag ikke som noe friluftsområde. En 
utbygging vil kunne legge bedre til rette for adkomst til 
inntilliggende områder. Kyststien vil i forbindelse med 
regulering legges inn og turopplevelsen vil bli bedre forbi 
området.  
 
Landskap  
Eventuell utbygging vil ikke bli synlig fra sjøen, da det 
allerede er sprengt i terrenget.  
 
Transportbehov  
I forbindelse med utbygging av boliger i Nattlysveien er 
adkomst til denne eiendommen allerede etablert. Det er 
nylig etablert et boligfelt, Vikeråsen, hvor vann og 
avløpsnettet er fornyet og gang- og sykkelvei er etablert. 
Adkomstveien til eiendom 54/142 kan oppjusteres med 
fortau/gang- og sykkelvei som tilknyttes det eksisterende 
gangveinettet. De innerste tomtene på Vikåsen-feltet har 
lengre avstand til hovedvei enn dette området har. En 
utbygging kan på sikt medfører en forsterkning av 
kollektivtilbudet ved at behovet blir større. 
 

planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Mulige trusler som følge av klimaendringer 
Området ligger beskyttet mot sjøen, og en eventuell flom vil 
ikke få konsekvenser for området. Ei heller skred. Se da 
dette i forhold til utbygging på motsatt side av elven 
(Solodden bl.a.). 
 
Området er også avsatt som framtidig byggeområde i 
fylkesplanen, og avsender mener at dette bør vektlegges i 
rulleringen av kommuneplanen.  

885 
 
 

Gustav Thorsø Mohr, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 687/1 (Bevøkilen).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 202), se 
dnr. 597. Se både merknader dnr. 814 og 885. 
 
Sendte et innspill om å regulere fortøyningen av båter i 
Bevøkilen, da det er flere feriegjester som bruker båt når de 
besøker stedet (Se dnr. 814).  
 
«Området er registrert som en del av et viktig 
friluftsområde».  
Dette er ikke noe argument: Bevø friluftsområde/camping 
ble i sin tid ervervet av staten for at allmenheten skulle 
benytte det. At det senere har blitt en campingplass tilser at 
det er naturlig at de som er der ønsker et sted å fortøye en 
liten båt. Derfor har det blitt fortøyd båter ulovlig i 
Bevøkilen i tretti til førti år.  
 
«Ligger skjermet i en kile. Båtene er synlig».  
Heller ikke dette oppleves som noe argument imot tiltaket. 
Alle båter vil være synlige, enten de ligger fortøyd eller er på 
sjøen.  
 

Vi viser til planbeskrivelsens avsnitt om småbåthavner 
under kapittel «Sjøområder og vassdrag».  
 
Det er et viktig prinsipp heller å utvide eksisterende 
småbåthavner enn å etablere nye småbåthavner langs 
kysten. Det at området har vært tatt i bruk gir ingen 
rettigheter etter plan- og bygningsloven. Det er her snakk 
om en nyetablering. 
 
Videre vil det være i konflikt med viktig bløtbunnsområde. 
Det er ikke ønskelig med nyetablering i verneverdig natur. 
Det er heller ikke ønskelig med nyetablering av 
småbåtanlegg i området pga friluftslivsverdier. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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«Utenfor gangbarhetssoner. Betjenes ikke av stamlinjer for 
buss».  
Ikke et relevant argument, da alle de som har båter i 
Bevøkilen er campinggjester på campingplassen, og går 
derfor de få hundre meterne til båtene sine.  
 
«Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet».  
Dette argumentet faller på sin egen urimelighet, da det er 
gang- og sykkelvei fra campingen til Bevøkilen.  
 
«Samlet vurdering og eventuelle alternativer». 
Her konkluderes det med at det er lokalt viktig ålegress i 
Bevøkilen. Dette stemmer ikke, kommunen må ha antatt 
dette uten undersøkelse. Det vises til vedlagte registreringer 
fra Miljødirektoratet som har slått fast at det ikke er 
ålegress i området.  
 
Mener heller ikke det er snakk om en nyetablering av 
båthavn, men en legalisering av båtvirksomheten som 
campinggjestene har drevet med i flere tiår.  

887 Per og Gunn Lebebsy, 
datert 29.03.2019.  

Gnr./bnr. 116/118 (Manstad).  
 
Merknad til endring av formål fra bebyggelse og anlegg til 
LNF-b. 
 
Avsender ønsker ikke at eiendommen skal endres fra 
bebyggelse og anlegg til LNF-b. Det argumenteres med at 
området utgjør en god arealressurs med i underkant av 1 
kilometer til skole og butikk, og mindre enn 10 minutter å 
gå til Manstad skole. Området er ferdig utbygd med vann, 
vei, kloakk, og gang- og sykkelveg.  

Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig og 
fritidsbolig, se hhv. bestemmelsespunkt 38 og 39. Formålet 
legger til rette for utvikling og vedlikehold av eksisterende 
bolig eller fritidsbolig. Det er derimot ikke mulig å oppføre 
ny fritidsbebyggelse eller å fradele for nye boenheter for 
bolig.  
 
Endringen er gjort som hovedgrep i kommuneplanen. De 
aktuelle hovedgrepene er utarbeidet på bakgrunn av at en 
ønsker å prioritere arealer nærmere skolene til ny 
boligutbygging i lokalsentrene, samt styre ny 
hytteutbygging til områder som er egnet for fortetting.  
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Vi viser til kapitler om fordeling av boligbyggingen og 
hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

888 Elin S. Solerød, datert 
26.03.2019.   

Gnr./bnr. 121/37 (Kjærre).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU08), se dnr. 
14, 72.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Konsekvensutredningen viser at det er et SEFRAK-registrert 
bygg på tomten. Skriver at dette er eneboligen på 
eiendommen som planlegges å inngå i utbyggingsplanen.  
 
Friluftsliv  
I konsekvensutredningen står at en mindre del av tomten er 
turområde/LNF uten en gitt verdi. Dette gjelder ikke den 
aktuelle delen av eiendommen, og etablering av 
veier/grøntstriper ved utbygging vil uansett dekke dette 
behovet i området.  
 
Sikring av jordressurser, jordvern  
Merparten av eiendommen er registrert som dyrket mark. 
Arealet er bebygd med flere bygninger, og fungerer i dag 
som et næringsområde for gartnerivirksomhet med dertil 
nødvendige bygninger. I gjeldende kommuneplan er arealet 
beskrevet som «LNFR – tiltak for stedbunden næring», og 
avsender mener således man bør kunne vurdere det som et 
transformasjonsområde fra næring til bolig.  
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Området er tildelt formål LNF og består delvis av fulldyrka 
jord. Det avgjørende temaet i vurderingen er her at en 
utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det legges 
ikke ut nye utbyggingsarealer på eksisterende 
jordbruksarealer. Det finnes mer egnede 
transformasjonsområder nærmere skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Det er vurdert å være tilfredsstillende vei til tomten, men at 
den ligger usentralt og med lav kollektivdekning. Mener 
arealer ligger sentralt innen boligbebyggelsen på Kjærre, 
med kort vei til lokalsenteret Manstad, hvor 
administrasjonen har bemerket at det er ledig 
skolekapasitet.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Arealet ligger under 100 meter fra et større turområde i øst 
og grenser i vest til et regulert tur- og friområde. Videre er 
det ca. 350 meter til offentlig gang- og sykkelvei, langs en 
boligvei uten gjennomkjøring og liten trafikk.  
 
Til Manstad skole er det ca. 1400 meter, det vil si en gangtid 
på mellom 15-20 minutter, eventuelt sykkeltid på ca. 5 
minutter. Dette bør være overkommelig for elever i 
grunnskolen.  
 
Eiendommen ligger midt i et eksisterende boligområde og 
vil være med å fremskynde opparbeidingen av en allerede 
regulert lekeplass vest for området.  
 
Næringsvirksomheten som i dag utøves på arealet medfører 
ifølge avsender at ca. 100 lastebiler trafikkerer boligveien i 
løpet av året. Disse vil kunne forsvinne ved en framtidig 
boligutbygging. Mener også det er dårlig økonomi å drive et 
gartneri i så liten skala. På arealet vil det ved eventuell 
boligbygging bli utført en miljømessig opprydding etter 
dagens næringsdrift. Det er også en fare for at jorda er så 
forurenset at den bør masseutskiftes før bygging. Dette vil 
gi en klar miljøfordel, sammenliknet med videre 
gartneridrift.  
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889 
 

Øienkilen båtforening 
v/ Sven O. Jacobsen, 
datert 29.03.2019. 

Gnr./bnr. 62/64 (Øienkilen Båtforening/Øyenkilveien).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (ORG 03), se 
dnr. 156. Se både merknader dnr. 817 og 889. 
 
Merknaden er ment både som en uttalelse til avslaget i 
kommuneplanens høringsutkast, og som et innspill i 
forbindelse med søknad om å lage en bølgebryter, samt å 
renovere bryggene til Øienkilen Båtforening.  
 
I kommunens konsekvensutredningen skrives det at det 
aktuelle området ligger innenfor en hensynssone for 
bevaring av naturmiljø i kystsoneplanen, og at det berører 
et viktig ålegressamfunn. Viser til en undersøkelse i 2013, 
hvor en erfaren dykker undersøkte bunnområdet visuelt for 
å undersøke forekomsten av ålegress. Det ble ikke observert 
noen forekomster av ålegress innenfor det omsøkte 
området, og avsender mener derfor at foreningens tiltak 
bør kunne gå som planlagt.  

Se kommentar til tidligere merknad, dnr. 817. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

891 
 

Jan Egil Johansen, 
datert 01.04.2019. 

Nye innspill for Rolvsøyområdet. 
- «Gropa» gjøres om til et fredet område. Området 

rundt kan bygges ut mer. 
- Det sikres arealer til trygdeboliger i Rolvsøy. 
- Hans Nielsen Hauges vei fredes, og gjøres om til 

gangvei. 

I høringsperioden 31.01.2019 til 01.05.2019 var det åpnet 
for merknader til endringer som lå i planforslaget. Det 
informeres om at nye innspill til kommuneplanen, som har 
kommet inn sent i prosessen etter fristen for innspill som 
ble satt til den 19.08.2017, er flyttet til neste rullering av 
kommuneplanen. Foreløpig har saken fått navn: «Innspill 
til kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnummer 
2019/2790. Innspillene vil følges opp når neste rullering 
starter. 
 
Innspillet tas til orientering og er flyttet til neste rullering. 
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892 Skjærviken 
Velforening v/ 
Joachim Fjeld, datert 
31.03.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
På vegne av Skjærviken Velforening ønsker avsender å 
komme med følgende merknader: 

- Det ønskes flere boliger i Skjærviken. Det legges 
merke til at det ikke planlegges noen nye boliger i 
Skjærviken/Kjølshunn-området. Det er flere 
muligheter for økt bebyggelse her, og Fredrikstad 
kommune bør legge til rette for at området kan få 
flere innbyggere. 

- Skjærviken har mange barnefamilier og det er 
mange som ønsker seg hit grunnet bra 
oppvekstsvilkår, en flott barneskole, barnehager og 
flotte naturområder. Slik situasjonen er nå i dag 
mangler det tilflytningsmuligheter. 

- Det mangler fokus på rekreasjonsområdet Vispen 
badeplass. Vispen badeplass er/var en yndet 
badeplass for store deler av Fredrikstad kommune, 
og med de siste års nedgang i vannkvaliteten burde 
fokuset vært langt større. 

- Avsender er skeptisk til prinsippet om 10 minutters 
gangavstand til skole. Blir dette gjennomført vil det i 
praksis si at det blir byggeforbud i mange deler av 
tettstedet utenfor oppsatte boligprosjekter. 

Takker for merknader. Noen av merknadene har vi ikke 
hjemmel til å gi bestemmelser for i kommuneplanen og 
må tas i andre forum.  
 
Nedenfor følger svar på merknader som er aktuelle for 
kommuneplan rulleringen. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
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kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet): 
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
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noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  
 
For Skjærviken har det ikke vært noen konkrete innspill for 
nye utbyggingsområder. Utbyggingen blir prioritert til 
andre lokalsamfunn. Boligutbygging innenfor Borge 
skolekrets bør spilles inn og vurderes i løpet av neste 
kommuneplanrullering. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

893 
 
 
 

Charlotte Forsberg, 
datert 31.03.2019.  

Gnr./bnr. 35/1 (Kjølberg).  
 
Nytt innspill om næring i LNF, skal ha ligget inne i 
kommuneplanen før gjeldende plan fra 2011. Se både 
merknad dnr. 893 og 922. 
 
Avsender skriver at det i kommuneplan 2002-2013 var 
avsatt et område til næring på denne eiendommen. 
Området hadde da vært i bruk til næring siden krigens 
dager, og avsender fikk formalisert dette inn i forrige plan.  
Avsender har nå lagt merke til at området ble tatt ut som 
næringsområde i planen som ble rullert i 2013. Det ønskes 
derfor svar på hva som skjedde i rulleringen i perioden 
2011-13, og hvordan eiendommen er tatt ut som 
næringsområde. Området er i full drift i dag.  
 
Avsender ber om at arealet legges inn som område næring, 
slik det opprinnelig var.  

Innspill til neste rullering.  
 
Den omtalte typen næringsvirksomhet har ikke vært 
vurdert som tema i denne kommuneplanrulleringen.  
 
Et hovedgrep for næring i denne rulleringen har vært å 
samle virksomheter i større sammenhengende områder, 
dette blant annet på bakgrunn av overordnete føringer om 
samordnet areal og transportplanlegging, samt tiltenkte 
synergieffekter.  
 
Det finnes allikevel virksomheter som ikke egner seg i en 
slik løsning, men på bakgrunn av det ovennvente er det 
ikke mulig å gjøre noe med dette i denne rulleringen. 
 
Det må arbeides mer med dette i perioden frem mot neste 
rullering. 
 
Innspillet tas til orientering og flyttes til neste rullering. 

894 Krosnes og Oksviken 
Velforening v/ Magnus 

Gnr./bnr. 54/47 m.fl. (Krosnes/Oksviken). 
 

Motstrid: 
Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
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Raae Hermansen, 
datert  

Generelle og spesifikke merknader til områder i og nær 
velkretsen. 
 
Motstrid 
Påpeker at listen over reguleringsplaner som skal gjelde fullt 
ut ikke er vedlagt i høringsutkastet. Informasjon om hvilke 
reguleringsplaner som videreføres, hvilke som tilsidesettes 
ved motstrid, og hvilke arealdelen eventuelt tilsidesetter 
fullt ut, er sentral informasjon for å vurdere 
rettsvirkningene av planen for konkrete 
eiendommer/regulerte områder, herunder også 
reguleringsplanen for Krosnes av 10.07.1985 (Plan-ID: 
0106213).  
 
Fortetting 
I gjeldende arealdel er reguleringsplanen for Krosnes på 
listen over reguleringsplaner som er videreført fullt ut. 
Reguleringsplanen fremstår som utdatert med tanke på å 
styre fremtidig utvikling på en hensiktsmessig og 
bærekraftig måte, blant annet når det kommer til å 
håndtere fortetting. Det foreslås derfor at arealdelen gjøres 
gjeldende foran reguleringsplanen for Krosnes, og at det 
inntas bestemmelser som tar sikte på å begrense adgangen 
til fortetting.  
 
Plassering av fremtidig ferjested 
Positiv til et mulig fremtidig fergested nær velkretsen, men 
opplever at punktet for fergestedet er feilaktig plassert på 
Krosnesiden i det nye arealkartet. Kommunen har via egen 
kommunikasjon og gjennom Fredrikstad Blad forklart at 
fergestedet bør/skal opprettes på Ålesiden, i nærheten av 
gnr. 53, bnr. 202 mfl. (gamle Onsøy Mat). Kan ikke støtte 

kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 
motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Fortetting: 
Se kommentar til merknad over. Utbygging er avhengig av 
skoleprognoser. Adgang til fortetting vil begrenses i dette 
området på bakgrunn av at det stilles krav til 
nærmiljøpark. Det er i disse områdene som kravet om 
nærmiljøpark er tiltenkt å sikre at det opparbeides god nok 
kvalitet i fortettingen.  
 
Ferjestedet: 
Ferjestedet justeres i planforslaget som går til 2. gangs 
høring. 
 
Utbygging Krosneslund: 
Fremtidig utbyggingsområde er videreført fra gjeldende 
kommuneplan. Det er ikke gjort en endring i denne 
rulleringen. 
 
Utbygging av Oksvikåsen: 
Innspill til utbygging av dette området tas ikke til følge i 
kommuneplanforslaget. Området vil fortsatt ha formål 
LNF. 
 
Natur- og friluftsområdene sør for Krosnes: 
Det er gjort en overordnet registrering av verdiene i 
kommunedelplan for aktive liv i Fredrikstad (idrett, fysisk 
aktivitet, friluftsliv og marka) og det gjøres ikke en ny 
registrering utover dette i planarbeidet. 
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opprettelse av et fergested på Krossnesiden, da det allerede 
er en utfordrende trafikkmengde og et betydelig omfang av 
fartsovertredelser der.  
 
Et ferjested vil innebære en stor økning i trafikkmengden, 
noe som vil være svært problematisk med hensyn på 
trafikksikkerhet, og i tillegg negativt for lokalmiljøet i form 
av økt støybelastning. Det vil også utløse et omfattende 
behov for nye parkeringsplasser, og det er ingen egnede 
steder for anleggelse av nye parkeringsplasser på Krosnes i 
dag.  
 
Innspill om utbygging Krosneslund: 54/47, 54/81 og 54/75 
Opplever ikke at Krosnesveien og Krosneslundveien er 
dimensjonert for økt trafikkmengde. Det er eksisterende 
boliger som er oppført helt inntil Krosneslund-veien som vil 
være til hinder for utvidelse av veien, etablering av fortau 
osv. Det vises til tidligere prosesser med Fredrikstad 
kommune vedrørende fartsovertredelser og trafikksikkerhet 
på Krosnesveien som avsender oppfatter at fortsatt er uløst. 
Dersom det skulle åpnes opp for utbygging i arealdelen må 
det inntas bestemmelser som begrenser denne til et nivå 
som er forsvarlig ut fra dagens veikapasitet. 
 
Innspill om utbygging av Oksvikåsen 
Utbyggingsprosjektet som er skissert i innspillet fremstår 
som lite stedstilpasset, og vil ha store negative 
konsekvenser for landskapet.  Det er også skissert inn 
atkomstvei til prosjektet over gnr. 53, bnr. 49 som er 
tomten til velforeningshuset. Det er fra avsenders side 
uaktuelt å avstå areal dersom det mot formodning skulle bli 
aktuelt med utbygging av atkomstveien. 

 
Merknaden tas delvis til følge. 
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Innspillet ikke bør tas til følge, og det anmodes om at denne 
og øvrige grønne koller som er viktige for landskapsbildet 
gis et sterkere vern i arealdelen enn LNF-formål. 
 
Status for natur- og friluftsområdene sør for Krosnes 
Naturområdene som ligger sør for Krosnes, langs kyststien 
på vestsiden av Vesterelven i retning Viker og Faratangen, 
fremstår som svært viktige lavterskel rekreasjons- og 
friluftsområder for lokalbefolkningen på Krosnes, Olsvikens, 
Viker, samt øvrige tilliggende nærområder.  
 
Arealene har i dag et relativt svakt vern som natur- og 
friluftsområder ved at de er avsatt som LNF-områder 
i gjeldende arealdel. Dette er foreslått videreført i 
foreliggende høringsutkast til ny arealdel. Områdene bør 
kategoriseres som «svært viktige friluftsområder», jf. 
planbeskrivelsen med bestemmelser s. 32, og de bør få 
status som markaområder ved at hensynssone H530 legges 
inn. 

895 Brynild Gruppen AS v/ 
Anders Brynildsen og 
Mathias Holm, datert 
29.03.2019. 

Gnr./bnr. 300/777 (Mosseveien 1/NTP)  
 
Merknad om at naboeiendom (NTP-tomten) med formål 
BA02 ikke bør utbygges med boliger så lenge Brynild 
Gruppen driver industri i Mosseveien 1.  
 
De har tung transport til/fra fabrikk, gasstank/høyspenning 
og risiko for støy/lukt, og er en type industrivirksomhet som 
ikke bør ha boliger som nærmeste nabo. NTP-tomta bør 
derfor ikke utvikles til boligformål så lenge det drives 
industri her.  

Merknaden tas til orientering.  
 
Det er ingen endringer i området i planforslaget fra 
gjeldende kommuneplan. 



side 135 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

Det trengs mer plass til dagens virksomhet, og det ønskes 
bistand fra kommunen for å ivareta virksomheten og 
tilrettelegge for eksisterende og kommende behov.  

896 Fredrikstad Skiklubb 
v/ Anders Johan 
Krosby, datert 
29.03.2019.  

Markagrensa  
Meget bra at markagrensa gis et formelt vern. Der det i dag 
er åpenbare grunner til å avvike fra den noe uklare grensen 
slik den oppfattes nå, aksepterer avsender mindre 
justeringer. Tas det areal må dette erstattes andre steder. 
Disse synspunktene gjelder for alle byens naturområder. 
 
Når det gjelder markagrensa ved Stjernehallen, er avsender 
bekymret for den grønne korridoren fra marka til og med 
Bratliparken. Parkeringsplassen vest for hallen hindrer en 
gjennomgående lysløype, og det foreslås at 
parkeringsplassen i den nye markaplanen tilbakeføres til 
marka, slik at den ikke blir en del av utbyggingsområdet som 
skal erstatte Stjernehallen.  
 
Tilsvarende endring foreslås ved kommunens lagerbygg 
(tidligere Sivilforsvaret) på vestsiden av turveien helt nede 
ved Bratliparken. Her foreslås det at markagrensa følger 
stien, ikke rundt bygget som foreslått. Dette vil øke 
sannsynligheten for at bygget i fremtiden ikke endres til 
bolig.  
 
Grønne korridorer  
Trekker fram viktigheten av å sikre tilgangen til bymarkene, 
slik at de forblir reelle arenaer for enkelt friluftsliv.  
Bekymret for at en sterk fortetting i sentrum kan true 
korridorene, og det er viktig å vedlikeholde dem slik at de 
kan fylle sine formål.  
 

Markagrensa er justert for å ivareta dette i planforslaget. 
 
Lagerbygget ved Bratliparken gjøres om til LNF og 
markagrensen flyttes i planforslaget. Dagens bruk vil 
kunne opprettholdes. 
 
Grønne korridorer er ivaretatt i planforslaget. 
 
Kollektivtilbudet har blitt bedre, dette også til 
friluftsområder. Det gjøres en justering av idrettsformålet i 
planforslaget før 2. høring ved skiarenaen for å ivareta 
parkeringshensynet. 
 
Merknaden tas til følge. 
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Behovet for parkeringsplasser  
Planen legger opp til at mer av persontransporten skal skje 
til fots, kollektivt og med sykkel. Man må imidlertid 
akseptere at bilen i mange situasjoner vil være det 
foretrukne transportmiddel, spesielt i vintersesongene. 
Kollektivtilbudet oppleves heller ikke som godt nok til 
markaområdene.  
 
Manglende kapasitet og usikkerhet om formål på flere av 
parkeringsplassene i markaområdene. Når det gjelder 
parkering ved Fredrikstad Skiarena, vil den planlagte p-
plassen i nord bli et fint supplement, men den vil ikke kunne 
dekke alle behov ved området: Markagjengere, 
barnehagene her og skiarenaen.  

897 Holmskau Rental AS v/ 
Geir Nilsen, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 51/17. 50/95 og 51/10. 51/10 (Nedre 
Almgrensvei/ Gressvik)  
 
Merknader til flere innspill som ikke ble tatt til følge hhv: GU 
168; se dnr. 478, GU 178; se dnr. 178, GU 191; se dnr. 505. 
 
Landskap 
Området er nå redusert i forhold til tidligere skisse, slik at 
det høyeste parti ikke søkes utbygd.  
 
Transportbehov  
Det står at nærmeste stamlinje for buss er 700 meter unna. 
Etter oppmåling har avsender funnet ut at nærmeste 
kollektivholdeplass langs Haugeveien er ca. 400 meter unna. 
 
Gang- og sykkelvei  
Det går en gang- og sykkelvei rett inntil planområdet. Videre 
er det fortau langs Bjerkelundsveien ca. 350 meter fra 

Det avgjørende temaet i vurderingene er at områdene 
ligger som LNF innenfor fylkesplanens 
tettstedsavgrensning. Det legges ikke ut nye LNF områder 
til utbygging i tettstedet i denne rulleringen.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 



side 137 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

planområdet. Langs strekningen der det ikke er gang- og 
sykkelvei er det cirka 30 boliger. Denne strekningen anses å 
være god nok for blandet trafikk. Evt. kan det i forbindelse 
med en reguleringsplanprosess sikres opparbeidelse av 
fortau. 
 
Den øvre delen av opprinnelig foreslått planområde tas ut, 
slik at det kun er den «nedre» delen av området (mot jordet 
i vest) som ønskes utbygd. Revidert planområde er cirka 2.5 
dekar stort. 

898 Bydalen vel v/ Petter 
Curteis-Hohmann og 
John Jones, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 208/372 (Wiesebanen/Bydalen)  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 100), se 
dnr. 179. Se både merknader dnr. 898, 931 og 959. 
 
Konsekvensutredningen 
I konsekvensutredningen legges det til grunn at det ikke er 
noen registreringer av kulturminner eller kulturmiljø 
innenfor området. Uenig i dette, da gamle St. Croix 
hovedgård vil bli nærmeste nabo til de nye boligene, som vil 
få sin adkomstvei forbi hovedgården. I tillegg er hele 
området med hovedgården, tennisbanene, bebyggelsen i 
Bydalen og deler av kollene omkring foreslått avsatt til 
hensynssone H570 bevaring kulturmiljø i ny arealdel.  
 
Opplever generelt at utredningen av innspillet fremstår som 
lite gjennomtenkt, og at man vil få langt mer 
arealeffektivitet ut av de omfattende utbyggingene på 
sykehustomta, Dammyr, Grønli osv. Å bygge i grønne lunger 
og uteoppholdsarealer kan gjøre det vanskeligere å realisere 
det fulle potensialet i de store utbyggingene. På den måten 
kan tennisklubbens foreslåtte utbygging på Wiesebanen 

Det er riktig at St Croic hovedgård og andre miljøer er 
verneverdige i området. Det vil få betydning for utforming 
av ny bebyggelse. Det betyr også at det er satt en lavere 
høyde for bebyggelsen enn den generelle makshøyden.  
 
Det er behovet for tennishall som har vært avgjørende. 
Tennishall kan ikke plasseres på Wiesebanen. Derfor blir 
etterbruk av området aktuelt å vurdere.  
 
Finansieringsmetoder og andre privatøkonomiske forhold 
skal ikke vektlegges i arealplanen.  
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komme til å undergrave de overordnede målene om økt 
arealeffektivitet/fortetting i statlige planretningslinjer, 
fylkesplanen og samfunnsdelen. Kommunens idrettssjef har 
også poengtert viktigheten av å sikre arenaer for aktive liv 
når byen fortettes.  
 
Idrettssjefens skepsis til finansieringsmetoden 
Idrettssjefen har blant annet uttalt at det ikke er 
hensiktsmessig at en idrettsforening skal påta seg den risiko 
man løper som boligutvikler, for å realisere verdier som skal 
knyttes opp mot en ny tennishall.  

899 Rune Karlsen v/ SG 
arkitekter AS - Markus 
Linge, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 48/67 (Kråkerøy/Galoppen-fjellet).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 133), se 
dnr. 416 og 417. 
 
Etter møte mellom grunneier Rune Karlsen og kommunen 
ble det avtalt å konkretisere planene ytterligere og å sende 
inn et nytt underlag.  
 
Ønsker å legge til rette for bebyggelse med høy tetthet mot 
øst ved Seutelva. Her er det i forslaget vist lameller med 
anslagsvis 70 boenheter. Parkering tenkes løst i fjellet, med 
terrasserte uteplasser mellom blokkene. Adkomst til 
eksisterende terreng direkte fra utearealene mellom 
blokkene. Her vil bebyggelsen i seg selv medvirke til å skape 
trygge løsninger med tanke på sikkerhet mot fall og for 
barns ferdsel. 
 
Mot vest er det tenkt flermannsboliger fordelt langs en vei i 
forlengelsen av Nordre Galoppen. I dette området vil det 
være rom for cirka 50 boenheter, med bygningskropper av 

Nytt boligområde langs Floa opprettholdes uendret. I 
tillegg tas noe av foreslått bebyggelse på vestsiden inn i 
planforslaget. En reduksjon er gjort for bedre å ivareta 
Galoppens silhuett uendret.  
 
Galoppen er bratt og det stilles krav om universell 
utforming av nærmiljøparker. Derfor vil Galoppen ikke 
være egnet som sted for nærmiljøpark. Det finnes heller 
ingen andre etablerte friområder som kan brukes som 
nærmiljøpark. I planen foreslås derfor et friområde langs 
Seutelva rett nord for Galoppen utvidet og tatt i bruk som 
nærmiljøpark.  
 
Det vises også til vedlegg A for ytterligere kommentarer 
om høyder og uteoppholdsarealer.  
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cirka samme størrelse som på Himmelfjell lenger mot vest. I 
planleggingen må fjernvirkning og hensynet til fjellets 
silhuett vektlegges. Galoppen-fjellet er relativt flatt på 
toppen og er egnet som uteoppholdsområde. Det kan 
tilrettelegges for lekeplasser og nærmiljøpark i området. 
Det bør anlegges stier i terrenget som gir økt tilgjengelighet 
der stigningsforholdene gjør dette mulig og naturlig. 
Eiendommen ligger meget sentralt, med kort vei til 
sentrum. 

900  
 

Borg Havn v/ Tore 
Lundestad og Fredrik 
Hellstrøm, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 303/1240 (Øra Syd).  
 
Merknad til innspill som ikke ble vurdert i høringsforslaget. 
Se både merknad dnr. 900 og 902. 
 
Området er i arealplanen foreslått opprettholdt til 
arealformål 5100 LNFR. Mener at området bør bli regulert 
til et kombinert formål: Arealformål 1300 
Næringsbebyggelse og 1500 Andre typer bebyggelse og 
anlegg.  
 
Det haster med å bygge ut området, da det foreligger 
konkrete industriplaner med svært store verdier for 
Fredrikstad, samtidig som området kan være aktuelt for nytt 
felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad. 
 
Klar over at området har verneinteresser som må vurderes, 
men viser til at det er stor knapphet på næringsarealer og at 
flere virksomheter har måttet avvises de siste 6 månedene. 
Det ble i 2016 lagt fram en rapport som analyserer det 
biologiske mangfoldet i området. Denne konkluderte med at 
man nå må ta et varig standpunkt om området skal vernes 
eller bli industriområde. Mener området er svært viktig for å 

Innspillet: 
Vi viser til at innspillet ble vurdert og er svart ut under 
"Generelle innspill med svar". Det opprinnelige innspillet 
kan ses i dnr. 28, 
 
Endringene som foreslås må gjøres på reguleringsplannivå.  
 
Merknaden: 
Område ved Gansrødbukta som foreslås endret fra LNF til 
Næring er tatt med i revidert planforslag. 
Næringsinteressene er så store, særlig i forhold til felles 
renseanlegg, at det bør undersøkes videre om området 
kan tas i bruk som næring.   
 
Merknaden tas til følge. 
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utvikle industriarbeidsplasser på Øra, som er kjernen i 
sirkulærøkonomien som det jobbes med i området, og at 
industrien derfor bør prioritereres her.  

901 Fredrikstad kommune 
- Park v/ Inger 
Hilmersen, datert 
31.03.2019. 

Flere generelle og spesifikke merknader til planforslaget. 
 
Grønne korridorer 
Alle grønne korridorer fra elva til marka er markert med 
turstier. Per i dag er krav til tursti relativet enkle og 
innebærer kun en mulighet for å passere. Elementene som 
er unike ved grønne korridorer er å sikre innbydende veivalg 
for gang og sykkel i energigivende omgivelser med innslag 
av trær, busker og mindre trafikk. I tillegg har korridorene 
en viktig rolle som «blodårer» for biologisk mangfold. Skal 
det kunne kalles en grøntkorridor er det ikke nok med en 
tursti i bybildet. En tursti kan i teorien gå på et gangfelt 
gjennom bolig eller næringsområder, uten å ha de 
kvalitetene man ønsker med formålet grøntkorridor. 
Det står tursti i figurteksten, men betegnelsen i forklaringen 
er turveitrase. Disse er ulike med tanke på krav til 
utforming, bredde, bruksgrad osv. 
 
Fra Glommastien til Råbekken ser det ikke ut til å være en 
sammenhengende grøntkorridor. Deler av strekket er lagt 
inn som fremtidig næringsareal.  
 
Det er et godt byplangrep å sikre en grønn korridor mellom 
Bratliparken og Kirkeparken, og fra Stortorget til 
Bratliparken, men at det er svært viktig å ta hensyn til et 
trafikksikkert og naturlig veivalg for gangtrafikk i forbindelse 
med den storstilte vei- og jernbaneutbyggingen. 
Tilstrekkelig med grøntkorridorer fra Værsteområdet til 
Kråkerøymarka må også avsettes i planen. Her vil det bli en 

Grønne korridorer 
Tursti er vurdert å være den mest egnede måten å angi 
grønne korridorer i arealplanen. Formål Grønnstruktur vil 
ikke kunne brukes da det utelukker annen bruk av 
området, f.eks. vei. Mange steder er den grønne 
korridoren vist gjennom et sammenhengende større 
område med formål bebyggelse og anlegg. Bebyggelse er 
et samleformål som også omfatter mange forskjellige 
former for grønnstruktur. Grønne korridorer fra FMV vest 
til Åsgårdsvarden er ivaretatt i plankartet ved både tursti, 
bestemmelser og formål grønnstruktur. Detaljer rundt ny 
Grønli stasjon vil komme i en senere fase.  
 
Det stemmer ikke at det ikke er en sammenhengende 
grøntkorridor ved Råbekken. Traséen er vist med både 
LNF-formål og tursti. Vedtatte og ferdig utbygde 
næringsområder er vist med formål næring. Det formålet 
kan ikke endres i de områdene, da næringsinteressene er 
viktig å ivareta i et så viktig, stort næringsområde som 
dette.   
 
Uteoppholdsarealer 
Det er ikke riktig at 
Kravet til innhold og organisering av nærmiljøparker er 
endret i nytt planforslag. Krav til åpen gresslette er fjernet.  
Størrelsen på nærmiljøparker er opprettholdt på 2,5 dekar. 
Den størrelsen er vurdert i forhold til mulige områder der 
nærmiljøpark kan etableres/er etablert. Det gjenspeiler 
størrelsen på områder som finnes. Ved å innføre 
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stor økning i antall innbyggere som må sikres tilgang til 
marka. 
 
Leke- og uteoppholdsarealer  
Arealkravet for nærmiljøparker bør økes til minimum 4,25 
dekar. Areal på 2,5 er ikke tilstrekkelig for å kunne legge til 
rette for varierte aktiviteter (ballspill, lekeplass, rekreasjon 
og grøntstruktur). I tillegg er det motstrid mellom arealbruk 
til lekeplass og gresslette/åpent aktivitetsareal, det samme 
arealet kan ikke dekke begge funksjoner samtidig.  
 
Nytt krav er betydelig nedgang i forhold til gjeldende 
kommuneplan. Reduksjon i krav både innenfor og utenfor 
sentrumsområder strider med ambisjoner om å være en 
grønn og helsevennlig by med et godt aktivitetstilbud. 
Reduksjon av aktivitetsarealer er nedgang ikke bare i 
forhold til gammel arealdel men også til andre store 
kommuner.  
 
Øvrige arealer 
Traseer for belyste turveier bør gjennomgås i forhold til 
adkomst og grønne korridorer. Glommastien er en viktig 
ferdselsåre mellom de to byene Fredrikstad og Sarpsborg. 
Den må sikres i planen og nevnes spesielt, ikke minst der 
den berører utbyggingsområder. Dette gjelder også 
rekreasjonsarealer, historiske anlegg og installasjoner i 
tilknytning til stien. Stiller spørsmål til hvordan Glommastien 
forholder seg til sykkelhovedplanen, og vil blant annet rette 
fokus på god adkomst til ny bru over Glomma v/Omberg 
/Torp med sykkel/gående også i forhold til å koble seg på 
Glommastien. 
 

urealistiske krav vil rekkefølgekravet om ferdig 
opparbeidet nærmiljøpark før innflytting kunne etablere 
byggestopp i store deler av kommunen. Det er ikke 
akseptabelt da befolkningen øker.  
 
Det er også viktig at andelen uteoppholdsareal står i 
forhold til antall nye boliger som skal etableres, slik at 
utbyggere belastes likt.  
 
Nye krav er ikke en nedgang i forhold til gjeldende 
kommuneplan. Det er faktisk en øking. Det som avgjør hva 
som blir etablert er arealkrav per bolig. Arealkravene er 
opprettholdt og til og med økt i byområdet der det meste 
av boligbyggingen skal skje. Muligheter for å senke 
arealkravene fordi det er etablert park i nærheten er 
fjernet.  
 
Turstikoblinger til ny Glommabro. Disse tar delvis i bruk 
eksisterende veger og turstier. Vi har gjort endringer vest 
for Glomma med fremtidig sykkelveg som forbinder 
Glommastien og den nye bruen. Øst for Glomma er det 
lagt inn fremtidig tursti som forbinder Glommastien og 
den nye bruen. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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Under de enkelte temaene er det også gitt konkrete forslag 
til endringer i bestemmelser i planen.  

902 
 

Norsk ornitologisk 
forening Østfold 
lokalavdeling v/ 
Tommy Fredriksen, 
datert 31.03.2019. 

Merknad til flere områder i planen. For Øra, se både 
merknad dnr. 900 og 902. 
 
Fredrikstad har en nylig vedtatt kommunedelplan for 
naturmangfold. Ser på dette som et godt og viktig 
plandokument, men ønsker å understreke behovet for å 
ivareta fugleholmene Kjerringholmen og Hutholmen, 
våtmarkene på Østsiden og skogområdene langs Glomma. 
 
Våtmarken syd for Batteriretur på Øra bør bevares som 
naturområde. Det er den siste rest av uberørt våtmark på 
Øratangen, og den har stor betydning for rastende ande- og 
vadefugler. Opplever at det i nyere tid har vært en 
kontinuerlig nedbygging av store og små våtmarker i 
kommunen, og skriver at dette må stoppes. Utviklingen har 
gjort det enda viktigere å behandle de gjenværende 
områdene med respekt for naturverdiene. 
 
Det bør settes av et område på Øraspissen, avgrenset i nord 
av båtforeningen, i syd/øst av kanalen og i vest av FREVARs 
utfyllingsområde, til naturformål. Viser her til 
jubileumsprosjektet for Øra. Det vil i dette prosjektet bli 
gjort en rekke tiltak for å gjøre området rundt 
fugleforeningens klubbhus attraktivt som ankomstområde 
for Ørastien og som turmål for familier, skoleklasser m.m. 
Området kan bli en stor ressurs når de nye læreplanmålene 
om naturmangfold skal oppfylles. Her kan elevene lære om 
både natur og miljøindustri.  
 

I første utkast til arealplan var området endret fra 
bebyggelse og anlegg til næring. Næringsformålet 
gjenspeiler gjeldende reguleringsplan for området.  
 
Det er ønskelig at fugletårnet ivaretas og at området 
tilrettelegges ytterligere for besøk og opplevelser av 
naturreservatet. Det kan ikke gjøres med formål natur 
eller formål næring. Området endres derfor tilbake til 
formål bebyggelse og anlegg.  
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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Det bør lages en plan for området som regulerer bruken og 
som hensyntar de ulike bruksinteressene. En planprosess 
burde foruten kommunen og FREVAR, involvere 
ornitologene, båtforeningen og lokalsamfunnsutvalget. 

903 Fredrikstad kommune 
eiendomsutvikling AS 
v/ Eva Hagen, datert 
31.03.2019.  

Flere generelle og spesifikke merknader til planforslaget. 
 
Bestemmelsene i arealplanen fremstår for detaljerte, og at 
dette kan virke hemmende for ønsket utvikling. Det foreslås 
at det innføres krav til kvalitativ dokumentering og 
overordnede krav til kvalitet i byutviklingen istedenfor rigide 
og lett utdaterte formler. Dette for å sikre et handlingsrom 
og fremme kreativitet og innovative løsninger. 
Byutviklingsprosjekter som Vulkan i Oslo ville ikke vært 
mulig å gjennomføre dersom overordnet plan hadde vært 
for rigid.  
 
Kommer med generelle innspill og kommentarer til 
konkrete bestemmelser i planen, i tillegg til å kommentere 
de ulike delområdene som eies og forvaltes av Fredrikstad 
kommune eiendomsutvikling, der det er vurdert behov for å 
komme med innspill.  

Arealplanen er detaljer for å skape nødvendig 
forutsigbarhet for både kommunen og utbyggere. 
Kvalitativ dokumentasjon vil fort kunne skape situasjoner 
der det er uenighet rundt om kravene er oppfylt eller ikke. 
Det er imidlertid gjort en vesentlig forenkling av 
bestemmelsene etter høringen.  
 
Det vises også til Vedlegg A for kommentarer vedrørende 
høyder og uteoppholdsareal.  
 
Merknaden tas delvis til følge.  
 

904 Torfinn Tvete, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 125/1 (Saltnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 60), se 
dnr. 122. 
 

- Hele området har gang- og sykkelveg. Det er relativt 
kort veg til Manstad skole, kun 3 km, og dette med 
trygg og god g/s-veg. Alternative veger finnes også. 

- Eiendommen er ikke spesielt godt egnet som 
dyrkingsjord selv om formålet i dag er LNF. 
Tilliggende areal i Råde kommune er av tilsvarende 

Området er tildelt formål LNF og jordbruksarealet består 
av fulldyrka jord. Det avgjørende temaet i vurderingen er 
her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det 
legges ikke ut nye utbyggingsarealer på eksisterende 
jordbruksarealer. Det finnes mer egnede 
transformasjonsområder nærmere skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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kvalitet og er i sin helhet utbygd med 
småhusbebyggelse. 

- Eiendommen dekkes av stamlinje for buss som også 
går forbi Manstad skole. Fremstillingen i 
konsekvensutredningen synes således å fremstå 
ukorrekt. 

- Omsøkt eiendom må betraktes som særs godt egnet 
til boligformål, stedlig godt tilpasset eksisterende 
bebyggelse. Området er en naturlig utvidelse av 
Saltnes tettsted. 

905 
 
 

Floa Eiendom AS v/ 
Rune Karlsen, datert 
31.03.2019. 

Nytt innspill om bredde av farled i sjø/vassdrag.  
 
Reagerer på at det er gjort en utvidelse av farleden i 
området, og mener dette fratar ham muligheter til å bygge 
en småbåthavn som ligger avtalt med Fredrikstad 
kommune. Opplever dette som et løftebrudd i saken om 
hans eiendommer på Floa, og skriver at han heller ikke har 
blitt kontaktet i sammenheng med endringen. Forventer at 
kommunen retter opp i saken, og at grensene for 
eiendommene blir rettslig påvist.  

Innspill til neste rullering, da endringen ikke skjedde i 
denne rulleringen. 
 
Det er ingen endring i forslaget som legges frem her, 
verken i forhold til farled eller småbåthavn. 
 
Innspillet tas til orientering og flyttes til neste rullering. 

906 Åsgårdhagen AS v/ 
Stein Georg Lillemoen, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 423/75 (Åsgård).  
 
Spørsmål til hvor avgrensning mellom sentrumsområde, 
byområdet og tettstedsområdet går for den aktuelle 
eiendommen. 
 
Det er bra at kommunen har et hovedfokus på utvikling i 
byområdet. Det savnes imidlertid noe mer fokus på 
tettstedsområdet, og avsender opplever at det er vanskelig 
å lese hva kommunen har som mål for dette området.  
 

Sentrumsområde, byområde og tettstedet er definert 
gjennom bestemmelsesområder i planen og kan ses i den 
digitale kartløsningen for kommuneplanen. 
 
Da bestemmelsesområder etter tegnereglene i 
kartforskriften ikke er lett leselig i ett kart med mye 
informasjon, har vi i tillegg gjort dette tilgjengelig som et 
eget temakart i kommunens kartløsning. Se plankartet 
som ligger på nettsiden til rullering av kommuneplanen 
under: «Temalag/ Byområdet-Sentrumsområdet-
Sentrumsformål» 
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Det er blant annet satt en høydebegrensing på 5 etasjer i 
tettstedsområdene, med det kommer ikke frem hvor i 
tettstedene en slik utvikling vil være ønskelig. Av plankartet 
oppleves det umulig å lese hvor avgrensingen mellom 
sentrumsområdet, byområdet og tettstedsområdene går. 
Ettersom det er forskjellige bestemmelser knyttet til de 
ulike områdene burde dette komme tydeligere frem.  

Se gjerne også «Veiledning til bruk av plankartet» på 
nettsiden. 
 
Merknaden tas til orientering. 

907 Hans Femdal v/ Bjar 
Arkitekter AS - Per 
Bjar, datert 
27.03.2019. 

Gnr./bnr. 432/4 (Bjørnevågen/Kråkerøy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 102), se 
dnr. 183. 
 
Ønsker at kommunen vurderer muligheten for et mindre 
areal enn opprinnelig innspilt, da man i ettertid har funnet 
ut at arealet som er vist i innspillet kan reduseres 
betraktelig og fortsatt bidra til en god løsning for økt 
parkering i området. Det er også en mulighet å trekke 
arealene tilbake fra sjøkanten slik at siv-området fortsatt 
kan prege avslutningen av Bjørnevågkilen.  Dette vil bidra til 
å dekke det avsender ser på som et åpenbart behov for 
parkering i området.  
 
Det vises til at både hytteeiere og friluftsinteresserte vil ha 
stor nytte av tiltaket, og at kommunen bør legge vekt på å 
dekke et parkeringsbehov knyttet til allmenhetens tilgang til 
attraktive friområder.  

Området i 100m beltet og har store verdier knyttet til 
naturmangfold og friluftsliv. Det avgjørende temaet for 
denne vurderingen er at området ligger i 100m beltet hvor 
utbygging er innskjerpet. Administrasjonen viser til statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

908 Dahle 
Eiendom Holding AS 
v/ BAS arkitekter AS - 
Simonett Lange, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 120/1 (Bergerveien 15).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 63), se 
dnr. 125 og 292. Endring KB1. 
 

Merknaden tas til følge ved at områdeavgrensningen 
endres noe i revidert planforslag som legges på 2.gangs 
høring. 
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Ber om at det tas en mer detaljert vurdering av 
avgrensningen som er satt på områdene KB1 og B01. Det 
bes om at tidligere innsendte kartlegginger og 
mulighetsstudie for området legges til grunn for 
kommunens vurdering, sammen med forslag om ulike 
scenarier som beskrives i merknaden. Det bes også om at 
antall boenheter for neste planperiode vurderes oppjustert 
innenfor området.  

909 Torsnes 
lokalsamfunnsutvalg 
v/ Ottar Weel, datert 
31.03.2019. 

Mener det er svært viktig at Fredrikstad kommune tillater 
etablering av nye hus og boliger i Torsnesområdet, og 
mener kombinasjonen av spredt bebyggelse og noen 
konsentrerte boligfelt bør videreutvikles. Det er  svært få 
hybler og leiligheter i Torsnes  
 
Stiller seg uforstående til 10-minuttersregelen, og skriver at 
andre instanser har foreslått minst 20 minutters skolevei 
sett fra et folkehelseperspektiv. Avsender har forståelse for 
at det må være en maksgrense for gangavstand, men mener 
den foreslåtte grensen er satt for lavt, og at fokuset heller 
bør ligge på å tilrettelegge for trygg skolevei.  
 
Kyst- og utmarksområdene fra Bevø camping langs vannet 
til Hundebotn er nærmest ubebygd av hytter. Området er 
svært mye brukt som tur og rekreasjonsområde, og bør 
ifølge avsender beholde slik. Avsender mener imidlertid det 
kan være formålstjenlig om kommunen vurderer noe 
utvidelse i flukt med eksiterende områder, både når det 
gjelder behovet for båtplasser og fritidsbebyggelse. 
 
I omradet nord for Torsnes sykehjem bør det vurderes å 
utvikle eldreboliger og leiligheter/rekkehus i forbindelse 
med opprettelsen av et omsorgssenter ved sykehjemmet. 

Boligtyper: 
I kommuneplanen er det avsatt arealer til framtidig 
boligbygging i lokalsentrene på bakgrunn av en 
gjennomgang av prognoser for skolekapasitet og fordeling 
av boligbyggingen med 10% til lokalsentrene. I 
lokalsentrene der det foreligger skolekapasitet er det lagt 
opp til noe boligutbygging nær skolene. 
 
I disse utbyggingsområdene har en i 
boligbyggeprogrammet lagt opp til at områdene skal 
bygges ut med en større tetthet som tilsvarer konsentrert 
småhusbebyggelse. Eksempler på slik utbygging kan være 
to‐ eller flermannsboliger, rekkehus og kjedete eneboliger. 
Ved å legge opp til en høyere tetthet og variasjon i 
boligtyper vil kunne skape rimelige boligalternativer for 
yngre barnefamilier. Dette vil også kunne være attraktivt 
for eldre som ønsker boliger med mindre vedlikehold, slik 
at de skal kunne bo i lokalområdet over lengre tid. 
Samtidig vil dette skape sirkulasjon på eksisterende 
eneboliger for barnefamilier. 
 
Vi viser videre til at det innføres bestemmelser om at ny 
bebyggelse må tilpasses bebyggelsesstrukturen som er der 
fra før. Det innføres et forbud mot nye boligblokker i 
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Dette vil frigjøre mange eneboliger i området, som da kan 
stilles til disposisjon for barnefamilier. 

eneboligstrøk, ettersom den type fortetting vesentlig 
endrer strøkets karakter og ikke skaper så mye fortetting 
at det oppveier kvalitetene til strøket som går tapt. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligutbygging i Torsnesområdet - Veelsmyra Syd: 
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På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
Hytteutbygging på Bevø: 
Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det legges ikke ut nye områder til hytteutbygging i denne 
rulleringen. Dette vil være å ta i bruk et nytt område til 
utbygging av hytter. Det er ikke ønskelig. I arealdelen vil 
fortetting av eksisterende hytteområder bli prioritert 
ettersom det har mindre påvirkning av kystsonen.  
Disse områdene er store etablerte hytteområder som er 
egnet til fortetting og hvor landskap og infrastruktur legger 
opp til dette. Store deler av det foreslåtte området ligger i 
100m beltet eller strandsonen hvor utbygging er 
innskjerpet. Vi viser til statlig planretningslinje for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, hvor 
Oslofjordregionen er tildelt de strengeste føringene. 
Videre er det registrert store naturverdier i området. 
Området regnes ikke egnet for hyttefortetting. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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910 
 

Svein Haugen, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 638/36 m.fl. (Domberg Næringsområde).  
 
Merknad til næringsområde på Domberg (felt N14) på 
Årum. Se både merknader dnr. 821, 910, 986, 987 og 1052.  
 

- Det skrives at avkjørsel til området skjer fra 
kommunal veg. Dette er ikke riktig, da 
Sundløkkaveien er fylkesveg og til dels med stor 
trafikkbelastning. Sundløkkavegen er også skoleveg 
for elever ved Årum barneskole. 

- Det sies at næringsarealene ligger inntil rasutsatt 
område. Dette er heller ikke riktig. Rasutsatt 
område dekker omtrent halvparten av 
næringsområdet. Avsender bor selv i området og 
ser til stadighet at det oppstår synkehull i 
skråningen ned mot elva. Av den grunn bør ikke 
områdene bebygges med næringsarealer, men må 
forbli landbruksarealer. 

- Området er allerede i dag sterkt belastet med 
trafikkstøy og biltrafikk. Dette kommer fram på 
støysonekart. Skal det fortsatt være boliger i 
området, bør næringsarealet tilbakeføres til 
landbruket. 

I høringsforslaget er det ingen endring i 
kommuneplankartet for dette området. Formål og føringer 
er videreført fra gjeldende kommuneplan da det er 
pågående reguleringsplanprosesser i området. Se for øvrig 
innspill som ikke ble tatt til følge GU 16 og GU 86. 
 
Begge reguleringsplanprosessene på Domberg og 
Gretnes/Sundløkka er oppmerksomme på hensynssone for 
ras/skred og nødvendige tiltak vil bli gjort i senere 
regulerings- og detaljprosjektering. Dette vil blant annet 
bli ivaretatt i rekkefølgebestemmelser til de fremtidige 
reguleringsplanene. 
 
Vi informerer om at det er mulig å gi innspill og merknader 
til de pågående reguleringsplanarbeidene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

912 
 

Espen Handegård, 
datert 31.03.2019. 

Merknad til flytting av grense for byområdet.  
 
Avsender er bekymret for fortettingen av småhusområdet i 
nabolaget, og mener det kan bidra til å forringe bokvaliteten 
i området. Det oppleves også problematisk at Bjølstadfjellet 
er en del av Byområdeplanen og sentrumsavgrensingen. 
Avsender foreslår at grensen endres til Verkstedsveien, slik 
at Bjølstadfjellet heller inngår i som en del av planområdet 
til kommuneplanen. 

Grensen til byområdet er ikke flyttet i planforslaget. Vi gjør 
flere store endringer i kommuneplanforslaget, men det er 
noen forutsetninger som vi har latt ligge til grunn. En av 
forutsetningene vil har lagt til grunn   er at grensen til 
byområdet ikke vurderes flyttes i denne rulleringen. Dette 
kan være aktuelt å se på i senere rulleringer. 
 
Vi informerer om at det er innført bestemmelser med krav 
til blant annet nærmiljøpark og bebyggelsesstruktur. Dette 
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vil gjøre det vanskeligere å fortette i småhusområder i 
skalaer som vil forringe området. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

913 
 

Tormod Gaustad, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 112/81 (Grundvikveien 6/Engelsviken) 
 
Se både merknad dnr. 913 og 916. 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 67), se 
dnr. 129.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. De avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter og at det 
berører dyrket mark.  
 
Det legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nær skolene i lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolene prioriteres.  
 
Videre består området av dyrka mark. En utbygging vil 
være i konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
utbyggingsarealer på eksisterende jordbruksarealer. Det 
finnes mer egnede transformasjonsområder nærmere 
skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

914 
 

Hermod Martinsen og 
Christine Stene, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1293 (Bekkevold).  
 
Spesifikk merknad til endring av formål fra LNF til 
bebyggelse og anlegg, samt generell merknad til buffersone 
mellom industrien på Øra og boligområdene.  Se både 
merknad dnr. 914 og 915.  
 
Er eier av gnr./bnr. 303/1106, Torsnesveien 17, og har 
registrert at arealet bak huset deres har endret formål, fra 

Den spesifikke merknaden imøtekommes i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Videre må opparbeidelse av buffersonen gjøres som en 
oppfølging av reguleringsplanen for området. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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LNF i eksisterende arealdel, til bebyggelse og anlegg i planen 
som nå er på høring. Dette ønskes ikke, fordi:  

- Arealet benyttes i dag som balløkke. Fylkesveien er 
en barriere og det er behov for en balløkke på 
denne siden av 
veien. 

- Noen av eiendommene har i mange år leid arealet 
bak husene sine av kommunen. Flere ønsker denne 
ordningen. 

- Det er god matjord. 
- Det begynner å bli svært lite igjen av markene på 

Byens Marker. 
 
Det er generelt uheldig å blande formålene bolig og industri. 
På Byens Marker og i Kongsten opplever avsender 
støyproblemer gjennom hele døgnet, lukt fra og trafikk til 
næringsområdene på Øra. Savner en helhetlig plan for å 
begrense helseproblemer og konflikter dette gir. Det 
foreslås å sette av en god og estetisk buffer mot 
industriområdet.  
 
Det vises i den sammenheng til reguleringsplanen for Øra 
øst hvor dette var et svært viktig tema under utarbeidelse 
av planen. Her er ikke planen for grønnsonen og 
buffersonen etablert. Dette bryter med 
reguleringsbestemmelsene § 5, da buffersone skulle vært 
etablert før tomtene ble fradelt. Tomtene er nå bebygget og 
buffersonen er ikke opparbeidet. Mener derfor det er behov 
for avbøtende tiltak som vil skjerme eller redusere den 
belastningen industriområdet påfører.  
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Viser også til reguleringsbestemmelser for Øra øst § 2, 
avsnittet som omhandler utendørs lagring, der det oppleves 
å være klare brudd på bestemmelsene.  

915 Kjetil og Christine 
Jensen-Moskvil, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1110 (Torsnesveien 21/Byens Marker).  
 
Merknad til endring av formål fra LNF til bebyggelse og 
anlegg, Se både merknad dnr. 914 og 915. 
 
Arealet som grenser til eiendommen brukes av barn og 
unge i området, blant annet som friareal og balløkke. Viser 
også til en leieavtale med kommunen for deler av området 
som foreslås endret, som har blitt opparbeidet og driftet det 
som en forlengelse av egen hage. Mener at det har bidratt 
til at denne delen av Byens marker er et hyggelig og frodig 
område i byen, og håper dette blir lagt til grunn i en 
totalvurdering.   

Se kommentar til merknad over, dnr.914.  
 
Merknaden tas til følge. 

916 
 

Ragnvald Gaustad, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 112/81 (Smaugsviken/Engelsviken).  
 
Se både merknad dnr. 913 og 916. 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 67), se 
dnr. 916.  
 
Avsender ønsker at kommunen tar det aktuelle innspillet til 
følge, slik at det blir mulig å bygge i deler av LNF-b-området.  
Avsender skriver at det lenge har vært et ønske innad i 
familien om å få bygge her.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. De avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter og at det 
berører dyrket mark.  
 
Det legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nær skolene i lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolene prioriteres.  
 
Videre består området av dyrka mark. En utbygging vil 
være i konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
utbyggingsarealer på eksisterende jordbruksarealer. Det 
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finnes mer egnede transformasjonsområder nærmere 
skolen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

917 
(1086) 

Øra båtforening v/ Jon 
A. Eriksen, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 303/1240 (Øra Småbåthavn).  
 
Innspill om at kommuneplan gjenspeiler gjeldende 
reguleringsplan for Øra småbåthavn.  
 
Ønsker at kommuneplanen skal gjenspeile den gjeldende 
reguleringsplanen for Øra småbåthavn. Havnen er i 
utgangspunktet regulert til å ha enda en brygge på 
nordsiden. Viser til at det er viktig prinsipp å heller utvide 
eksisterende småbåthavn enn å etablere nye. Med en 
forventet befolkningsøkning er det viktig at det etableres 
flere båtplasser for å dekke det kommende behovet.  

Gjeldende kommuneplan speiler avgrensingen til 
naturreservatet. Det finnes store natur- og friluftsverdier i 
området som taler for at en ikke bør utvide eksisterende 
småbåthavn.  
 
Utvidelser av småbåthavner bør heller finne sted der det 
ikke er i konflikt med naturverdier. Det finnes andre mer 
egnede områder. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

918 Fredrikstad Skiklubb 
v/ Per Stenseth, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 211/4 (Fredrikstad Skiarena/Brønnerødveien 35).  
 
Merknad til endring IA12. Omdisponering av LNF til 
Idrettsanlegg med tilhørende parkering. Se både merknad 
dnr. 811 og 918. 
 
Fredrikstad Skiarena trenger en permanent parkering, da 
det er naturlig og nødvendig for at hele befolkningen skal få 
tilgang til å nyte og bruke marka og skiarenaen. Skiarenaen 
har vært prøvedrevet en vinter, og det har vært en stor 
suksess med mye besøk og press på dagens parkeringsareal.   
Det vises videre til at flere av byens innfartsparkeringer 
allerede ligger innenfor markagrensa, og avsender håper at 
den foreslåtte parkeringsplassen kan anlegges. I merknaden 
gis det også forslag til ulike plantekniske løsninger.  

Det er et behov for parkeringsplasser i nær tilknytning 
idrettsanlegget. Dette for å styrke tilgjengeligheten med 
tanke på at dette skal være et lavterskelstilbud. 
 
Det vil være behov for både den regulerte 
parkeringsplassen og parkering i nær tilknytning til 
idrettsanlegget. Det foreslåtte formålet idrettsanlegg vil 
utvides for å ivareta parkeringsbehovet. 
 
Merknaden tas til følge. 
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919 Gudeberg 
lokalsamfunnsutvalg 
v/ Fredrik Wilhelm 
Ellefsen, datert 
31.03.2019. 

Generelle og spesifikke merknader til kommuneplanen med 
henvisning til Gudebergområdet. 
 
Gudebergjordet  
Området er i planen sikret til framtidig viktig 
byutviklingsformål, hvor hensiktsmessig innhold avklares før 
området tas i bruk til annet enn jordbruksformål. Mener det 
da bør være en forutsetning at hensynssone for bevaring av 
naturmiljø opprettholdes på deler av arealet syd for 
dammen. 
 
Parkering 
Bekymret for utviklingen som har skjedd de siste årene, 
spesielt i Nabbetorpveien, med det avsender ser på som 
villmannsparkering langs skoleveier og parkering i gatene 
generelt. Når bomstasjoner blir innfør, vil det vil bli behov 
for ytterligere parkeringsplasser i området. 
 
Svært positiv til innfartsparkeringen under Fredrikstadbrua, 
og foreslår i tillegg å sette av et areal bak gasstankene og 
noe inn på jordet med adkomst fra Spinneriveien. Man bør 
også se på mulighetene for å etablere sykkelparkering og en 
bysykkelstasjon i samme område. Parkering i gatene kan 
løses med parkeringsrestriksjoner eller soneparkering i 
tiden 8-16.  
 
Næringsarealer på Øra  
Det må innarbeides en buffer mellom Øra og 
boligbebyggelse mot Vaterland, på linje med hva som er 
gjort i områdene ved Fru Ingers gate. Dette bør også gjelde 
området mellom Kongsten barnehage og industrien.  
 

Takker for merknader. Det er ikke alle temaer vi har 
hjemmel til å gi bestemmelser for i kommuneplanen og 
som må tas i andre forum. 
 
Noen temaer vil bli for detaljert og må tas i en senere fase 
som i reguleringsplaner. 
 
Gudebergjordet: 
Det er ikke foreslått endringer på Gudebergjordet i dette 
planforslaget fra gjeldende kommuneplan. 
 
Parkering: 
Arbeidet med innfartsparkering pågår i Bypakke-
samarbeidet utenfor kommuneplanen. Fastsetting av 
bolig- og parkeringssoner skal til enhver tid følge gjeldende 
vedtak i Bystyret. 
 
Buffersone mellom Vaterland og Øra Det aktuelle området 
er delvis bebygget med blant annet barnehage. Det er 
dermed vanskelig å kartfeste en slik sone på 
kommuneplannivå. En eventuell fremtidig utvikling av 
området vil måtte hensynta og definere en slik sone. 
 
Generelle kommentarer: 

- Boligstruktur mot Heibergsgate, her vil 
vurderingene/hensynene tas i reguleringsplan. 

- Det er etablert markagrense på Østsiden i 
gjeldende kommuneplan. Grenser og linjer i 
Gansrød vil gås igjennom slik at hensikten med 
dem blir tydeligere. 

- KB05: Formålet gir en åpning for dette. 
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Generelle kommentarer  
- Eventuell boligbebyggelse på områdene mot 

Heibergsgate må følge den byggestrukturen som 
gjelder i området. Det vises til intensjoner som 
fremkommer i plandokumenter for «Områdeplanen 
for Gamlebyen/Kongsten haveby». 

- Markagrense bør innarbeides for Østsidenmarka. 
Grøntarealer er viktig å bevare.  

- Grensedragninger i områdene mellom Byens 
Marker og Gansrødbukta synes ikke å være helt 
konsistente.  

- Felt KB09 – Mineberget: Avsender ønsker å åpne for 
muligheten til å legge til rette for aktivitetstilbud for 
barn og unge ned pumptrackbane, parkour-park 
eller annet idrettsformål.  

- Heibergsgate: Området ved Solgaard Mat bør 
fremgå som næringsareal.   

- Solgaard mat: Dette blir for stor detaljeringsgrad 
for kommuneplannivå. Ingen nærbutikker er sikret 
med slikt formål. 

 
Merknaden tas delvis til følge. 

920 Torp Mekaniske 
Verksted AS v/ Runar 
Syversen, datert 
31.03.2019.  

Gnr./bnr. 613/17 (Torp Bruk).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 203), se 
dnr. 598. Endring (KB3) fra industri til kombinert bebyggelse 
og anleggsformål. Se både merknader dnr. 920, 927 og 969. 
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Flere ansatte benytter Glommastien og busstilbudet langs 
Glommaringen. Ser derfor ikke grunnlaget for rødmerking 
på konsekvens.  
 
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  
Bekymret for boligbygning tett på industrilokalene på grunn 
av tidvis støyende produksjon, og påfølgende fremtidige 

På lenger sikt bør området transformeres, slik som det er 
spilt inn for området for øvrig. Inntil et slikt tidspunkt kan 
driften fortsette som før i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Hensyn som for eksempel støy fra eksisterende industri vil 
håndteres i senere reguleringsplanfase. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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klager på avsenders produksjon. Det er også noe 
tungtransport til og fra lokalene.  
 
Samlet vurdering  
Under punktet for samlet vurdering skrives det fra 
administrasjonen at Torp Bruk gradvis vil gå fra industri til 
bolig i fremtiden, og at dette også kan gjelde tomten til Torp 
Mekaniske Verksted (TMV).  Kan ikke se at de har fremlagt 
noe i saken som skulle tilsi en slik vurdering. Det er ikke 
avsenders plan å gå fra industri til bolig, og det arbeides for 
tiden med utbyggingsplaner på cirka 700-1000 
kvadratmeter. Ansatte i bedriften er bekymret for sine 
arbeidsplasser, og avsender vil arbeide for gode nok 
betingelser til videre drift ved TMV.  
 
Innspillet må bli tatt såpass til følge at det ikke bygges 
boliger mellom TMV og Torp Båtforening, eller mellom TMV 
og Glommastien.  
 
Generelle merknader 
Har forståelse for at transformasjon fra industri til bolig kan 
være riktig noen steder. I området ved Torp Bruk er det 
imidlertid en del aktivitet, spesielt hos TMV hvor det er 40 
heltids ansatte. Mener derfor at deler av området må 
reguleres til industri/næring, og tror dette er spesielt viktig 
for å kunne møte dagens og fremtidige behov for 
næringslokaler og tomter.  

921 Fredrikstad kommune 
- Miljø og landbruk v/ 
Hanna Tangvald, 
datert 31.03.2019. 

Har gått igjennom forslaget til ny arealplan, og sett på både 
planbeskrivelse og bestemmelser med bakgrunn i vedtatt 
samfunnsplan.  
 
Føringer fra samfunnsdelen  

Samfunnsdelen 
Samfunnsdelen angir en rekke målsettinger. Noen av 
målsettingene er potensielt motstridende. I arealplanen er 
det gjort en avveiing av forskjellige interesser. Det betyr at 
ikke alle målsettinger er gjennomført i like sterk grad. 
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Viser til ulike strategier og tabeller hvor det ikke er samsvar 
mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen. Det 
vises blant annet til arbeidet med grønne korridorer, hvor 
avsender mener det er direkte motstrid mellom 
arealstrategien som beskrives i kommuneplanens 
samfunnsdel og de faktiske arealbestemmelsene som 
foreslås. Opplever heller ikke at arbeidet med støy/stille 
områder blir bygget godt nok opp under i arealdelen og de 
bestemmelsene som er foreslått der.  
 
LNF-områder  
I planbeskrivelsen for forslag til ny arealplan står det at 
markaområdene skal sikres ved bruk av markagrense og 
hensynssone friluftsliv. Det er mange grunneiere innenfor 
markaområdene, herunder dyrket mark og produktiv skog, 
og mener arealbestemmelse hensynssone friluftsliv er 
uheldig for primærnæringen, da det kan gi restriksjoner for 
utvikling av landbruksforetak. Fraråder derfor bruk av 
hensynssone for markaområdene, og foreslår at de heller 
legges inn som LNF, som i gjeldende plan.  
 
Byutvikling  
Vanskelig å lese og forstå avsnittet om arealregnskap, og 
stiller spørsmål ved noen av utregningene som er gjort. Det 
stilles også spørsmål ved hva som menes når det under 
avsnittet om Grønli heter at utviklingen skal gi «Attraktive 
bymessige omgivelser rundt Grønli med bolig og næring, 
høy arealutnyttelse og kvalitet». Det er vanskelig å se hva 
som menes med kvalitet i denne sammenhengen, og det 
kan forstås som både miljømessige kvaliteter, kvaliteter 
knyttet til boligene eller andre ting. 
 

Grønne korridorer er innarbeidet i arealplanen, men 
kanskje ikke på den måten virksomheten ideelt sett hadde 
ønsket. Støybestemmelsene er endret noe etter høring. 
Statlige retningslinjer for støy ivaretar både støysikring og 
stille områder.  
 
LNF-områder 
Markaområdene er i første rekke en markering av områder 
der friluftsliv skal prioriteres. Markalinjen er heller ikke en 
sterk nok markering i seg, ettersom den i linjen er sterkt 
koblet til Markaloven i Oslo. Det er altså behov for å 
forsterke markagrensen med en hensynssone for friluftsliv. 
Formålet i markaområdene er som før LNF-område. Ved 
ny markagrense på Kråkerøy er grensen trukket tilbake fra 
gårdstun og dyrket mark for at konflikter skal unngås.  
 
Byutvikling 
Nærmere definisjon av hva som menes med kvalitet i 
Grønli-området vil bli definert i reguleringsplanen for 
området.  
 
Grønne korridorer 
Grønne korridorer er markert med symbol for tursti og 
omtalt i tekstdelen. Det vil ikke være mulig å bruke formål 
(f.eks grønnstruktur) da det vil utelukke annen bruk av 
strøkene som f.eks vei. Samferdselsformål og formål 
bebyggelse og anlegg er ikke til hinder for et grønt preg for 
disse områdene.  
 
Blågrønne Fredrikstad 
Som prinsipp for alle hensynssoner gjelder at det er 
registreringer av regionalt og nasjonalt viktige områder 
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Kvaliteter der folk bor  
Anbefaler at grønne korridorer legges til som punkt på lik 
linje med koller, flatene, elva, ferdselsårer og siktlinjer, og at 
planen oppdateres med kart hvor disse er tegnet inn.  
 
Våre felles rom  
Viser til avsnittet «Fra elva til marka» og skriver at det å 
merke en tursti i kartet uten å sikre områdene ikke oppfyller 
vedtatt arealstrategi. Det er avgjørende at korridorene 
sikres og utvikles, det krever at det arealene merkes i 
arealplanen og at det knyttes bestemmelser til. Elementene 
som er unike ved grønne korridorer er å sikre innbydende 
veivalg for gang og sykkel i energigivende omgivelser med 
innslag av trær, busker og mindre trafikk. I tillegg har 
korridorene en viktig vandringsvei for fugler og insekter. 
Skal det kunne kalles en grønnkorridor er det ikke nok med 
en tursti i bybildet. 
 
Blågrønne Fredrikstad 
Et overordna mål for naturmangfoldet i Fredrikstad er at det 
skal gjennomføres en arealplanlegging og en arealbruk som 
ivaretar naturområder og sammenhengen mellom dem, jf. 
vedtatt kommunedelplan for naturmangfold. Mener at 
foreslått arealdel ikke bygger tilstrekkelig opp under denne 
målsettingen, og at bestemmelsene og plankartet må 
revideres til å inkludere hensynssoner også rundt de lokale 
naturtypene. Dette er naturtyper som har potensiale til å 
utvikle seg til å bli regionalt eller nasjonalt viktige.  
 
Landbruk  
Kun fulldyrka jord av svært god og god kvalitet har fått 
hensynssone landbruk. Viktige skogsområder 

som er gjengitt i arealplanen. En større detaljering enn 
som så vil gjøre plankartet uleselig. Det forutsettes 
imidlertid at også lokalt viktige områder ivaretas i plan- og 
byggesaker. Naturmangfoldlovens bestemmelser sikrer 
det.  
 
Skoletomt ved Fredrik II 
Det er svært få mulige skoletomter i Fredrikstad sentrum, 
samtidig som 60% av boligbyggingen skal skje i sentrum. 
Det betyr at det er svært viktig å ivareta alle mulige 
skoletomter i arealplanen. God støyskjerming vil kunne 
oppnås ved riktig prosjektering av bygninger og uteareal.  
 
Landbruk vedrørende høy bonitet skog. Skog er ivaretatt 
gjennom formålet, vi kan ikke innføre hensynssoner på alt 
da kartet vil bli uleselig. 
 
Snødeponi: 
Snødeponi er en bruk som tillattes innenfor formål 
«bebyggelse og anlegg». Det trengs ikke ytterligere 
begrensninger på arealbruken. 
 
Overordnete føringer: 
Jordloven tas inn i overordnete føringer som nevnt i 
merknad. 
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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er lagt som hensynssone friluftsliv. Skogsdrift er en del av 
landbruksnæringen og de mest produktive 
skogsområdene bør derfor inngå i hensynssone landbruk. 
 
Sosial infrastruktur  
I planen gis det mulighet for ny offentlig tjenesteyting på 
den østre delen av Fredrik II vgs. etter at den videregående 
skolen flyttes til FMV vest. Skoletomta hvor Fredrik II holder 
til i dag er støybelastet og store deler av tomten ligger i rød 
støysone. Viser til retningslinje (T-1442) som fraråder 
etablering av grunnskoler og barnehager i rød støysone, og 
mener at det ikke må åpnes for bygging av barnehager eller 
grunnskole på dette arealet.  
 
Det kan også bli vanskelig å få til en tilfredsstillende løsning 
for en videregående skole og avsender anbefaler at arealet 
ikke benyttes til det heller. Dersom det likevel åpnes for 
bygging av videregående skole på arealet, må det knyttes 
bestemmelser til arealet som sikrer akseptable løsninger i 
forhold til støy. 
 
Næring 
I planen står det at det er behov for å sette av arealer til 
snødeponi, men at det i denne rulleringen av 
kommuneplanen ikke er funnet egnede steder for 
snødeponi i tettstedet. Viser til at kommunens virksomhet 
for veg bruker plassen ved Porselen til snødeponi. 
 
Overordnede føringer  
Under overordnede føringer nevnes plan- og bygningsloven, 
naturmangfoldloven, folkehelseloven m. fl. Jordloven er ikke 
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nevnt. Denne loven setter sterke føringer for store deler av 
kommunens areal og bør tas med. 
 
Videre i merknaden kommer avsender med konkrete 
tilbakemeldinger til enkeltbestemmelser- og retningslinjer, 
samt mer tekniske tilbakemeldinger til plankartet.  

922 Charlotte Forsberg, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 35/1 (Mosseveien 172).  
 
Nytt innspill om næring i LNF, skal ha ligget inne i 
kommuneplanen før gjeldende plan fra 2011. Se både 
merknad dnr. 893 og 922. 
 
Avsender ber om at et område på deres eiendom legges inn 
som næring, slik det opprinnelig var. Området har ifølge 
avsender blitt brukt til næring siden krigens dager, og det 
ble også formalisert i forrige plan. Avsender opplever 
imidlertid at området ble tatt ut av planen som ble rullert i 
2013, og ønsker å få vite hva som skjedde i rulleringen i 
perioden 2011-2013, og også hvordan området nå er radert 
ut av plankartet.  
 
Avsender skriver at området har vært leid ut til to 
entreprenører over mange år, og at det er i full i drift i dag.  

Innspill til neste rullering.  
 
Den omtalte typen næringsvirksomhet har ikke vært 
vurdert som tema i denne kommuneplanrulleringen.  
 
Et hovedgrep for næring i denne rulleringen har vært å 
samle virksomheter i større sammenhengende områder, 
dette blant annet på bakgrunn av overordnete føringer om 
samordnet areal og transportplanlegging, samt tiltenkte 
synergieffekter.  
 
Det finnes allikevel virksomheter som ikke egner seg i en 
slik løsning, men på bakgrunn av det ovennvente er det 
ikke mulig å gjøre noe med dette i denne rulleringen. 
 
Det må arbeides mer med dette i perioden frem mot neste 
rullering. 
 
Innspillet tas til orientering og flyttes til neste rullering. 

923 Lasse Hansen, Jan 
Johannesen, Gunstein 
Eilertsen, datert 
31.03.2019.  

Gnr./bnr. 683/128 m.fl. (Veelsmyra byggefelt i Torsnes).  
 
Innspillet til nabotomtene ble ikke tatt til følge, se 
konsekvensutredningen nr. GU 144 og GU 153. Se både 
merknader dnr. 720, 750, 793, 867, 923 og 954. 
Avsender skriver på vegne av hestegårdene på Veelsmyra 
og er fornøyd forslaget som ligger til høring. Det oppleves 

På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
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som kloke vurderinger til det beste for beboende, og ikke 
minst sikkerheten for de som skal ha sitt daglige virker med 
hest og brukerne av marka.  
 
Ellers mener avsender regelen på 10 minutter generelt kan 
være god i mange områder, men at den i et område som 
Torsnes kan fravikes noe siden det allerede er gode gang og 
sykkelveier, og infrastruktur som ligger til rette for å utvikle 
allerede eksisterende tomteområder. Avsender opplever 
også at folk i bygda generelt er vant til litt avstander. 

til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
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Bruk av et skogområde til trening med travhester betyr 
ikke at allmennhetens ferdselsrett i utmark begrenses. Det 
vil være mulig å sikre sambruk av området i forbindelse 
med reguleringsplan.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  

924 Anne Marie Berg, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr.  678/10 (Lund Hagesenter/Torsnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 37), se 
dnr. 98. 
 
Det er den nederste delen av området det søkes om til 
boligbygging, langs veien i Torsnes. Ser på området som 
veldig egnet til bygging av mindre rekkehus, beregnet for 
godt voksne, som fortsatt ønsker å bo i Torsnes, men som 
ikke vil sitte med store eneboliger. Vil opprette en gang- og 
sykkelvei over egen tomt, så den kan tilslutte seg 
eksisterende gang og sykkelvei. Det er 2 minutters gange til 
bussholdeplass, som er den beste i Torsnes, da passasjerene 
ikke behøver å sitte på hele runden rundt Torsnes, for å 
komme til eller fra sentrum.  
 
Små og lave rekkehus vil passe godt inn i landskapet og med 
eksisterende bebyggelse. Området er svakt kupert eller 
flatt, så det vil være enkelt for eldre å bevege seg. Får man 
bygd mindre leiligheter i Torsnes vil flere eneboliger bli fri, 
til f.eks. barnefamilier. Opplever generelt at Torsnes trenger 
nye boliger for at skole og fritidsaktiviteter skal bestå. 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene i 
lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som ligger 
nærmere skolene prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

925 Botek Norge AS v/ 
Jarle Pedersen, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 119/1 (Lervikveien /Lervik)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 35), se 
dnr. 81. 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
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Landskap  
I konsekvensutredningen står at det at området er skogkledt 
og at det danner en silhuett bak husene i fremkant. 
Utbyggelsen vil følgelig kunne fjerne silhuetten og gjøre 
bebyggelsen synlig fra sjøen. Presiserer at det er svært langt 
fra farbart vann og til aktuelt område (1000 meter fra 
farbart vann fram til området for bebyggelse).   
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
Området beskrives å ligge utenfor gangbarhetssone og 
dekkes ikke av stamlinje for buss. Fra området og ut til 
Lervikveien er det tinglyst veirett, avstanden er ca. 150 
meter. Herfra til lokalsenter/barneskole er det 1,8 km. 
Befolkningen oppfordres til fysisk fostring, og denne 
gangavstanden burde således ikke være til hinder for 
utbygging. Det er også lokalbuss på strekningen, med 
fartsgrense på 30-50 km/t.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
Det beskrives i konsekvensutredningen at området ikke er 
koblet på gang- og sykkelveinett. Dette er direkte feil, da det 
er uavbrutt gangvei fra området og frem til lokalsenteret på 
Manstad. Boligene vil også få umiddelbar nærhet til flotte 
uteområder.  
 
Det kan være et alternativ å endre formål fra LNF til 
bebyggelse av fritidsboliger.  

opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene. 
Foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolene 
prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

926 FG Eiendom AS - Tor 
Rustad v/ Per 
Stenseth, datert 
31.03.2019.  

Gnr./bnr. 436/4 (Lundeskogen/Ødegårdsfjellene).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 131), se 
dnr. 369. 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger som LNF, samt at det ligger ved et 
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Området er et av få områder på Kråkerøy som ligger utenfor 
hensynssoner.  Det ligger i et lokalsenter med skole, 
barnehage og forretning. Skal det kunne bygges nye småhus 
på Kråkerøy, er dette et av de få sammenhengende 
områdene hvor det kan bygges uten å komme i konflikt med 
markagrenser eller områder med store landskapsverdier. 
Samtidig vil det styrke et lite og ganske bynært 
lokalsamfunn. 
 
Opplever det generelt som svært bekymringsfullt for 
befolkningsutviklingen i kommunen at det ikke legges opp 
til å kunne bygge ny småhusbebyggelse. Småhus er 
preferansen til det store flertallet av resurssterke, unge 
familier. Konsekvensene av at det ikke er tilbud til å bygge 
nye småhus kan bli at en uheldig sammensetning av 
kommunens befolkning vil fortsette. 

lokalsenter som ikke har skolekapasitet. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Senterstruktur og 60/30/10 gjør det ikke egnet å bygge ut 
kapasiteten på Lunde skole.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

927 Torp Mekaniske 
Verksted AS v/ Runar 
Syversen, datert 
31.03.2019. 

Gnr./bnr. 613/16 m.fl. (Torp Bruk).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 194), se dnr. 
511. Se både merknader dnr. 920, 927 og 969. 
 
Området ved Torp Bruk er av kommunen vurdert som lite 
egnet som industriområde. Mener dette er feil. Området ble 
i sin tid kjøpt som en industritomt med en del eksisterende 
bygninger. Det har vært industrivirksomhet på området 
siden før den første dampsagen ble satt i drift i 1867. 
Dagens eier har kun gjort minimalt for å utvikle området 
industrielt, med påfølgende vanskeligheter med å få 
etablert langvarige og større arbeidsplasser/utleieforhold. 
 

På lenger sikt bør området transformeres, slik som det er 
spilt inn for området for øvrig. Inntil et slikt tidspunkt kan 
driften fortsette som før i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Ved tidligere forhandlinger mellom Torp Mek. Verksted og 
Torp Marinepark om kjøp av en liten tilleggs tomt, har det 
utvetydig kommet frem at Torp Marinepark ønsket 
boligutbygging, og priset tomten deretter. Tilkomstveien til 
området er også i svært dårlig forfatning, og attraktiviteten 
som industriområde blir da ikke spesielt stor. Kommunen vil 
ha behov for små og mellomstore bedrifter i framtiden, og 
arealplanen må sørge for behovene blir ivaretatt. Det 
påpekes at økt sysselsetting er hovedmotoren for økt 
tilflytning. 

929 Hilde G Aasbrenn, 
Tordis M Strømnes og 
Anne-Kari Svendsen v/ 
Adv. Jon Erik Holm, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./dnr. 62/4 m.fl. 
 
Merknader til innspill som ikke ble tatt til følge (del 2 og 3), 
samt forespørsel om oversendelse av vurdering til innspill 
som ble tatt delvis til følge (del 1). Se GU 199 (del 1, 2 og 3), 
dnr. 523. 
 
Del 2 
Avsender mener det må foreligge en misforståelse i 
vurderingen. Som det fremkommer i innledningen gjelder 
innspillet primært boliger. I samlet vurdering og eventuelle 
alternativer skrives det imidlertid om utvidelse av 
hytteområde. Dette er ikke et hytteområde.  
 
Området synes å være vurdert helhetlig i forhold til 
friluftsinteresser. Området bør kunne utnyttes til 
boligformål ved at det også planlegges for friluftsinteresser, 
f. eks. ved at det planlegges stier fram til friluftsområdene. 
Det er gang- og sykkelvei fram til skolen, og det kan ikke 
være slik at arealet ligger for langt unna til at elevene skal 
kunne gå eller sykle til skolen. Arealene bør også kunne 
bebygges hensyntatt støyforhold.  

Del 1: 
Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. I 
denne planen er det lagt inn områder som er egnet for 
fortetting. Dette omfatter områder som ikke er synlige fra 
sjøen eller i konflikt med verneverdig natur. Disse er vist 
med byggeområde for fritidsboliger, og er 
sammenhengende hytteområder som ikke kan utvides, 
men fortettes.  
 
Deler av det aktuelle området egner seg til ytterliggere 
fortetting av hytter, men ikke hele. Dette vil være en 
utvidelse av eksisterende hytteområde. Det er ikke 
ønskelig. I arealdelen vil fortetting av eksisterende 
hytteområder bli prioritert ettersom det har mindre 
påvirkning. 
 
Del 2: 
Vi beklager feil tekst i vurderingen her. Konklusjonen er 
imidlertid riktig og innspillet tas ikke til følge på bakgrunn 
av at tomter nærmere skolen blir prioritert for 
boligbygging. Området er utenfor gangbarhetssoner og har 
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Del 3 
Avsender mener dette er et areal som ligger vel til rette for 
boligutbygging. Arealet ligger i tilknytning til eksisterende 
boliger og blir mer å anse som utfylling i eksisterende 
boligområde. Gang- og sykkelvei er tilgjengelig ved 
hovedveien. Avsender opplever ikke at kan være noen 
tungtveiende argumenter mot utbygging av dette arealet.  

dårlig tilgang til kollektivtransport. Dette vil være en 
utvidelse av 
eksisterende boligområde som ikke er ønskelig her. Det er 
kun åpnet for noe utbygging nærmere skolene i 
lokalsentrene. 
 
Del 3: 
Dette området ligger også utenfor gangbarhetssoner og 
har dårlig tilgang til kollektivtransport. Utbygging 
prioriteres til områder nærmere skolen. Det som omtales 
som «utfylling» vil være en utvidelse av eksisterende 
boligområde som ikke er ønskelig her. Det er kun åpnet for 
noe utbygging nærmere skolene i lokalsentrene. 
 
De ovennevnte temaene er hovedgrep i planen, som alle 
må forholde seg til. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

930 
 

NG development AS v/ 
COWI AS - Janne 
Walker Ørka, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 300/1494 m.fl. (Cicignon Park).  
 
Merknader til område OP06 og KB8.  
 

- Arealformålet for område OP06 endres til blandet 
formål, med mulighet for kombinasjon av skole og 
boliger.  

- Planforslagets bestemmelser om høyder er generelt 
alt for detaljerte og restriktive. 
Høydebestemmelsene bør angis som veiledende, og 
det bør presiseres at byggehøyder fastsettes i 
reguleringsplan. 

Å sikre skoletomter er et viktig grep i planen. Skoletomten 
på Cicignon er liten og svært viktig for å sikre tilstrekkelig 
skolekapasitet i byområdet. Det vil ikke være plass nok til å 
kombinere dette med boliger. En slik kombinasjon er 
heller ikke ønskelig av hensyn til skoledrift.  
 
Detaljeringsgraden er høy for å sikre forutsigbarhet for 
både kommunen og utbyggere. Sånn sett bør de aller 
fleste områder i byområdet ha en maks høyde satt i 
arealplanen. Høydebestemmelser detaljeres ytterligere i 
reguleringsplan.  
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- Maksimal byggehøyde for Cicignon park økes til c+ 
46 meter som maksimal byggehøyde. Kravet om at 
ny bebyggelse i området skal være markant lavere 
enn høyblokkene fjernes og kan evt. erstattes med 
formulering om at nye omkringliggende bygninger 
skal utformes slik at høyblokkene fortsatt fremstår 
som markante. Høyder fastsettes i reguleringsplan. 
Gjeldene kommunedelplan tillater at sykehusets to 
høyblokker påbygges med tre etasjer. Dette må 
opprettholdes i ny kommunedelplan 2019-2013 

- Gateromsformelen vil vanskeliggjøre selv de 
generelle maksimalhøydene i § 15.1, og bør fjernes 
fra planbestemmelsene. Formelen egner seg best 
ved innfill og mindre prosjekter. Ved større 
utbygginger bør det presiseres at høyder og 
gatebredder fastsettes i reguleringsplan. 

- Antallet boenheter i Cicignon park økes til 700 i 
første omgang, og til 1000 boenheter på sikt. I 
første periode i boligprogrammet er det forståelig 
at man legger inn et lavere antall, men det bør økes 
vesentlig i forhold til de foreslåtte 550. 

- Krav om barnehage i Cicignon park fjernes. Området 
er sentrumsnært og pågående planarbeider følger 
opp kommunedelplanen, regionale og statlige 
planer som tilsier at området bebygges til bolig og 
arealutnyttelsen brukes effektivt. Det vil være i strid 
med overordnede retningslinjer for arealbruk å 
redusere arealutnyttelsen såpass mye som skal til 
for å romme både barnehage og skole innenfor 
dette planområdet. Videre er det bedre egnede 
steder i umiddelbar tilknytning til området som kan 
romme behovet for barnehage og skole. 

Bestemmelsene for Cicignon park er i midlertid bare en 
gjentakelse av en prosessveiledende beslutning for 
området.  
 
Antallet boliger i boligbyggeprogrammet er vurdert som et 
realistisk tall tatt i betraktning arealplanens krav til skole, 
barnehage, uteoppholdsareal mm.  
 
Alle større utbygginger, over 200 boliger, må sette av areal 
til en barnehage. Det gjøres for å sikre tilstrekkelig 
barnehagedekning over større områder. Se også 
beskrivelsens tekst om barnehager.  
 
Det har lenge vært et prinsipp i Fredrikstad at utkragede 
bygningsdeler over fortau begrenses. I planforslaget er 
maks utkraging øket fra 1,0 m til 1,5 m.  
 
Det vises til Vedlegg A for ytterligere kommentarer til 
bestemmelser for høyder og uteoppholdsareal.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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- Krav om uteoppholdsareal og nærmiljøpark må 
kunne reduseres der det er trygge, bilfrie gater, 
gatetun og torg. Det må kunne forutsettes sambruk 
av arealer mellom skoler og boliger. 

- Utkragede bygningsdeler ut over byggelinje mot 
fortau må tillates, slik det for eksempel er i 
Dronningens gate. 

931 Naboer til 
Wiesebanen v/ Thor 
Flink Andersen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 208/372 (Wiesebanen).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 100), se 
dnr. 179. Se både merknader dnr. 898, 931 og 959. 
 
Stiller spørsmål ved kommunens forslag om å endre 
området St. Croix (B24) fra friområde til boligbygging.  
Endringen oppleves stikk i strid med de overordnede 
målene for målsetningene i arealplan (jf. s. 30 i 
planbeskrivelsen) og avsender har vanskeligheter med å 
forstå logikken fra kommunens side.  
 
Det å ha bynære idrettsanlegg bør være av stor verdi for en 
by som Fredrikstad, og dersom Fredrikstad Tennisklubb ikke 
lenger ønske å benytte seg av arealene bør kommunen gå 
inn og sørge for at området forblir et friområde som kan 
benyttes av alle byens innbyggere.  

En vesentlig del av tennisbanen foreslås som utvidelse av 
lekeplassen rett nord for tennisbanen. Det betyr at 
området totalt vil bli stort nok for etablering av en 
nærmiljøpark. Det er i tråd med planens overordnede mål.  
 
Merknaden tas delvis til følge.  

932 
(1087) 

Perspektiv 
Eiendomsutvikling AS 
v/ Ivar Pedersen, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 716/45 m.fl. (Bråtenveien/Rostadneset)  
 
Innspill om endring av boenheter i område B21, fra 
eneboliger til to-manns boliger.  
 
I forslag til kommuneplanens arealdel har området navnet 
B21, og er avsatt til framtidig boligbebyggelse. I forslag til 
boligbyggeprogram 2019-2031 er det angitt 11 boenheter i 

Merknad til boligbyggeprogrammet.  
 
Krav til nærmiljøpark vil begrense antallet boliger i 
området.  
 
Tett lav gir 2-3 boliger per daa når 2,5 daa er trukket fra 
for nærmiljøpark. 
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2022. Antall enheter samsvarer med boligbyggeprogrammet 
for 2011-2023. Da dette ble vedtatt i 2011 var det tenkt 
eneboliger på området. 
 
Markedet har endret seg siden 2011, og avsender ønsker nå 
at det åpnes for etablering av 18 enheter, fordelt på 9 to-
mannsboliger. En noe større utnyttelsesgrad når en først tar 
i bruk dyrka jord, er i tråd med overordnede føringer. Med 
hensyn til skolekapasitet ved Nylende skole bør en økning 
fra 11 til 18 enheter ikke være problematisk. Når det gjelder 
trafikksikkerhet, er det er tilrettelagt med gang- og sykkelvei  

Merknaden delvis til følge.  

934 Helge Gaustad og 
Henrik Manstad v/ 
Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS - Jon 
Rongen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 111/2 og 111/6 (Manstad).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 147), se 
dnr. 452. 
 
Området ligger godt til rette for en utvidelse av bebyggelsen 
på Manstad. Med gangavstand til butikk, barnehage, 
barneskole og ungdomsskole vil det bli et attraktivt 
boligområde. Med økt fortetting mot sentrum vil andelen 
småhusbebyggelse i kommunen synke. Samtidig ser 
avsender at det kan bli en økende etterspørsel etter denne 
boformen i årene som kommer.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser friluftsliv. Det 
avgjørende temaet for denne vurderingen er at området 
ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke opp til 
høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og prognoser 
for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Det åpnes 
kun for noe utbygging i LNF nær skolene. Foreslåtte 
boligområder som ligger nærmere skolene prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

935 Olrud Eiendom AS v/ 
Anders Olrud, datert 
01.04.2019. 

Sentrumsavgrensing  
Med Intercity-arbeidet rundt Grønli, og statlig fokus på 
vekst rundt knutepunkter, er det merkelig at FMV-vest skal 
inn som en del av sentrum i Fredrikstad, mens Dammyr blir 
liggende utenfor. Viser til at aksen fra Grønli, over Dammyr 
til Cicignon og fergeleie vil bli en viktig ferdselsvei for myke 
trafikanter. Området vil i fremtiden ligge meget sentralt i 
byen og vil være en god lokasjon for handel, hotell, 
fylkeshus m.m. 

Sentrumsavgrensning: 
Det er tatt et strategisk valg å ikke endre 
sentrumsavgrensing eller byområdeavgrensning i den her 
rulleringen. Det kan imidlertid evt. bli aktuelt ved en 
senere rullering av arealplanen.  
 
Høyder: 
For ytterligere kommentarer om høyder vises det til 
vedlegg A.  
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Høyder  
Flere byer i Norge får høyhus som en del av sin 
fortettingsstrategi, det være seg «Seilet» i Molde, 
«Mjøstårnet» i Brumunddal eller «Bodø 360» i Bodø. Tror at 
også Fredrikstad kan trenge variasjonen høyhus gir til byen 
og sentrum, og at beliggenheten til Dammyr i nærheten av 
Grønli knutepunkt kunne vært et av flere punkter som 
kunne tålt opp mot 20 etasjer. 
 
Parkering 
Dammyr har en beliggenhet, nært nytt knutepunkt og 
mellom de store innfartsårene til byen, som egner seg godt 
til parkering. Både for de boligene og den næring som skal 
drives i området, men også for togreisende og for de som 
trenger parkering for gjøremål i sentrum, av kortere eller 
lengre tid. Med ett stort parkeringsanlegg i Dammyr, vil en 
større del av sentrum kunne frigjøres for gateparkering. 
Parkeringsanlegget vil kunne utvikles under fremtidig 
bebyggelse i Dammyr i samarbeid mellom Fredrikstad 
kommune og grunneier.  
 
Midlertidig bruk av områder 
Dammyr er et område som står foran store endringer, men 
som ligger noe frem i tid på grunn av utbygging av Intercity 
og veisystemet i Fredrikstad. I hele denne utbyggingstiden 
vil byen være utsatt for voldsomme endringer og hindringer. 
Stiller seg positiv som grunneier til at Dammyr-område, i 
samarbeid med BaneNor og Statens Vegvesen benyttes til 
riggområde i utbyggingsperioden. Dette vil minske 
ulempene for byen da område ligger meget nært Grønli.  
  

 
Parkering: 
Parkering vil kunne innpasses i det formålet som foreslås i 
arealplanen.  
 
Bestemmelse om riving:  
Området er tildelt båndleggingssone for 
«Kommunedelplanen for Intecity». Spørsmål til eventuell 
riving av bebyggelse i dette området vil vurderes på 
kommunedelplannivå og i påfølgende 
detaljreguleringsfase. 
 
Båndleggingssone for Intercity: 
Intensjonen bak merknaden ivaretas gjennom foreslått 
bestemmelsespunkt d): «Inntil reguleringsplan for IC-
strekningen er vedtatt, skal søknader om tiltak som ligger 
innenfor båndleggingssonen forelegges BaneNOR for 
uttalelse før vedtak fattes. Mindre tiltak unntas fra 
bestemmelsen. Dette gjelder også normale drifts- og 
vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes-, og det 
kommunale vegnettet.» 
 
Føring for utbyggingsområde på Dammyr BA12: 
Handel utover dagligvare, nærhandel og strøkstjenelig 
virksomhet er ikke ønskelig ettersom det vil svekke 
sentrumsområdets konkurranseevne.  
 
Føringer for Cicignon park: 
Foreslått bestemmelsespunkt omhandler et større 
perspektiv enn et enkelt prosjekt som Cicignon Park. 
Hovedveier for gange og sykkel er et tema som det jobbes 
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Kommer med konkrete forslag til endring av tekst i 
«Bestemmelser og retningslinjer» for arealplanen, blant 
annet når det gjelder båndleggingssoner og 
utbyggingsområder. Konkrete forslag til juridiske 
plandokumenter er oppsummert nedenfor: 
 
Bestemmelse om riving: 
Mener at en midlertidig bruk av Dammyr til rigg for 
BaneNor og Svv vil være til stor nytte for 
utbyggingsprosjektet og gjøre de midlertidige 
konsekvensene for resten av byen enklere. 
Som tillegg til bestemmelse om riving foreslås det:  
«Riving, for midlertidig bruk av arealer, i forbindelse med 
utbygging av Intercity og veinett, unntas denne 
bestemmelsen.» 
 
Bestemmelse om båndleggingssone for Intercity:  
Foreslår et nytt bestemmelsespunkt: «H710 heves så snart 
endelig reguleringsplan for Intercity og veisystemer i 
Fredrikstad sentrum er vedtatt.» 
 
Føringer for utbyggingsområde på Dammyr BA12: 
Foreslår at det også åpnes for handel utover dagligvare, 
nærhandel og strøkstjenelig virksomhet. 
Begrunner dette blant annet med Dammyrs beliggenhet, 
med umiddelbar nærhet til nytt knutepunkt, eksisterende 
sentrum og plassert mellom de tre store innfartsårene til 
byens sentrum. Som en fremtidig integrert del av ett stadig 
voksende Fredrikstad sentrum er det naturlig at også handel 
kan skje i Dammyr. Med gangavstand, ca 200 meter, til all 
offentlig kommunikasjon på Grønli, er Dammyr en lokasjon 
som har en beliggenhet som er attraktiv for en type handel 

med i Bypakkesamarbeidet. Vi viser blant annet til 
hovedsykkelplan for Fredrikstad og Sarpsborg. 
 
Høyder: 
Det er sendt inn flere merknader som berører tema om 
høyder og maksimal utnyttelsesgrad. Vi viser til svar i 
vedlegg A om høyder. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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som frem til i dag ville blitt plassert på for eksempel 
Dikeveien. 
 
Føringer for Cicignon Park: 
Foreslår et nytt bestemmelsespunkt: «Aksen fra Ferjeleie, 
over Cicignon park, gjennom Dammyr til Grønli må sees som 
en helhet som gir en god løsning for gående og syklende.»  
 
Høyder: 
Foreslår at absolutte høyder tas ut av planen, og erstattes 
med utnyttelsesgrad. For Dammyr, som er et klart avgrenset 
område, vil en område utnyttelse være enkel å prosjektere.  

936 Stjernen Hockey v/ 
Sverre Christian Jarild, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 423/2. Samt 208/1037 m.fl. (Stjernehallen og 
Arena Fredrikstad).  
 
Merknad til Stjernehallen (B40) og Arena Fredrikstad 
(FMV1). 
 
Stjernehallen   
Når det gjelder bygningshøyde opplever avsender at en 
maksimalhøyde for området på 11.5 meter vil være svært 
strengt, da tomten vil kunne tåle ulike etasjehøyder på ulike 
områder av den skrånende tomten. Viser til at det cirka 300 
meter fra tomten, i Åsebråten Park, er oppført boliger med 
en mye høyere utnyttelsesgrad, og høyder som tilsvarer 4 
etasjer med tilbaketrukket 5 etasje fra laveste punkt.  
 
Når det gjelder parkering, bør det finnes en bedre løsning 
for å løse behovet for utfartsparkering enn å avsette et 
område innenfor markagrensa. Dagens parkeringsplass 
burde i stedet opparbeides som en nærmiljøpark som også 
vil bidra til økt kvalitet for boligene som skal bygges på 

Høyden på bebyggelsen på tomten for Stjernehallen settes 
noe lavere fordi den ligger på et høydepunkt i landskapet. 
Det gjør området potensielt synlig over store områder, 
større enn hva som gjelder for Åsebråten Park. Tett-lav-
bebyggelsesstruktur vil også være en bedre tilpasning til 
omkringliggende bebyggelsen.  
 
Den innerste parkeringsplassen opprettholdes som 
utfartsparkering. Det er dårlig bussdekning i området, noe 
som gjør at behovet for parkeringsplass er til stede. På 
utfartsdager har ikke parkeringsplassen ved Skytterhuset 
tilstrekkelig kapasitet.  
 
Formålet ved Arena Fredrikstad er endret slik at det også 
omfatter støttefunksjoner som servering, kontorer og noe 
salg. Området omfattes av samme 
parkeringsbestemmelser som andre idrettsanlegg.  
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Stjernehallentomta og vil gi marka en bedre inngangsport. I 
stedet for en parkeringsplass i marka, burde man legge til 
rette for et parkeringsanlegg under ny bebyggelse som 
betjener både boligene som skal bygges og utfartsparkering 
i samme anlegg (plasser til beboere reserveres).  
 
Arena Fredrikstad  
Arealformålet om at «Området skal brukes til idrettsanlegg 
og skole» (s. 59 i planbestemmelsene) kan fremstå for smal 
og lite presis, og at teksten bør suppleres med 
hovedformålet «Bebyggelse og anlegg» og eventuelt 
presiseres i ytterligere underformål. Ønsker også at det 
tilrettelegges for parkeringsmuligheter i området, tilpasset 
norm for idrettsanlegg og anlegg for andre arrangementer. 
Både DNB Arena i Stavanger og nye Risenga ishall i Asker 
har/vil ha parkeringsanlegg i tilknytning til anlegget.  

937 
 

Anna Kristin 
Andersen, datert 
29.03.2019. 
 

Gnr./bnr. 78/16 (Østre Vikane).  
 
Merknad til endring fra bebyggelse og anlegg til LNF-b. Se 
både merknad dnr. 937 og 971.  
 
Avsender reagerer på at eiendommen som tidligere har 
vært avsatt til byggeområde, nå er foreslått som LNF-b-
område. Avsender opplever ikke at det er noen som går tur 
til marka gjennom eiendommen, og mener den heller burde 
vært ryddet for store og råtne trær og benyttet til 
bebyggelse. 

Områder der det ikke har vært igangsatt reguleringsarbeid, 
og som innebærer bruk av nye områder utenfor 
byområdet, er fjernet som byggemuligheter.  
 
Nåværende kommuneplan er gjeldende frem til ny er 
vedtatt. Det er mulig å prøve ut utbyggingsmuligheten ved 
å gjennomføre en forhåndkonferanse med byggesak, Se 
forøvrig også overgangsbestemmelsepunkt 1.6. 
 
Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig og 
fritidsbolig, se hhv. bestemmelsespunkt 38 og 39. Formålet 
legger til rette for utvikling og vedlikehold av eksisterende 
bolig eller fritidsbolig. Det er derimot ikke mulig å oppføre 
ny fritidsbebyggelse eller å fradele for nye boenheter for 
bolig.  
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Endringene er gjort som hovedgrep i kommuneplanen. De 
aktuelle hovedgrepene er utarbeidet på bakgrunn av at en 
ønsker å prioritere arealer nærmere skolene til ny 
boligutbygging i lokalsentrene, samt styre ny 
hytteutbygging til områder som er egnet for fortetting.  
Vi viser til kapitler om fordeling av boligbyggingen og 
hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

938 COWI AS v/ Rune 
Skarstein, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 638/2 m.fl. (Årum/Gretnes Sundløkka).  
 
Merknad til boligbyggeprogammet for Gretnes-Sundløkka. 
Områdenavn BA06. 
 
Merknaden gjelder boligbyggeplanprogrammet i 
arealplanen, der Gretnes/Sundløkkaplanen er satt opp med 
utbygging først i 2028. Planarbeidet med 
Gretnes/Sundløkkaplanen har vært en lang, krevende og 
kostbar planprosess. Områdeplanen som normalt er tiltenkt 
som en kommunal plan er fullfinansiert av grunneierne, og 
tiltakshaverne har påtatt seg et stort samfunnsprosjekt 
knyttet til ønsket arealutvikling i kommunen.  
 
Når boligbyggeprogrammet setter opp utbygging først fra 
2028 vil ikke dette gi tiltakshaverne den nødvendige 
prioriteringen og forutsigbarheten som er påkrevd. Selv om 
boligbyggeprogrammet skal revideres hvert fjerde år er det 
viktig av tiltakshavere gis en trygghet for at prosjektet som 
formelt startet opp i 2010 kan starte utbygging så tidlig som 
mulig.  
 

Boligbyggeprogrammet er kun retningsgivende og basert 
på skoleprognoser. Det er reell skolekapasitet som avgjør 
når det kan bygges ut. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Det foreslås derfor at boligbyggeprogrammet for BA 
Gretnes (planid. 01061067) revideres til å ha en oppstart 
2024. Rekkefølgebestemmelser 
ibområderereguleringsplanen ivaretar 
nødvendigsamfunnsbehov knyttet til offentlig infrastruktur 
før utbygging. 

939 Glenn Andersen, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 423/2 (FMV).  
 
Merknad om sette av areal til nytt bad i samspill med Arena 
Fredrikstad. Endring FMV1. Se både merknad dnr. 853 og 
939. 
 
Viser til Norges Svømmeforbunds anbefalinger. 
Svømmehalldekningen være en fremtidig utfordring for 
Fredrikstad kommune. Denne utfordringen bør gjøre at det 
på FMV sees på en tomt for en byarena for svømming. 
Dette vil i tillegg som offentlig bad i sentrum kunne dekke 
behovene til byens svømmeklubb, Fredrik II V.G.S, WANG, 
Kråkerøy, Hvaler, samt sentrumsskolene sitt behov for 
bassengtid.  
 
Med riktig beliggenhet vil arenaen kunne ha et utendørs 
elvebad og bystrand. Arenaen bør også sees i sammenheng 
men Arena Fredrikstad og den energigjenvinningen som kan 
tas fra driften av disse ishallene. En slik plassering vil skape 
en synergi av den utdannings-, idrett og aktivitetsklyngen 
som er og vil være i området. Med plassering på Odden ved 
Arena Fredrikstad vil anlegget kunne skape en flott 
overgang til en stor ishall i det som er innseilingen til 
Fredrikstad.  

Innspillet kommer sent i prosessen. Tomten er allerede 
planlagt intensivt brukt, energi vil planlegges gjenbrukt i 
skolen. 
 
Tanken er god og muligheten finnes i arealplanen for FMV-
området lengre vest. 
 
Det er ingen politisk bestilling på bad, men fremtidig 
planarbeider vil kunne imøtekomme dette.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

940 Strategic Lab for 
Architecture and 

Gnr./bnr. 300/1296 og 300/59 (Gunnar Nilsens gate 8/Arne 
Stangebyes gate 10/Fredrikstad sentrum).  

Avsender har rett i at bygningene ikke er formelt fredet 
eller vernet etter kulturminneloven, men er tillagt 
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Building AS v/ Emil 
Andersson, datert 
01.04.2019.  

 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 185), se 
dnr. 498. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er kommentert at to bygninger er SEFRAK-registrerte og 
at området har flere rødmerkede bygninger. Bygningen i 
Gunnar Nilsens Gate 8 er markert med gult triangel, og den 
har ikke noen status som fredet eller vernet. Eiendommen 
på Arne Stangebyes Gate 10 er ikke registrert i SEFRAK.  
 
Landskap  
Kvartalsbebyggelsen ved Gunnar Nilsens Gate er av svært 
variert kvalitet. Det er uproblematisk at det legges opp til en 
variasjon av høyder i bebyggelsesstrukturen.  
  
Støy 
Dette er enkelt å håndtere. Det finnes gode muligheter for å 
legge til rette for tilstrekkelige uteområder som ligger 
beskyttet fra støy og trafikk på tomtenes østre deler, godt 
beskyttet fra Gunnar Nilsens gate av bygningsmassen.  
  
Det er mye som taler for at man burde åpne for mer 
offensive bygningshøyder på deler av østsiden av Gunnar 
Nilsens Gate. Dette er arealer som ligger sentrumsnært og 
egner seg godt til fortetting samtidig som det er kort 
avstand til kollektivknutepunkter og offentlig transport.  
  
Bebyggelse lenger øst oppe på Apenesfjellet ligger betydelig 
høyre og påvirkes ikke negativt av en eventuell høyre 
bebyggelse i Gunnar Nilsens Gate. Utbyggingen vil kunne 
bidra til etterspurt byreparasjon, samt skape en spennende 

hensynssone og rødmerking i kommuneplanen. Begge 
bygningene er registrert i SEFRAK (gul markering), dette er 
bygninger som er oppført på 1800-tallet. 
 
Av hensyn til kulturmiljø og bybilde (landskap) tåler ikke 
det her området tettere og høyere bebyggelse. Dette er de 
avgjørende temaene i konsekvensutredningen. Vi 
opprettholder vår vurdering og konklusjon i 
konsekvensutredningen. Gunnar Nilsens gate vil få 
forskjellige karakter på hver side av gaten. På denne siden 
av Gunnar Nilsens gate mot Apenesfjellet skal bebyggelsen 
holdes lavere. Dette er viktig for at den historiske 
bebyggelsen og kollen Apenesfjellet også i fortsettelsen 
kan oppleves fra gaten nedenfor.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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variasjon i kvartal og gateløp. Ny bebyggelse kan på en 
relevant måte fortolke volum og materialitet fra 
eksisterende bebyggelse på Apenesfjellet, samtidig som det 
kan tilføre urbanitet, vitalitet og dynamikk. 

941 Glenn Andersen og 
Martha Hansdatter 
Hoås, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 422/33, 422/516 og 422/244 (Verkstedveien 
14A/Bjølstad Gård).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 180), se 
dnr. 490. Se både merknader dnr. 746, 941 og 1016. 
Mener høringsinnspillet om å utvikle eiendommene 
422/516 og 422/369 vil ødelegge mye av det landlige preget 
denne delen av området har. Området 411/516 bør 
beholdes som friområde for å opprettholde en 
grønnstruktur og buffersone mot utviklingen lenger nord.  
 
Også område 422/244 bør bevares som i dag, og utvikles til 
å bli et mer parklignende område. Det skaper en kontrast og 
et pusterom til en ellers gjenbygd og fortettet 
elvepromenade. Plassen er også blitt svært viktig for 
beboere i området da det er få eller ingen andre grønne 
lunger i området til Bjølstad Vel.  

Merknaden tas til følge, men medfører ingen endring i 
planforslaget. 

942 Kjølshunn velforening 
v/ Sandra M. L. 
Jørgensen, datert 
01.04.2019. 

Generelle merknader til kommuneplanen med henvisning til 
Kjølshunn- og Skjærvikenområdet. 
 
10-minutters gangvei til skole  
Prinsippet om maksimalt 10 minutters skolevei er et 
uforståelig krav. Med sykkel tar det 5 minutter for barna å 
komme seg til Borge barneskole, og barna anvender en 
trygg gangvei. Barn har også godt av fysisk aktivitet.  
 
Boligbyggeprogrammet 2019-2031 

10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
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Savner Skjærviken i boligbyggeprogrammet for 2019-2031. 
Flere steder som er nevnt i boligbyggeprogrammet er 
plassert lenger vekk fra nærmeste skole enn mange fine 
områder som ligger i nærheten av Borge barneskole, som 
kunne vært en mulighet for boligbygging. Avsender foreslår 
blant annet å fullføre ideen om Kjølshunn 2, som var på 
planen for 30 år siden. Ikke alle kan bo sentrumsnært, og 
det å inkludere Skjærviken i boligbyggeprogrammet vil 
inkludere en annen type boliger og tilbud enn i 
sentrumsområdet.  
 
Fortettingsstrategien  
Avsender reagerer på forslaget innskjerping av 
fortettingsstrategien, til 60/30/10. Avsender mener 
50/40/10 bør beholdes, eventuelt at utbygging i 
lokalsamfunnene økes til 15%. Årsaken er at Skjærviken har 
nær kontakt med tettstedene på Østsiden, og avsender 
frykter at en innskjerping i fortettingsstrategien vil føre til 
null fleksibilitet i forhold til de planene som allerede er lagt. 
 
Vern av grøntområder 
Avsender ønsker at kommunen verner om områdene rundt 
Vetatoppen/Vardeveien/Toftebergområdet, da dette er 
viktige turområder både for innbyggere og dyrene i skogen. 
Disse grøntområdene må tas hensyn til i arealplanen. 

fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Fortettingsstrategien (boligfordelingen): 
I planforslaget har en foreslått en boligfordeling på 
grunnlag av byutredningen og fortettingsstrategien som 
ble utarbeidet i innledningen til kommuneplanarbeidet. Se 
planbeskrivelsens kapittel om byutvikling. 
  
Fortettingsstrategien foreslår et fokus på byen og at 
fortetting skal skje innenfra og ut. Utredningene viser at 
det er store muligheter for å nå målsettingen om nullvekst 
i personbiltransport med arealplanlegging som 
verktøy/virkemiddel. Vi ser det som særlig viktig at 
Fredrikstad kommune planlegger for redusert 
transportbehov, og for økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtrafikk.  
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Ved vurdering av innspill til planen er gangbarhetsanalysen 
i Fortettingsstrategien lagt til grunn. Den angir ca. ti 
minutters gange til et godt kollektivtilbud som den 
avstanden vi aksepterer hvis vi skal benytte 
kollektivtransport framfor å sette oss i bilen. 
 
Fredrikstad har store områder i sentrum som er egnet for 
transformasjon. Kapasiteten i transformasjonsområdene 
er så stor at annen sentrumsnær utbygging ikke er 
nødvendig for å ivareta fortetting og redusert 
transportarbeid. Det er heller ikke nødvendig å fortette i 
eksisterende boligstrøk. Det er viktig å beholde grønne 
lunger og parker. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder.  
 
I planforslaget har en foreslått en endring fra dagens 
fordeling i byområdet/tettstedet/lokalsentrene, fra 
50/30/10 til 60/30/10. Fortettingsstrategien anbefalte en 
høyere fordeling i sentrum (80%), men en har her valgt å 
legge seg på et fornuftig kompromiss. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet): 
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
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statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet. 
 
For Skjærviken har det ikke vært noen konkrete innspill for 
nye utbyggingsområder. Utbyggingen blir prioritert til 
andre lokalsamfunn. Boligutbygging innenfor Borge 
skolekrets bør spilles inn og vurderes i løpet av neste 
kommuneplanrullering. 
  
Friluftsliv:  
Vetatoppen har arealformål LNF og er tillagt hensynssone 
friluftsliv i kommuneplanen.  
 
Merknaden tas delvis til følge. 
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944 Bygg- og Boligutvikling 
AS v/ Jon Bossum, 
datert 31.03.2019. 

Gnr./bnr. 434/115 (Trolldalen/Kråkerøy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 175), se 
dnr. 485. 
 
Friluftsliv  
I konsekvensutredningen står det at området er kartlagt 
som ett viktig friluftsområde; turområde – LNF. Opplever 
ikke at dette er riktig. Vest for tomten er det en svært bratt 
fjellvegg, og terrenget rundt er ikke en naturlig, ei heller en 
mulig ferdselsvei for turgåere. Høydeforskjellen er svært 
stor og all ferdsel vil være risikofylt. Opplever at man har 
tegnet inn en trase uten å ha kvalitetssikret området, og ber 
kommunen revurderer sine temakart og retter opp i 
klassifiseringen.  
 
Transportbehov, energiforbruk og engergiløsninger 
Området er vurdert til å være usentralt med lav 
kollektivdekning, avkjøring til teig må opparbeides. Buss 
passerer holdeplassen en gang hver time. Gangavstand til 
holdeplassen er 4-5 minutter på asfaltert vei som er åpen 
hele året. Når det gjelder avkjøring til tomten så er den 
felles med 27 A, og følgelig trenger man ikke noen ny 
avkjøring fra hovedvei. Det er også fremført offentlig vann 
og avløp inn på tomten.  
 
Gang- og sykkelveinett  
I konsekvensutredningen står det at det at det ikke 
eksisterer noen gang- eller sykkelvei i nærheten. Det er 
relativt nylig vedtatt å legge en stor strømledning i bakken. 
Arbeidet med legging av ny kabel i bakken er påstartet og 
det anlegges samtidig en ny gang- og sykkelvei.  

Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Senterstruktur og 60/30/10 gjør det ikke egnet å bygge ut 
kapasiteten på Lunde skole. Det åpnes kun for noe 
utbygging i LNF nær skolene. Dersom det var 
skolekapasitet ville foreslåtte boligområder som ligger 
nærmere skolen prioriteres. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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945 
 

Petrikirken Kjølberg v/ 
Bygg og boligutvikling 
AS - Jon Bossum, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 609/6 m.fl. (Kjølberg).  
 
Merknad til innspill som ikke ble konsekvensutredet, se dnr. 
700. Innspill til boligformål fra LNF med hensynsone 
kulturlandskap. Se både merknad dnr. 842, 846 og 945.  
 
Ber kommunen om å i nåværende rullering av 
kommuneplanens arealdel å legge til rette for en utbygging 
på deler av nevnte eiendom. En omdisponering vil bidra til å 
sikre Petrikirkens arbeide for fremtiden og samtidig åpne 
opp for tilrettelegging av flere nye samfunnsnyttige 
aktiviteter/virksomheter i lokalsamfunnet. Oppfatter og har 
forståelse for at kommunen er kommet relativt langt i 
planprosessen, men opplever at Petrikirken er en stor del av 
lokalsamfunnet, og har en så betydelig samfunnsmessig 
verdi for både barn og eldre, at innspillet bør tas til følge. 
 
Samtidig vises det til at dagens virksomheter i 
lokalsamfunnet, som kirken, speider, barnehage, 
eldregruppe m.m. skriker etter mer arealer til disposisjon 
for å legge forholdene endra bedre til rette for 
virksomhetene. Håper at administrasjon og politikere ser 
nytteverdien i det arbeidet som Petrikirken bedriver og vil 
bidra til å få på plass omdisponering som det her søkes om.   

Merknaden tas til orientering. 
 
Innspillet er lagt inn i konsekvensutredningen og vurdert 
nå før 2. høring, se vedlegg til planforslaget (GU 248). 
 
Innspillet tas ikke til følge. Jordbruksarealet består av 
fulldyrka jord, er tildelt hensynssone for landskap og deler 
er registrert som lokalt viktig kulturmiljø. Det avgjørende 
temaet i vurderingen er her at en utbygging vil være i 
konflikt med jordvernet. Det legges ikke ut nye 
utbyggingsareal på eksisterende jordbruksarealer. Det 
finnes mer egnede transformasjonsområder nærmere 
skolen. 

948 Fellesutvalget for 
bondelagene i 
Fredrikstad og Hvaler 
v/ Lise Thorsø Mohr, 
datert 01.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
Registrerer at tre barneskoler med ledig kapasitet er nevnt i 
arealplanen: Slevik, Manstad og Torsnes barneskoler. I disse 
lokalsamfunnene skulle en boligutbygging kunne finne sted, 
men dette er ikke etterkommet.  
 

10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
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Et argument er at barna har mer enn ti minutters gange fra 
hjem til skole, selv om det er på trygge gang- og sykkelveier.  
Samtidig som det er et nasjonalt fokus på at barn ikke 
beveger seg tilstrekkelig, og at sittende regjering vil komme 
med forslag om å styrke gymnastikkplaner i skolen 
(Resolusjon på Høyres landsmøte 2019).  Det stilles også 
spørsmål ved en prosentvis utbygging/utvikling i 
kommunen.  
 
Når det gjelder utvidelse av Kråkerøymarka, reagerer 
avsender på at de berørte grunneierne ble kjent med denne 
utvidelsen i media. Samtlige grunneiere er imot dette, og 
avsender opplever det som et overgrep mot 
eiendomsretten. Avsender har et sterkt ønske om at 
Fredrikstad kommune tar vern av matjord på største alvor, 
og skriver at for eksempel Gudebergjordet med et enkelt 
grep kan føres tilbake som planstatus LNF. Samtidig må 
næringsarealer på Årum unngå store og gode kornarealer.  

Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet): 
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
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Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  
 
Vedrørende barnehagekapasitet styres ikke 
utbyggingsrekkefølge av barnehagekapasitet på samme 
måte som for skolekapasitet. 
 
Kråkerøymarka:  
Markaområdene er arealer i kommunen som har særlig 
viktige fellesverdier knyttet til naturopplevelser, 
naturmiljø, biologisk mangfold, kulturminner, 
kulturmiljøer, landskap, vannforsyning etc.  
 
Etter initiativ i forbindelse med kommundelplanen Aktive 
liv er det innført et nytt markaområde sørvest for 
Enhusveien/fv 108 på Kråkerøy. Etter høringsperioden er 
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det gjort mindre justeringer av den nye markagrensen. 
Markagrensen er trukket tilbake fra gårdstun. Det gir 
gårdene mulighet for framtidig utvidelse av 
gårdsbebyggelsen uten at det kommer i konflikt med 
markagrensen.  Mange steder er det dyrket mark innenfor 
markagrensen, særlig i Fredrikstadmarka. I det nye 
området på Kråkerøy er nå enda mer dyrket mark tatt ut 
av marka. Markaområdet får dermed en avgrensning som 
følger kantene på jordene. 
 
Gudeberg og Årum: 
Næringsområde (N506) sørvest for motorveikrysset på 
Årum er tatt ut i forslag til ny kommuneplan og foreslått 
tilbakeført til LNF. 
Utbyggingsområdene på Gudeberg, Gretnes og Domberg 
er omdisponert til utbygning i tidligere kommuneplaner og 
er kun videreført fra gjeldende kommuneplan. Det er ikke 
gjort en endring i planforslaget til ny kommuneplan. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

949 Martin Thorsen 
Ranang, José Leguina 
og Cathrine Møgster 
Leguina, datert 
29.03.2019. 

Gnr./bnr. 208/1427 (Værste).  
 
Innspill om at ny aktivitetspark/skatepark bør innarbeides i 
kommuneplanen dersom skateparken på Steffensjordet 
rives som følge av Intercity utbygging. Alternativ plassering 
til Steffensjordet foreslås å være FMV vest, evt. 
Porselenskaia. 
 
Der organisert lagidrett i senere tid har tapt terreng, er den 
egenorganiserte idretten i sterk vekst.  Skateparker rundt 
om blir større og større, og kan integrere omkringliggende 
områder med buldrevegger, petanque-baner, 

Aktivitetspark/skatepark vil kunne plasseres i en av 
parkene som er avsatt i arealplankartet. 
 
Merknaden tas til følge. 
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treningsapparater, basketkurver, grillmuligheter, caféer og 
så videre. Dette legger til rette for økt aktivitetsnivå, 
samvær på tvers av generasjoner og ikke minst at 
mennesker fra alle sosiale lag møtes på samme arena. 
Anlegget må plasseres lurt og utformingen bør invitere 
førstegangsbrukere og lekende, samtidig som elever og 
erfarne utøvere har glede av anlegget etter skoletid i 
fellesskap. 

950 Ungdom mellom 14-
17 år v/ Camilla S. 
Eidsvold, datert 
01.04.2019. 

Merknader til høyder, møteplasser, skatebanen og kollektiv. 
Se både merknad dnr. 950 og 997. 
 
Avsender skriver at merknadene er fra 18 unge mellom 14-
17 år, fra alle kanter av byen og fra Greåker. 

- Det ønskes ikke høye hus i sentrum. Høyhus kan 
være ved Grønli.  

- Det ønskes flere møteplasser  
- Det er fint med grøntareal, men ikke nødvendigvis 

midt i byen  
- Skateparken ønskes flyttet til lokket på ny 

innfartsåre ved Glemmen/ Bratliparken 
- Det er vanskelig med utbygging når det ikke går 

busser  
- Det ønskes mer ferge 

Takker for merknader. Flere av temaene er godt ivaretatt i 
kommuneplanen. Det er noen temaer som må tas i andre 
forum. 
 
Høyhus: 
Vi viser til planbeskrivelsens kapitler om mål, byutvikling 
og byggehøyder. Vi sikrer i planforslaget maksimale 
byggehøyder som tar hensyn til viktige landskaps-, natur- 
og kulturminneverdier samt behovet for høy 
arealutnyttelse. 
 
Der det tillattes høyere høyder er der det markerer en 
funksjon som er viktig for byens identitet. Noen bygninger 
fungerer altså som meningsbærende «landemerker» og 
kan dermed stå fram med større bevissthet, enn det 
individuelle hus, som bør vise hensyn og tilbakeholdenhet. 
Monumentalbygg er Fredrikstads signalbygg.  
 
Funksjonen knutepunkt er en slik samfunnsviktig funksjon 
som med fordel kan markeres med høyere bygninger. Det 
vil også støtte opp under den høye tettheten, som er riktig 
i området nærmest knutepunktet.  
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Vi legger i planforslaget til rette for økte byggehøyder på 
deler av FMV-vest, i Gunnar Nilsens gate og derfra videre 
mot kollektivknutepunktet på Grønli. 
 
Møteplasser, grøntareal og skatepark: 
Kommunen har som mål at vi skal utvikle og sikre områder 
med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i 
nærmiljøene. Videre ønsker vi å samlokalisere flest mulig 
arealer og anlegg for lek, rekreasjon og utendørs idrett, 
slik at en får større og mer attraktive anlegg med tilbud til 
mange brukergrupper i urbane strøk. 
 
Forslag til kommuneplan stiller krav til og innfører et nytt 
begrep: «nærmiljøparker». Intensjonen er at det innføres 
et nettverk av nærmiljøparker som sikrer at alle har tilgang 
til et større grønt aktivitetsområde. Møteplassene vil være 
i et nettverk, ha varierte funksjoner og utforming. Vi viser 
til planbeskrivelsen kapittel: «Våre felles rom». Samt 
bestemmelser knyttet til nærmiljøparker. 
 
Skateparken vil kunne flyttes til en av nærmiljøparkene. 
 
Ferge: 
Kommuneplanen legger opp til etablering av flere 
fergeleier. 
 
Buss: 
Busstilbudet styres av fylkeskommunen. 
 
Merknaden tas til følge. 
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951 
 

Per Bjar, datert 
30.03.2019. 

Merknad om bestemmelser for lysforurensing. Se både 
merknad dnr. 725, 753 og 951.  
 
Foreslår at det tas inn bestemmelser for å styre graden av 
lysforurensning. Spesielt oppleves det som uheldig at 
hytteeiere ønsker å profilere hytter med utvendig lys. Lavt 
strømforbruk i dagens lyskilder gjør at dette også er 
økonomisk mulig. Foreslår et krav om at utvendig lys ikke 
tillates med synlig lyskilde – det bør være krav om skjermet 
lyskilde i utvendig belysning i LNF-områder.  
 
I byrom bør man unngå synlige lyskilder (at man ser rett på 
lyspæra). Bruk av skjermet/reflektert lys bør benyttes i stort 
sett all belysning. Det bør også vurderes om det skal settes 
krav til lys med asymmetrisk optikk.  

Utebelysning er ikke søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen har ingen belysningsplan eller 
andre overordnede grep/prinsipper for belysning.  
 
Det vil bli for detaljert å ta dette inn i kommuneplanen da 
det går ut over retningslinjene i regional kystsoneplan. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

952 G plan AS v/ Andreas 
Sporild Olsen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 439/1/188 og 439/1 (Barkedalen/Kråkerøy).  
 
Merknader til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 76), se 
dnr. 141. Samt (GU 70), se dnr. 132. 
 
Hovedargumentet for at arealene ikke foreslås omdisponert 
oppfattes å være manglende skoledekning. Dette er et 
avgjørende argument og avsender aksepterer dette som 
begrunnelse. Konsekvensutredningen av innspillene på 
enkelte tema vurderes imidlertid å inneha enkelte mangler.  
 
Det vil av hensyn til en eventuell senere vurdering av 
områdene til utbyggingsformål være vesentlig at arealene 
ikke tillegges høyere verdi som friluftsområde enn hva som 
er tilfelle, samt at hensynet til naturverdier beskrives 
korrekt. Arealene er i vedtatt fylkesplan anvist som 
fremtidige utbyggingsområder og vil i dette perspektivet 

Områdene ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslåtte tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger som LNF i tettstedet. Det legges ikke opp til 
utbygging i LNF i tettstedet, se planbeskrivelsens kapittel 
fortettingsstrategien. 
 
Det legges videre ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Senterstruktur og 60/30/10 gjør det 
ikke egnet å bygge ut kapasiteten på Lunde skole. Det 
legges kun til rette for noe utbygging i LNF nærmere 
skolene i lokalsentrene. Dersom det var skolekapasitet 
ville foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolen 
prioriteres. 
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vurderes ved en senere rullering. I merknaden er det blant 
annet lagt ved et kartutsnitt som ifølge avsender viser 
arealer som representerer et lavt konfliktnivå, og bør 
vurderes som aktuelle byggeområder i siste halvdel av 
planperioden.  

Videre ligger de foreslåtte områdene delvis i strandsonen 
hvor utbygging er innskjerpet. Vi viser til statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, hvor Oslofjordregionen er tildelt 
de strengeste føringene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

953 Karianne Hjørnevik 
Nes, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 727/57 og 727/2 (Kirkejordet ved Rolvsøy kirke, 
G3).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (ORG 05), se 
dnr. 187. Områdenavn G3. 
 
Ber om at de deler av Kirkegårdsjordet som ikke benyttes av 
andre, kan omdefineres til bolig- eller næringsarealer. 
Jordet har vært båndlagt til gravlund i over 50 år, og ligger 
nå i planområdet for ny jernbane. Har imidlertid vært i 
kontakt med Fredrikstad kirkelig fellesråd som uttaler at 
hele arealet ikke er aktuelt som gravlund.  

Området er tildelt hensynssone for kulturmiljø. Det er 
nødvendig å avvente vurdering i denne runden grunnet 
jernbaneutbyggingen, dette gjelder også alternativ bruk.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

954 G-plan AS v/ Andreas 
Sporild Olsen, datert 
01.04.2019.  

Gnr./bnr. 683/2 og 683/3 (Veel syd). 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 144, GU 
153, PRIV 09+10), se dnr. 447, 459, 613, 628. Se både 
merknader dnr. 720, 750, 793, 867, 923 og 954. 
 
Innspillet er ikke tatt til følge med begrunnelsen «Det vil 
være vanskelig å etablere gangadkomst til skolen på grunn 
av etablerte løype for travhester». Presiserer at det ikke er 
etablert løype for travhester innenfor området, men 
derimot en turveiforbindelse mellom Veelsmyra og 
Vabakken. Det foreligger ikke avtale med grunneierne om 
trening av travhester i det aktuelle området.   

På bakgrunn av en gjennomgang av prognoser for 
skolekapasitet og fordeling av boligbyggingen med 10% til 
lokalsentrene er det gjort noen endringer i planforslaget 
før 2. høring. 
 
Foreslåtte boligområder som ligger nær skolene 
prioriteres. Innspill til boligformål for dette området er tatt 
til følge i planforslaget som legges ut på 2. gangs høring. 
Dette da skolen i lokalsenteret har kapasitet og det 
foreslåtte området ligger nærmere skolen enn andre 
tilsvarende. 
 
Merknaden tas til følge.  
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Reagerer også på det gjennomgående fokuset på konflikt 
mellom hestehold og planlagte nye boligområder, og stiller 
spørsmål ved hvordan etableringen av hesteholdet ble 
argumentert for da dette ble omsøkt umiddelbart inntil 
eksisterende boligområde i 2016. At hesteholdet nå er i 
konflikt med boligetableringer oppfattes som et 
vikarierende argument og vurderes ikke å være 
arealplanfaglig avgjørende.  
 
Skoletoppen - umiddelbart syd for området - er et 
nærturområde for Torsnes befolkning. Veien Vabakken er 
tilførselssti til området. Turveien er en av bygdas mest 
benyttede turveier og benyttes daglig av skole og begge 
barnehagene i Veel som adkomst til skoletoppen. Mener 
det ikke er forsvarlig å benytte denne til kjøring med 
travhest – uavhengig av utvidelse av Veelsmyra eller ikke. 
Torsnes har også en «underdekning» på ca. 200 boliger med 
dagens skolekapasitet, og utnyttelse av investert sosial 
infrastruktur bør være et overordnet mål for kommunen. 

 

955 G-plan AS v/ Andreas 
Sporild Olsen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 630/3 m.fl. (Tofteberg næringsområde).  
 
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. 
 
Ønsker at det i kommuneplanen tydeliggjøres hva som 
inngår i «byggetrinn 3» og at dette sikres i planen. For å 
oppnå en helhetlig utforming er det ønskelig å ha størst 
mulig forutsigbarhet på hvordan næringsområdet vil 
avgrenses når dette er ferdig utviklet. 
 

Hele 985 dekar av ca 1200 dekar i fylkesplanen tas inn i 
den her rulleringen. Planen har et tidsrom på 12 år. Derfor 
er ikke tredje byggetrinn tatt med i den her rulleringen. 
Føringene ligger i fylkesplanen og det er lite sannsynlig at 
de tas ut derifra. Alternativer til regionale næringsområder 
andre steder enn Tofteberg vil være svært vanskelig å 
finne.  
 
Det har være gjennomført drøftinger med 
fylkeskonservator om å frigi kulturminnet i sør. Det ble gitt 
tilbakemeldinger om at det ikke er aktuelt å akseptere 
inngrep i dette området.  
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Syd i området er foreslått næringsareal avgrenset med en 
buffer mot et registrert kulturminne. I dialog med 
fylkeskonservator parallelt med høring av planforslaget 
oppgir fylkeskonservator at kulturminnet ikke er vurdert 
som spesielt viktig og at dette kan søkes frigitt. Frigivelse av 
kulturminner kan gjøres som følge av vedtatt 
reguleringsplan, og avsender ønsker videre at arealet 
anvises som næringsareal i ny kommuneplan. Det aktuelle 
arealet vil gi en nærere kobling mot Borge pukkverk.  

 
Tas ikke til følge. 

956 Rolf Mikkelsen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 685/5 (Holm/Torsnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 164), se 
dnr. 474. 
 
Konsekvensutredningen konkluderer med at området ligger 
utenfor 10 minutters gangsone til Torsnes skole. Avsender 
skriver at det pågår et prosjekt for etablering av ny gangvei 
via Toresvei til Torsnes skole, som gjør avstand til skolen 
langt kortere - kun 1,4 kilometer. Forslag om utbygging vil 
kunne bidra til å gjennomføre dette gangveiprosjektet.  

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene i 
lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som ligger 
nærmere skolene prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

958 Ekheim Invest AS v/ 
Griff arkitektur - Jarl 
Ture Vormdal, datert 
01.04.2019.  

Gnr./bnr. 423/1 og 423/118 (Rødsveien)  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 167), se 
dnr. 477. 
 
Mener konsekvensvurderingen som kommunen legger til 
grunn for ikke å ta innspillet til følge, delvis er feil og/eller 
basert på manglende kunnskapsgrunnlag. I det reviderte 
innspillet har tomteeier også redusert det totale arealet og 
konkretisert forslaget med en mer konsentrert plassering av 
bebyggelse, som i større grad tar større hensyn til områdets 
viktige funksjon som friluftsområde.  

Området ligger som LNF, er avsatt til naturområde og 
konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får 
konsekvenser for flere tema.  
 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at det ikke legges 
ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i denne 
rulleringen.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
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Naturmangfold 
Det skrives at det er registrert naturtyper innenfor området. 
Dette er feil. I kommunekartet for Fredrikstad kommune 
kommer det ikke frem registrert naturtyper innenfor 
området. Disse ligger langt utenfor beskrevet område.   
  
Friluftsliv 
Området er avsatt til naturområde i byområdeplanen og 
kommuneplanen. Det reviderte tiltaket opptar en begrenset 
del av naturområdet. Plasseringen ligger i et relativt bratt 
parti som generelt har en utfordrende tilgjengelighet for 
allmenheten. Forslaget opprettholder viktige drag bakover 
mot sør og øst og opptar liten del av naturområdet. Arealet 
vil kunne kompenseres for ved å avsette tilsvarende areal 
innenfor det som er avsatt til Bebyggelse og anlegg lengre 
syd og vest.  
 
Landskap  
Området består av flere koller, og vurderes til å kunne 
påvirke silhuetter og bli synlig fra sjøen. Plasseringen av 
tiltaket ligger bakom Åsgårdfjellet og er meget begrenset 
synlig fra elva. I tillegg er området meget godt beriket med 
vegetasjon, tiltaket vil derfor ikke bli spesielt synlig fra 
vannet. Dette er illustrert i både snitt og 3D omgivelser. 
 
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Nordre deler ligger i rød støysone, midtre deler ligger i gul 
støysone.  I dagens situasjon ligger planområdet i ytterkant 
av støysonen, definert av virksomheten i Dokka hos Jotne 
AS. Denne støysonen vil opphøre når industriarbeidet ved 
dokka blir avviklet og området transformeres. Derav vil det 

som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. Det er viktig 
å beholde grønne lunger og parker. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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kun bli forventet støy fra veitrafikk utenfor tiltaksområdet. 
Dette er simulert inn i vedlagt vedlegg. Det reviderte 
innspillet er trukket ytterligere mot sør, det vil derfor med 
god margin gå klar for fremtidig støy knyttet til trafikk.    
 
Barn og unges oppvekstsvilkår  
Lite kapasitet på barneskole, fullt på ungdomsskole. Det 
avsettes areal til ny barneskole i forbindelse med 
utbyggingen av Glombo i forbindelse med videre utvikling 
på FMV vest.   
  
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Vurdert å ligge utenfor gangbarhetssonene. Stamlinje for 
buss går i Rødsveien forbi området. Området har meget god 
gangbarhet til alle sentrumsfunksjoner (10 min til 
Stortorvet) og et stort antall arbeidsplasser. Videre utvikling 
i kollektivtilbud på FMV området med buss og ferge vil 
innen få år endre transportmulighetene totalt tett på 
tomteområdet.     

959 Fredrikstad 
Tennisklubb v/ Per 
Knut Christiansen, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 208/372 (Wiesebanen).  
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 100), se 
dnr. 179. Se både merknader dnr. 898, 931 og 959. 
 
Positivt at det åpnes for boligformål/bygging på 
tennisklubbens eiendom, men mener at det legges opp til 
en altfor lav utnyttelse på tomtene. Argumenterer med at 
eiendommen egner seg godt til fortetting og at 
beliggenheten tilsier at det burde åpnes for en betydelig 
høyere utnyttelse.  
 

Det settes krav til tett-lav-bebyggelse i området av 
hensyns til omkringliggende bebyggelse. Området har også 
en hensynssone for kulturmiljø. St. Croix hovedgård og 
villabebyggelsen i Bydalen er verneverdig miljøer som 
krever tilpasning av ny bebyggelse.  
 
Deler av området til tennisklubben settes av til areal for 
nærmiljøpark. I det området vil også påkrevde lekearealer 
til ny bebyggelse kunne plasseres.  
 
Tas ikke til følge.  
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I konsekvensutredningen vises det til at friområdet i 
Bydalen er en viktig nærmiljøpark. Ønsker å poengtere at 
bruken av kommunens grønne areal ikke vil berøres av 
innspillet. Når det gjelder overvannsproblematikk vises det 
til prosjekter med lignende forutsetninger, og skriver at det 
med relativt begrensede tiltak lar seg løse å håndtere 
overvann.  

961 Advokatfirma 
Fredheim v/ Anders 
Schjøllert Fredheim, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 125/1 (Saltnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 77), se 
dnr. 142. 
 
I konsekvensutredningen er det vurdert å være et viktig 
friluftslivsområde på teigen. Uenig i dette. Teigen benyttes 
ikke som friareal og er heller ikke attraktivt turterreng. 
Videre legges det vekt på at det er 360 meter til gang- og 
sykkelveg. Det er kun 50 meter til kystsonestien, og 
adkomsten til de øvrige hyttene også vil gjøre nytte som 
gang- og sykkelveg. 
 
Området er videre vurdert som usentralt med dårlig 
kollektivdekning. Minner om at innspillet gjelder 
fritidseiendommer. De vil etter sin art gjerne være usentralt 
plassert. Det er også slik at tomtene har vesentlig bedre 
kollektivdekning enn hva som er tilfelle for øvrige 
fritidsboliger, da det er få minutters gange til hovedvei hvor 
det er bussforbindelse til Østfoldbyene. 
 
Det er ikke nødvendig med særlig arbeid for å utarbeide 
adkomst inn på tomtene, og VA ligger i adkomstveien. 

Viser til planbeskrivelsens kapittel om fritidsboliger. I 
denne planen er det kun lagt inn fritidsboligformål for 
større sammenhengende hytteområder som er egnet for 
fortetting. Disse er vist med byggeområde for 
fritidsboliger, og er sammenhengende hytteområder som 
ikke kan utvides, men fortettes.  
 
Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig og 
fritidsbolig, se hhv. bestemmelsespunkt 38 og 39. Formålet 
legger til rette for utvikling og vedlikehold av eksisterende 
bolig eller fritidsbolig. Det er derimot ikke mulig å oppføre 
ny fritidsbebyggelse eller å fradele for nye boenheter for 
bolig.  
 
Endringen er gjort som hovedgrep i kommuneplanen. De 
aktuelle hovedgrepene er utarbeidet på bakgrunn av at en 
ønsker å prioritere arealer nærmere skolene til ny 
boligutbygging i lokalsentrene, samt styre ny 
hytteutbygging til områder som er egnet for fortetting.  
Vi viser til kapitler om fordeling av boligbyggingen og 
hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

962 Fredriksborg Eiendom 
AS v/ Morten Olav 

Fortetting  Planen støtter handel i sentrum ved å legge til rette for 
mye transformasjon i sentrumsnære områder. Planen 
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Fredriksen, datert 
01.04.2019. 

I utkastet til ny arealdel er det definert områder for 
fortetting, og laget bestemmelser om byggehøyder. Mener 
at man i arealdelen isteden burde fokusere på minste og 
største tillate grad av utnytting, ikke høyde. Vurderingen av 
bygningens høyde og nærmere utforming bør gjøres i 
reguleringsprosessene. Man må unngå en plan som legger 
opp til fortetting, men som på grunn av diverse unntak gjør 
at man i praksis ikke oppnår mer effektiv arealbruk enn i 
dag. 
 
Handel  
Handelen bør først og fremst skje i sentrum. Fredrikstad kan 
ikke overlate styringen av handelen til 
kjøpesenterbestemmelsen i fylkesplanen og statlige 
planretningslinjer. Kommunen må ta tydeligere grep for å 
bringe handelen tilbake til sentrum.   
  
Mener at Fredrikstad bør planlegge og bygge bydelssentre 
med høy arealutnyttelse, nærhandel og boliger på de mest 
folkerike stedene utenfor sentrum. Slik kan folk handle 
dagligvarer, apotekvarer, blomster, o.l. i nærheten av 
bostedet, og man kan unngå unødvendig personbiltrafikk 
 
Boligbyggeprogram 
Av erfaring vet man at noen av prosjektene som ligger inne i 
boligbyggeprogrammet ikke realiseres. Anbefaler derfor at 
man "overbooker" boligbyggeprogrammet. Med det menes 
det at man i programmet kan legge inn flere prosjekter og 
mer boligbygging enn det teoretiske behovet tilsier. I sum 
vil man med overbooking trolig ende opp med å bygge et 
mer riktig antall boliger i forhold til behovet.  Tallene fra 

åpner også for nyetablering av dagligvarehandel og annen 
nærhandel utenfor sentrum.  
 
Det vises til vedlegg A for mer informasjon om høyder og 
uteoppholdsareal.  
 
Det er riktig at noen av prosjektene i 
boligbyggeprogrammet ikke vil bli realisert som planlagt. 
Derfor er det allerede lagt inn noe «overkapasitet» i 
boligbyggeprogrammet. Det er også bare retningsgivende 
slik at det skal være noe fleksibilitet i forhold til rekkefølge 
for utbyggingen.  
 
Det finnes en metode for arealregnskapet som ble vedtatt 
av fylkestinget i 2011. Fredrikstad kommune må forholde 
seg til den metoden.  
 
Nye fergeleier er plasser slik at de vil dekke nye 
boligområder. Ferga er et viktig prinsipp for en mer 
bærekraftig ferdsel i byen. Det vil ikke fungere slik at 
eksisterende kollektivtilbud og eksisterende gang- og 
sykkeltraséer vil styre hvor fortettingen skal skje. Derimot 
vil utbyggingsprosjekter måtte redegjøre for den 
fremtidige løsningen.  
 
Merknaden tas delvis til følge.  
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perioden 2007-2018 tilsier at man kan overbooke med cirka 
20% i året. 
 
Arealregnskap  
Mener at kommunen bør gå i dialog med fylkeskommunen 
for å få avklaringer omkring bruken av arealregnskapet. Slik 
kan man få flere incentiver til å bygge sentralt, og 
grunneierne kan få klarhet i hvordan forslag til endringer i 
arealformål påvirker arealregnskapet.  Med dette vil man 
kunne få et arealregnskap som ikke virker mot sin hensikt.  
  
Fergene 
Fergene har vært en suksess, med store økninger i antall 
passasjerer. Mener at denne utviklingen bør fortsette, og at 
Fredrikstad bør bruke fergene til å fremme en utvikling som 
reduserer personbiltrafikken. For å underbygge fergenes 
passasjergrunnlag bør det brukes arealformål og 
bestemmelser om fortetting som åpner for utvikling av 
boliger tett på fergeleiene 
 
Kollektivtransport  
Mange av vurderingene som er gjort i arbeidet med den nye 
arealdelen bygger på eksisterende veier, sykkelstier samt 
buss- og fergeruter. Har forståelse for at man i 
utredningene ikke spekulerer for mye om når nye stier 
bygges, når bussrutene endres og nye ferger kommer i 
trafikk.  Ensidig fokus på eksisterende gang- og sykkelstier 
samt buss- og fergeruter kan imidlertid stå i veien for 
samhandling mellom kommunen og private aktører.  

963 Fredriksborg Eiendom 
AS v/ Morten Olav 

Gnr./bnr. 300/886 (Nygaardsgata 28-30).  
 

Det vises til vedlegg A for kommentarer om høyder og 
uteoppholdsareal.  
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Fredriksen, datert 
01.04.2019. 

Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 171), se 
dnr. 481. 
 
Viser til den mer generelle merknaden over, og ber om at 
disse leses i sammenheng.  
 
Generelt mener avsender at prosjektet i Nygaardsgata 28-
30 er et eksempel på hvordan regler basert på grad av 
utnytting fremfor høyde kan bidra til å realisere 
overordnede målsetninger med det pågående planarbeidet.    
  
Ved å fordele bygningsvolumene med større høydevariasjon 
blir bygget bedre tilpasset omgivelsene. Det presiseres også 
at arealdelens høringsutkast og avsenders foreslåtte 
prosjekt har tilnærmet samme utnyttelse. Forskjellen ligger i 
hvordan bygningsvolumet plasseres. Ved å samle høyden i 
prosjektet på den delen av tomta som tåler høyde best, 
oppnår man lavere høyder mot Nygaardsgata og Asylgata, 
og unngår en større «byggingsvegg» mot Gunnar Nilsens 
gate. Prosjektet vil videre bidra til økt arealeffektivitet og en 
realisering av de overordnete målene om bærekraft. 

Merknaden tas delvis til følge.  
 

964 Advokatfirma 
Fredheim v/ Anders 
Schjøllert Fredheim, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 124/1 (Sørgården/Saltnes).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 64), se 
dnr. 126. 
 
Avsender skriver at det etter grunneiers oppfatning ikke er 
lagt tilstrekkelig vekt på at det er svært god 
kollektivforbindelse for arealet som ønskes omdisponert; 
det er bussholdeplass noen meter unna. Oppføring av 
boliger utfordrer derfor ikke nødvendigvis retningslinjer om 
miljøinnrettede tiltak. 

Området ligger som LNF og konsekvensutredningen har 
registrert at foreslått tiltak får konsekvenser for flere 
tema. Det avgjørende temaet for denne vurderingen er at 
området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke 
opp til høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og 
prognoser for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. 
Det åpnes kun for noe utbygging i LNF nær skolene i 
lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som ligger 
nærmere skolene prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 



side 198 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

965 COWI AS v/ Liv Marie 
Bodal, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 112/20 (Julsedalen/Engelsviken).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 13), se 
dnr. 23. 
 
Ønsker en nærmere vurdering av om innspillet kan vurderes 
på nytt og medtas i kommuneplanenes arealdel. Begrunnes 
med at arealet ligger som en naturlig utvidelse av 
eksisterende bebyggelse og Engelsviken som lokalsamfunn.  
 
Har oppfattet at lokalsamfunnet ønsker videreutvikling av 
nærmiljøet ved Engelsviken for å opprettholde sosial 
infrastruktur. Området ligger ikke langt fra skole (2km), 
bussholdeplass (100240m), barnehage (10-70m) og butikk 
(700m). Ønsker å legge til rette for atkomst til friområdene 
slik at disse ikke blir forhindret. De østlige delene ligger i 
uproduktiv skog i vestvendt solrik skråning som gir gode 
boforhold. Subsidiært ønsker avsender å vurdere en 
begrenset utbygging eller i kombinasjon med 
hyttebebyggelse. 

Området ligger som LNF og deler av området er avsatt til 
friområde. Det avgjørende temaet for denne vurderingen 
er at området ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det 
legges ikke opp til høyere utbygging enn 10% i 
lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i tillegg 
virke begrensende. Det åpnes kun for noe utbygging i LNF 
nær skolene i lokalsentrene. Foreslåtte boligområder som 
ligger nærmere skolene prioriteres.  
 
Viser videre til planbeskrivelsens kapittel om fritidsboliger. 
I denne planen er det kun lagt inn fritidsboligformål for 
større sammenhenge områder som er egnet for fortetting. 
Disse er vist med byggeområde for fritidsboliger, og er 
sammenhengende hytteområder som ikke kan utvides, 
men fortettes.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

966 Griff arkitektur v/ Jarl 
Ture Vormdal, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 300/529 m.fl. (Glemmengata 1).   
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 160), se 
dnr. 470. 
 
Opplever at en mer fleksibel byggehøyde innenfor sentrum 
vil være fordelaktig iht. fremtidig befolkningsvekst og i 
utnyttelsen av byggbart areal, samt at variasjon i høyde kan 
gjøre det enklere å tilpasse ny bygningsmasse til en 
sammensatt og variert eksisterende bebyggelse i 
omgivelsene. Har i den sammenheng bygd opp en 3D 
modell for sammenligning (Se i merknad). 

Alle eksisterende veier og snarveier er viktige å ivareta. De 
mindre gatene og snarveiene vil bli enda viktigere i et 
mindre bilbasert samfunn.  
 
For kommentarer til høyder vises det til vedlegg A.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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Kommer med forslag til endret høydebestemmelse for 
eiendommen, samt forslag til endring i plankart knyttet til 
gangpassasje mellom Underhaugsgate og Glemmengata.   

967 COWI AS v/ Liv Marie 
Bodal, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 86/3 (Vikaneveien 559/Hasseldalen/Vestre 
Vikene).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 12), se 
dnr. 22. 
 
Avsender ønsker en nærmere vurdering av om innspillet kan 
vurderes på nytt og medtas i kommuneplanens arealdel. 
Avsenders begrunnelse for dette knyttes til at arealet ligger 
som en naturlig utvidelse av eksisterende bebyggelse. 
Forslagsstiller er imøtekommende for eventuelle 
tilpasninger av forslaget. 

Området ligger som LNF, deler av området er avsatt til 
friluftsområde og konsekvensutredningen har registrert at 
foreslått tiltak får konsekvenser for flere tema. Det 
avgjørende temaet for denne vurderingen er at området 
ligger i LNF utenfor et lokalsenter. Det legges ikke opp til 
høyere utbygging enn 10% i lokalsentrene og prognoser 
for skolekapasitet vil i tillegg virke begrensende. Det åpnes 
kun for noe utbygging i LNF nær skolene i lokalsentrene. 
Foreslåtte boligområder som ligger nærmere skolene 
prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

968 Lars-Håkon 
Wennersberg, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 438/177 (Kalleraveien/Kråkerøy).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 78), se 
dnr. 143. 
 
Avsender skriver at han som grunneier av området stiller 
seg undrende til konsekvensutredningen som er gjort. Det 
skrives at det ikke er utkjøring fra område, noe det ifølge 
avsender er. Eventuelle tomter vil ligge så høyt at de er ikke 
flomutsatt. Det er nylig anlagt ny gang og sykkelvei vei 
fylkesveien der det er kollektivdekning. Området er tenkt til 
3-4 utfyllingstomter, lik de som er under ferdigstilling på 
andre siden av veien. 

Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF innenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen.  
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
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Det er heller ikke skolekapasitet til en utbygging i området.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

969 Torp Marinepark AS v/ 
Siv Helene Sinober, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 613/16 m.fl. (Torp Marinepark).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 194), se dnr. 
511. Se både merknader dnr. 920, 927 og 969. 
 
Arealbruk  
Innspillet innebærer hovedsakelig boligbebyggelse, samtidig 
som det ønskes å legge til rette for at dagens næringsbygg 
kan brukes. Bygningene representer store økonomiske 
verdier og bidrar til variasjon og tidsdybde. Lokale 
arbeidsplasser og tilbud i lokalområdet er også positivt for 
fremtidige beboere. Ønsker derfor at kommunen legger til 
rette for å kunne beholde næringsbebyggelsen, som 
foreslått og illustrert i innspillet.  
Det er ikke behov for buffersone rundt Torp Mekaniske 
Verksted slik det er beskrevet i konsekvensutredningen. 
Industrivirksomheten har ikke negative miljøkonsekvenser 
for fremtidige boliger, dette er sikret gjennom gjeldende 
reguleringsplan og kan også sikres i fremtidige arealplaner.  
  
På plankartet er det tegnet inn en fremtidig turvei gjennom 
KB3 langs Glomma. Dette er avsender positiv til, men det 
kommer ikke frem om det er elvepromenaden det siktes til 
og om tilhørende bestemmelsene skal gjelde. Det er 
ønskelig at kommuneplanen ivaretar en sammenhengende 
Glommasti og at det legges til rette for at den skal fungere 
enda bedre enn i dag for rekreasjon og for sykkel.  Torp bør 
også vises som mulig framtidig fergeleie. 

Området har et kombinert formål som gir mange 
muligheter for bruk, også av eksisterende næringsbygg.  
 
Turveien som er vist langs Glomma er elvepromenaden, 
dvs der Glommastien går. De generelle bestemmelsene til 
elvepromenade gjelder også ved Torp Bruk.  
 
Torpelunden er et viktig friområde. Et slikt stort friområde 
vil ha en enda viktigere funksjon etter utbygging av Torp 
Bruk. Ved å kreve felles planlegging åpnes det for sambruk 
av uteoppholdsarealer/nærmiljøpark.  
 
Det vises også til vedlegg A for kommentarer om 
byggehøyder.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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Områdeavgrensninger  
Plankartet viser at området som er satt av til boligutvikling 
ikke samsvarer helt med innspillet. 3 bebygde 
boligeiendommer, tomta ved flissiloen og to 
næringseiendommer ved krysset Sulfatveien / 
Sarpsborgveien er tatt inn i KB3. Dette har avsender ingen 
merknader til. Det finnes imidlertid areal som avsender i 
innspillet har vist som boligbebyggelse. Mener disse 
arealene må tas inn i KB3. 
 
Områder som i dag er regulert til friområde og andre 
«grønne» formål bør vurderes på nytt av flere grunner:  

- Det er behov for ny grønnstruktur som bedre 
ivaretar forbindelseslinjer, grønt og lek og opphold.  

- Fagrapporter viser at områder som er satt av til vern 
ikke har verneverdi.  

- Dagens regulering er resultat av private planforslag 
og begrunnelse for utforming har ikke latt seg spore 
opp. 

 
Høyder og byform  
Det er foreslått høydebegrensinger på 5 etasjer. Mener at 
byggehøyder må besluttes på bakgrunn av relevante 
analyser for hvert planområde eller delområde i forbindelse 
med reguleringsplanprosessen. Byggehøyde må sees i 
sammenheng med bebyggelsesstruktur og typologi, som vil 
være tema i reguleringsprosessene. Lik byggehøyde bør ikke 
være en målsetting, verken for byen i sin helhet eller 
innenfor et område, for den saks skyld heller ikke for ulike 
deler av en bygning.  
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For dette konkrete prosjektet må det legges til rette for å 
bygge en høy førsteetasje uten at utbygger må redusere 
bebyggelsen med en etasje. Dette for å unngå 
innkikksproblemer. Et krav om at øverste etasje skal være 
inntrukket har flere negative konsekvenser. Det gir 
begrensninger i forhold til arkitektonisk uttrykk, og kan også 
medføre at det bygges penthouseleiligheter på øverste plan, 
og at det dermed ikke legges til rette for felles takterrasser. 
Takterrasser kan bli viktige sosial arena og møteplass i nye 
boligområder.  

970 Brdr. Bøckmann AS v/ 
Per Bjar, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 300/904 m.fl. (Nygaardsgate 42-46).  
 
For å gjøre City Hotell attraktivt med nødvendige flere rom, 
må dette skje i høyden innenfor dagens kvartalsstruktur, der 
nye høyder legges til grunn for framtidig utvidelse. Allerede 
i dag er deler av kvartalet regulert for 12 etasjer med 
kotehøyde +41. Ønsker at denne økes fra kotehøyde +41 til 
kotehøyde +44, med bakgrunn i at dagens tekniske krav gir 
behov for større byggehøyder.  

Det vises til vedlegg A for kommentarer vedrørende 
høyder.  
 
Reguleringsplanen som åpner opp til kotehøyde +41 
gjelder fullt ut til ny arealplan er vedtatt. Dersom man 
ønsker et høyt hus på stedet anbefales det å søke om 
byggetillatelse i tråd med reguleringsplanen før 
arealplanen vedtas.  
 
Merknaden tas ikke til følge.  

971 Anna Kristin 
Andersen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 78/16 (Vikaneveien 352).  
 
Merknad til endring fra bebyggelse og anlegg til LNF-b. Se 
både merknad dnr. 937 og 971. 
 
Kystsoneplanen åpnet for at det kunne oppføres ny bolig- 
eller fritidsbebyggelse innenfor arealene til nevnte 
eiendom. Avsender mener det er synd at kommunen 
foreslår å ta ut dette området som byggeområde, og 
påpeker at eiendommen også i tidligere kommuneplan for 
Onsøy kommune var avsatt til byggeområde.  
 

Områder der det ikke har vært igangsatt reguleringsarbeid, 
og som innebærer bruk av nye områder utenfor 
byområdet, er fjernet som byggemuligheter.  
 
Nåværende kommuneplan er gjeldende frem til ny er 
vedtatt. Det er mulig å prøve ut utbyggingsmuligheten ved 
å gjennomføre en forhåndkonferanse med byggesak, Se 
forøvrig også overgangsbestemmelsepunkt 1.6. 
 
Viser til at det er egne bestemmelser for LNF-b for bolig og 
fritidsbolig, se hhv. bestemmelsespunkt 38 og 39. Formålet 
legger til rette for utvikling og vedlikehold av eksisterende 
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I 1998 uttalte Fylkesmannen at det ikke er noen særlige 
regionale frilufts- eller naturverninteresser på eiendommen, 
og avsender opplever selv at eiendommen egner seg godt til 
fortetting både for bolig- og fritidseiendommer. Fredrikstad 
kommune har tidligere vært på befaring på eiendommen, 
og har anbefalt at avsender går i samarbeid med berørte 
naboer og at en eiendomsutvikler eller plankonsulent kan 
bistå videre arbeid. Avsender synes derfor det er svært synd 
at denne muligheten stoppes av endret planstatus.  

bolig eller fritidsbolig. Det er derimot ikke mulig å oppføre 
ny fritidsbebyggelse eller å fradele for nye boenheter for 
bolig.  
 
Endringen er gjort som hovedgrep i kommuneplanen. De 
aktuelle hovedgrepene er utarbeidet på bakgrunn av at en 
ønsker å prioritere arealer nærmere skolene til ny 
boligutbygging i lokalsentrene, samt styre ny 
hytteutbygging til områder som er egnet for fortetting.  
Vi viser til kapitler om fordeling av boligbyggingen og 
hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

972 Norsk Forbund for 
utviklingshemmede 
Østfold - Fredrikstad 
v/ Karianne Hjørnevik 
Nes, datert 
01.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
For å møte artikkel 19 i «FN-konvensjonen for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne», «Nasjonal boligpolitikk og mål 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne» og 
samfunnsplanens mål om at «Alle bor godt i rause og aktive 
lokalsamfunn», er det viktig at det avsettes areal og boliger 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle områder og 
boligprosjekter, særlig i sentrum. 
 
Det innebærer også at det utvikles arbeids- og 
aktivitetstilbud som er tilgjengelig i nærheten av der folk 
bor. Dette som en motsats til den sentralisering av bo- og 
aktivitetstilbud som er vedtatt i handlingsplanen 2019-2023. 
Arealplanen må romme hensynet til, - og målet om 
likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og deres mulighet til å bo hvor de vil og 
sammen med hvem de vil. 

Takker for merknader. Flere av temaene er godt ivaretatt i 
kommuneplanen. 
 
Planen stiller krav til universell utforming, samt krav til 
bilparkering for bevegelseshemmede. Se planens 
bestemmelser for dette.  
 
Innretningen til de generelle parkeringsbestemmelsene er 
endret til maksimumskrav, men krav til bilparkering for 
bevegelseshemmede har minimumskrav for å sikre 
tilstrekkelig plasser i alle nye utbygginger. Det informeres 
om at minimumskravet vil justeres noe ned i 
høringsutkastet som legges på 2. gangs høring, dette på 
bakgrunn av høringsuttalelser. 
 
Vi viser også til område KB5 i kommuneplanforslaget på 
Sorgenfri hvor grunneier planlegger å legge til rette for 
kombinert arbeidsplass og bolig for denne brukergruppen. 
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Merknaden tas til følge. 

973 Cathrine Svendsen og 
Elisabeth Haneng 
Tvete v/ COWI AS - 
Anette Hansen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 66/1 og 66/2 (1). 66/718 (2). Samt 66/10 m.fl. (3) 
(Mærrapannaveien/Slevik).  
 
Merknader til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 74), se 
dnr. 138. Innspillet omhandler 3 delfelt. 
 
Arealformålene er foreslått endret fra Landbruks-, natur og 
friluftsformål (LNF) til fremtidig fritidsbebyggelse. Ønsker å 
begrense delfelt 1 til kun å gjelde den delen som ligger bak 
100metersbeltet. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer  
Kulturminner og kulturmiljøer er gitt rød konsekvens. Dette 
er vektet for strengt. Hensynssoner bør gis gul og ikke rød 
konsekvens, da det ikke er gjort en konkret vurdering av 
hvilke verdier som skal tas hensyn til på dette plannivået, og 
at man følgelig da ikke vet omfanget og konsekvens for 
disse verdiene.   
  
Videre er det kun delfelt 3 som ligger innenfor hensynssone 
kulturmiljø. Det står ikke spesifisert i arealdel hvorfor, eller 
hvilke kulturmiljø denne sonen skal ta hensyn til. 
 
Friluftsliv  
Hensynssonen friluftsliv er vektet for strengt. Hensynssoner 
bør gis gul konsekvens og ikke rød, da det ikke er gjort en 
konkret vurdering av hvilke verdier som skal tas hensyn til 
på dette plannivået, og at man følgelig da ikke vet omfanget 
og konsekvens for disse verdiene.  
 

Vi viser til kriterier for hyttefortetting i planbeskrivelsen. 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at dette ikke 
regnes som en av fortettingsområdene for hytter. 
Arealplanen legger opp til noe fortetting i eksisterende 
hytteområder. Disse områdene er store etablerte 
hytteområder som er egnet til fortetting og hvor landskap 
og infrastruktur legger opp til dette. I arealdelen vil 
fortetting av eksisterende hytteområder bli prioritert 
ettersom det har mindre påvirkning. 
 
Videre ligger det foreslåtte i strandsonen hvor utbygging 
er innskjerpet. Vi viser til statlig planretningslinje for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, hvor 
Oslofjordregionen er tildelt de strengeste føringene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Uenig i vurderingen av innspillet når det kommer til det 
forholdet at tomtene ligger inntil et statlig sikret 
friluftsområde. Det faktum at friluftsområdet ikke strekker 
seg innover det aktuelle utbyggingsområdet tilsier jo 
nettopp at det allerede er gjort en avveiing av hvilke arealer 
som det skal tas spesielt hensyn til. Dette kan ikke gi negativ 
konsekvens for de nærliggende områdene. 
  
Landskap  
Hensynssone landskap er vektet for strengt.  
Hensynssoner bør gis gul konsekvens og ikke rød, da det 
ikke er gjort en konkret vurdering av hvilke verdier som skal 
tas hensyn til på dette plannivået, og at man følgelig da ikke 
vet omfanget og konsekvens for disse verdiene.  
 
Ingen av delområdene ligger innenfor 100-metersbeltet, og 
vil ikke i vesentlig grad bidra til en nedbygging av 
strandsonen, eller hindre allmenhetens ferdsel. Det er lite 
sannsynlig at nye hytter vil skape silhuetter. I så fall må det 
settes krav til at de bygges på en slik måte at silhuetter 
unngås.  
 
Transport og energiforbruk  
Tiltaket vil ikke generere betydelig økt trafikk. Det finnes 
god adkomst til samtlige delfelt. Ved delfelt 2 bør det 
påberegnes en ny avkjørsel fra Mærrapannaveien. I 
hyttesammenheng kan ikke feltene sies å være usentrale. 
De fleste hytter i Fredrikstad ligger på Onsøylandet. Det er 
kort vei til det kollektivtilbudet som finnes i kommunen.  
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer 
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Siden det ikke finnes noe data tilgjengelig, vet man heller 
ikke konsekvens. Vurderingen bør være grønn, ikke gul.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Hvis man mener uteområder i den forstand dette skal sikres 
ved boligutbygging, kan ikke dette være relevant i denne 
sammenheng. Nye hytter vil bli bygget med gode uterom, 
og med god tilgang til populære friluftsområder. Det finnes 
ikke et etablert gang- og sykkelveinett ut til Mærrapanna fra 
Vikaneveien, men dette anses uproblematisk da det likevel 
er god adkomst til området, både med bil og sykkel.   

974 Skjærviken, Torp, 
Begby og Sellebak 
lokalsamfunnsutvalg 
v/ John Lilleborge, 
datert 01.04.2019. 

Gnr./bnr. 630/3 m.fl.  
 
Generelle merknader til kommuneplanen med henvisning til 
lokalsamfunnsområdene. Samt merknad til Tofteberg - 
områdenavn KB6. (Innspill som ble tatt til følge (GU 195), se 
dnr. 512). Se både merknad dnr. 750(del 1), 816, 955, 974, 
1048 og 1054.  
 
Generelt positiv til planene for transformasjon og fortetting, 
men mener fortettingsstrategien er trukket for langt. Det er 
viktig å legge til rette for en god utvikling i boligområder 
utenfor byområdet, slik at disse også får en normal 
utvikling. Det bes derfor om at 50/40/10 beholdes.  
 
Mener at avstandskravet som er lagt inn med til 10 minutter 
gangtid til skole er uhensiktsmessig strengt, da det er en 
beregning som ikke passer utenfor byområdet. Viser til 
Skjærviken og plasseringen av Borge skole som et eksempel, 
og skriver at avstandskravet her vil være meningsløst. Det 
bes om at avstandskravet tas ut av planen, og at 

Takker for merknader. Nedenfor følger svar på temaene 
som tas opp. 
 
Boligfordelingen (fortettingsstrategien): 
I planforslaget har en foreslått en boligfordeling på 
grunnlag av byutredningen og fortettingsstrategien som 
ble utarbeidet i innledningen til kommuneplanarbeidet. Se 
planbeskrivelsens kapittel om byutvikling. 
  
Fortettingsstrategien foreslår et fokus på byen og at 
fortetting skal skje innenfra og ut. Utredningene viser at 
det er store muligheter for å nå målsettingen om nullvekst 
i personbiltransport med arealplanlegging som 
verktøy/virkemiddel. Vi ser det som særlig viktig at 
Fredrikstad kommune planlegger for redusert 
transportbehov, og for økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtrafikk.  
 
Fredrikstad har store områder i sentrum som er egnet for 
transformasjon. Kapasiteten i transformasjonsområdene 
er så stor at annen sentrumsnær utbygging ikke er 
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eksisterende boligområder ikke merkes som LNF-b-områder 
med generelt forbud mot nye boliger.  
Når det gjelder næringsutviklingen på Tofteberg, skriver 
avsender at det er viktig å legges til rette for tilgang til 
området som tur- og rekreasjonsområde for allmenheten, 
blant annet gjennom grønne korridorer. Videre ønsker 
avsender at Toftebergområdet reduseres ved at grensen 
mot sør flyttes nordover, slik at det blir en tilstrekkelig sone 
for friluftsliv og trekkruter for hjortevilt mellom 
industriområdet og området for pukkuttak.  

nødvendig for å ivareta fortetting og redusert 
transportarbeid. Det er heller ikke nødvendig å fortette i 
eksisterende boligstrøk. Det er viktig å beholde grønne 
lunger og parker. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder.  
 
I planforslaget har en foreslått en endring fra dagens 
fordeling i byområdet/tettstedet/lokalsentrene, fra 
50/30/10 til 60/30/10. Fortettingsstrategien anbefalte en 
høyere fordeling i sentrum (80%), men en har her valgt å 
legge seg på et fornuftig kompromiss. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
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I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet), med 
tanke på lokalsamfunnene:  
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
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utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  
 
For Skjærviken har det ikke vært noen konkrete innspill for 
nye utbyggingsområder. Utbyggingen blir prioritert til 
andre lokalsamfunn. Boligutbygging innenfor Borge 
skolekrets bør spilles inn og vurderes i løpet av neste 
kommuneplanrullering. 
 
LNF-b, bolig: 
Som fortettingstrategien viser, er det behov for også å 
begrense behovet for transport utenfor tettstedet. Ved å 
begrense fortettingen til områdene nærmest skolene og å 
tydeliggjøre forbudet mot å fradele nye tomter lenger bort 
fra skolen vil noen flere reiser i lokalsentrene kunne tas 
uten bruk av bil. Eksisterende boligområder nær skolene i 
lokalsentrene og i boligområder som er regulert er i 
arealplanen angitt som byggeområder. Lenger enn 10 min 
gange fra skolen har eksisterende boliger som ligger i en 
klynge på minst fem boliger, fått formål LNF-b. Det gjelder 
både boliger som tidligere har vært i formål bebyggelse og 
anlegg og boliger som tidligere hadde formål LNF-område. 
Det er knyttet bestemmelser til LNF-b-områdene slik at 
eksisterende boliger skal kunne bygges på opp til en gitt 
øvre grense uten å først søke om dispensasjon. I LNF-b-
områder er det ikke tillatt å etablere nye boliger.  
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Tofteberg: 
Tofteberg er et utvalgt område i fylkesplanen. Det er de 
store hensynene som går over, vurdert alternative 
plasseringer i fylket og ikke funnet bedre alternativer. 
Samfunnsviktig interesser prioriteres fremfor friluftsliv og 
vilt. Tofteberg er trukket noe tilbake i forhold til 
fylkesplanen.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

975 Engelsviken 
lokalsamfunnsutvalg 
v/ Liv Voldbakken, 
datert 01.04.19 

Generelle merknader til kommuneplanen med henvisning til 
Engelsvikenområdet. 
 
Utbygging av boligområder  
Den nye arealplanen bør videreføre arealene som i 
gjeldende kommuneplan er avsatt til boligbygging. Generell 
boplikt i Engelsviken bør også opprettholdes.  
Boligområder kan ligge innenfor 10 minutters gange til vei 
med offentlig transport eller gang- og sykkelveg.  
 
Arealregnskapet  
Lokalsamfunnene i 2017 hadde 20% av all utbygging i 
kommunen, og foreslår at denne andelen opprettholdes, 
med en fordeling på 50/30/20. Det oppleves ikke som riktig 
at det skal reduseres til 10% med en fortettingsstrategi på 
60/30/10.  
 
Arealer for næring  
Næringsvirksomheten i Engelsviken skaper liv og lokale 
arbeidsplasser som det er svært viktig å opprettholde. 
Arealene for næring i gjeldende kommuneplan bør derfor 
videreføres og ikke innskrenkes i ny arealplan.  

Takker for merknader. Det er flere positive merknader som 
er i oppfølging av samfunnsplanen og temaene er godt 
ivaretatt i kommuneplanen, men det er ikke alle temaer vi 
har hjemmel til å gi bestemmelser for i kommuneplanen 
og som må tas i andre forum. 
 
Vi svarer på følgende temaer som er relevant i dette 
planarbeidet. 
 
Boligfordelingen (fortettingsstrategien): 
I planforslaget har en foreslått en boligfordeling på 
grunnlag av byutredningen og fortettingsstrategien som 
ble utarbeidet i innledningen til kommuneplanarbeidet. Se 
planbeskrivelsens kapittel om byutvikling. 
  
Fortettingsstrategien foreslår et fokus på byen og at 
fortetting skal skje innenfra og ut. Utredningene viser at 
det er store muligheter for å nå målsettingen om nullvekst 
i personbiltransport med arealplanlegging som 
verktøy/virkemiddel. Vi ser det som særlig viktig at 
Fredrikstad kommune planlegger for redusert 
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Havn, Havneområder 
Engelsviken havns status som flerbrukshavn bør videreføres. 
Dette sikrer befolkningen og næringsvirksomheten i 
Engelsviken tilgang til kai og båtplasser ut fra havnens 
kapasitet. For båtplasser og fortøyninger ellers i området 
bør dette mest mulig samles i felles anlegg og områder.  
 
Landbruksarealer 
Innenfor lokalsamfunnets område er det store oppdyrkede 
arealer og gårdsbruk i drift. Levende gårdsdrift er viktig 
både i lokal og nasjonal sammenheng og gir en god visuell 
oppfatning av landskapet. Mener derfor at 
landbruksarealene i Engelsviken bør bli tatt vare på og 
vernes mot utbygging i større grad enn det som er i dag. 
 
Fritidsbebyggelse 
Fritidshus med beboere er et positivt innslag i Engelsviken 
og har gjerne vært eid av samme familier gjennom 
generasjoner. Dagens fritidseiendommer bør derfor 
videreføres. Om det kan åpnes for flere fritidshus bør dette 
vurderes nærmere i egne utredninger/planer. 
 
Friluftsliv, friområder 
For befolkningen i Engelsviken er det god tilgang på 
friområder. Det er fine skogsområder og et tett nettverk av 
stier som gir gode naturopplevelser. Kysten er forholdsvis 
lite bebygd og badeplassene og områdene i Flåtaviken og 
Solviken er svært viktige og blir brukt flittig. Friområdene og 
LNF-arealene bør videreføres i den nye arealplanen. 
 
Barn og unge 

transportbehov, og for økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtrafikk.  
 
Fredrikstad har store områder i sentrum som er egnet for 
transformasjon. Kapasiteten i transformasjonsområdene 
er så stor at annen sentrumsnær utbygging ikke er 
nødvendig for å ivareta fortetting og redusert 
transportarbeid. Det er heller ikke nødvendig å fortette i 
eksisterende boligstrøk. Det er viktig å beholde grønne 
lunger og parker. Fortettingen styres til 
transformasjonsområder framfor å legge ut nye 
utbyggingsområder.  
 
I planforslaget har en foreslått en endring fra dagens 
fordeling i byområdet/tettstedet/lokalsentrene, fra 
50/30/10 til 60/30/10. Fortettingsstrategien anbefalte en 
høyere fordeling i sentrum (80%), men en har her valgt å 
legge seg på et fornuftig kompromiss. 
 
10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
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For Engelsviken er det viktig at det legges til rette for 
barnefamilier. Det er fortsatt viktig å prioritere områder 
som settes av til lek. I Engelsviken sentrumsområde bør det 
være areal for anlegg av lekeplass/aktivitetsplass. Den gode 
gang og sykkelveien som binder sammen Engelsviken og 
Manstad utvikles i forhold til behovet. 
 
Infrastruktur, veier 
Eksisterende veier bør opprettholdes/vedlikeholdes i 
kommende planperiode. Ved kommunal vei bør/må det 
opprettes/avsettes areal til fortau, spesielt der det er vei 
som benyttes til skolevei direkte eller indirekte. 
 
Videre støtter avsender innspillet fra Manstad 
lokalsamfunn, om utbedring av pendlermulighetene fra 
Ellingaardkilen til Skåra langs riksvei 116. Enten ved gang- og 
sykkelvei eller en sykkelbane/sykkelfelt. Riksvei 116 er 
meget trafikkert, holder hastighet på 70-80 km/t og har 
veiskuldre på mellom 20 og 40 cm, ofte med skarpe 
grøftekanter på siden. Denne veien egner seg ikke til 
pendlervei hverken for sykkelpendlere, mosjonister eller 
barnefamilier på grunn av ulykke / skaderisiko. 

skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet), med 
tanke på lokalsamfunnene:  
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
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boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  
 
LNF-b, bolig: 
Som fortettingstrategien viser, er det behov for også å 
begrense behovet for transport utenfor tettstedet. Ved å 
begrense fortettingen til områdene nærmest skolene og å 
tydeliggjøre forbudet mot å fradele nye tomter lenger bort 
fra skolen vil noen flere reiser i lokalsentrene kunne tas 
uten bruk av bil. Eksisterende boligområder nær skolene i 
lokalsentrene og i boligområder som er regulert er i 
arealplanen angitt som byggeområder. Lenger enn 10 min 
gange fra skolen har eksisterende boliger som ligger i en 
klynge på minst fem boliger, fått formål LNF-b. Det gjelder 
både boliger som tidligere har vært i formål bebyggelse og 
anlegg og boliger som tidligere hadde formål LNF-område. 
Det er knyttet bestemmelser til LNF-b-områdene slik at 
eksisterende boliger skal kunne bygges på opp til en gitt 
øvre grense uten å først søke om dispensasjon. I LNF-b-
områder er det ikke tillatt å etablere nye boliger.  
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Engelsviken (havn, jordvern, landbruksarealer, 
fritidsbebyggelse, næringsarealer): 
Det er ikke gjennomført noen større endringer i 
Engelsviken i forslag til ny KP, ingen nye 
utbyggingsområder. Eksisterende arealbruk er derfor 
ivaretatt. 
 
Framtidige gang og sykkelveger er videreført fra gjeldende 
kommuneplan og ligger inne i plankartet. 
 
Vi viser til planbeskrivelsen kapitler for beskrivelse av de 
nevnte temaene:  

 Fritidsbebyggelse 

 Næring 

 Småbåthavn 

 Landbruksarealer 
 
Vedrørende landbruksarealer er disse tildelt formål LNF. 
Jordvernet er en sterk sentral føring. Det legges ikke ut nye 
utbyggingsområder på jordbruksarealer i kommuneplanen.  
 
Merknaden tas til følge. 

976 
 
 

EN Marine AS v/ Per 
Bjar, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 119/242 (Lervikveien 121).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 151), se 
dnr. 457. 
 
Området ble ved forrige rullering avsatt til LNF-område, som 
en stripe langs vannet med tanke på etablering av kyst-sti 
på strekningen. I etterkant er det imidlertid avklart at en slik 
mulighet ikke er realistisk, da bebyggelsen ligger så nær 
vannet at det ikke lar seg gjøre med gangsti mellom 

Det informeres om at formål Friområde har blitt 
gjennomgått i planforslaget som legges ut til 2. gangs 
høring. Det gjennomføres i denne forbindelse en 
formålsendring for det aktuelle området, fra LNF til 
Friområde. 
 
Erstatningskravsak og byggesak under klagebehandling er 
pågående saker som vil håndteres utenfor 
kommuneplanen. 
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boligene og vannet. Det er også de senere årene etablert 
gang- og sykkelsti på motsatt side av veien, som vil dekke 
framtidens behov for myke trafikanter i området. Ber derfor 
om at kommuneplanen endres, slik at en utbygging som et 
godt alternativ og kompromiss kan gjennomføres.  

Merknaden tas ikke til følge. 

977 
 
 

Roger Myhra v/ Per 
Bjar, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 55/17 m.fl. (Vikerfjellet 20).  
 
Merknad til innspill som ble tatt til følge (GU 112), se dnr. 
270.  
 
Positivt at deler av de arealer som ble sendt inn som innspill 
til planarbeidet ble lagt inn i planen. Det er imidlertid et 
mindre areal – vist på vedlagt kartutsnitt – som av ukjente 
grunner ikke er tatt inn i planen. Dette er en mindre «kile» 
som går inn i det avsatte utbyggingsområdet, og danner 
unaturlig avgrensning av avsatt område for bebyggelse.  
 
Har foreslått å gjøre naturlige avgrensninger mot 
friområdene og LNF-områdene, og mener det er unaturlig at 
«kilen» på ca. 500 m2 ikke er tatt inn i planen. Arealet 
består av 3 tomter som er planlagt sammenføyet til 1 større 
tomt. I den sammenheng er det naturlig at arealbruken er 
sammenfallende.  
 
Det er også slik at arealene på begge sider er bebygde 
boligtomter, og at det således er naturlig med enhetlig 
arealdefinisjon i det samlede tomtearealet. Det bes derfor 
om at arealet tas med i endelig arealplan. 

Vi viser til konklusjonen i konsekvensutredningen:  
«Området har i dag en uheldig avgrensning av formålet 
bebyggelse og anlegg. Det vil derfor gjøres en endring i 
kartet slik at bebygde tomter får byggeformål for å gjøre 
byggesøknader og lignende på eksisterende eiendommer 
lettere. Det legges allikevel ikke opp til ytterligere 
utbygging.» 
 
Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF innenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen. Det er heller ikke skolekapasitet til en 
utbygging i området. Områder nærmere skolen vil 
prioriteres. 
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
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På bakgrunn av det ovennevnte og eksisterende 
eiendomsgrenser er boligformålet tegnet opp slik det er.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

979 Jørgen Svensen AS v/ 
Per Bjar, datert 
01.04.2019.  

Gnr./bnr. 55/159 og 55/163 (Vikerveien 58).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 101 + 14-
GU 02), se dnr. 181 + (6). 
 
Avsender mener bebyggelse langs Vikerveien vil gjøre veien 
til en opplevd tryggere gang- og sykkelvei ut mot Viker, og 
at svært mange vil sette pris på om den siste «åpne» 
strekningen av Vikerveien fylles med bebyggelse.  
Avsender ber derfor kommunen vurdere om det kan 
avsettes et mindre område som gjør at det kan tillates en 
boligeiendom noe tilsvarende som det som kan oppføres 
som fritidsbolig. Avsender ser på det som en riktigere 
løsning at dette avklares i en overordnet plan framfor at det 
skal søkes dispensasjon i saken på et senere tidspunkt.  

Det avgjørende temaet i vurderingen er at området ligger 
som LNF innenfor fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det 
legges ikke ut nye LNF områder til utbygging i tettstedet i 
denne rulleringen. Det er heller ikke skolekapasitet til en 
utbygging i området. Områder nærmere skolen vil 
prioriteres. 
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Vedrørende siste setning i merknad om dispensasjon. Det 
at det avgjøres i overordnet plan og at det der avslås, 
betyr ikke at det vil kunne innvilges dispensasjon for det 
samme senere. Avgjørelsen i arealplan vil tale for at det 
ikke innvilges dispensasjon. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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980 Jacob Stolt-Nielsen v/ 
Per Bjar, datert 
01.04.2019. 

Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU: ikke 
oppgitt), se dnr. 104, 117. Innspill fra Slevik Båtforening - 
Havneformål / bryggeanlegg i sjø. Områdenavn SH29. Se 
både merknad dnr. 787 og 980. 
 
Særlig to forhold er uheldige ved den foreslåtte 
ombyggingen og utviklingen av Slevik Batteri 

1) Med tanke på friområdet som etableres rundt 
stupetårnet er det uheldig at bryggeanlegget legger 
seg skrått «framover» og sjenerer ved sin nærhet til 
friområdet. Det vil være bedre om brygga legges ut i 
en mer nordlig retning slik at det blir større 
«åpenhet» utenfor friområdet og badeplassen med 
stupebrett.  

2) Et stort nytt bryggeanlegg som dette bør holde seg 
inne i bukta i så stor grad som mulig, og ikke stikke 
så markant ut i sjøområdet. Landskapsmessig er det 
best om bryggeanlegget kan «bøye litt unna» i 
stedet for å stikke rett ut i sjøen. Det er i alle fall 
uheldig at den stikker mer enn 90 grader rett ut fra 
land.  

 
Ber om at kartet som viser avgrensningen mellom 
friområdet og havneformålet justeres i tråd med vedlagte 
kartutsnitt og de prinsipper som ligger til grunn for grenser 
på land og sjø. Det presiseres at innspillet er ment å være 
positivt med tanke på Slevik båtforenings planer.  

Planforslaget justeres for å imøtekomme merknaden før 
det legges på 2.gangs høring. Iht. vedlagt skisse i dnr. 980. 
 
Merknaden tas til følge. 

981 Fredrikstad kommune 
- Virksomhet idrett v/ 
Bjørg Liljedal, datert 
01.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
Føringer fra samfunnsdelen  

Samfunnsdelen 
Samfunnsdelen angir en rekke målsettinger. Noen av 
målsettingene er potensielt motstridende. I arealplanen er 
det gjort en avveiing av forskjellige interesser. Det betyr at 
ikke alle målsettinger er gjennomført i like sterk grad. 
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Tabellene med slik vil vi ha det/slik gjør vi det er ikke i 
samsvar med kommuneplanens samfunnsdel. Et eksempel: I 
samfunnsdelen er ivaretagelse av grønne korridorer lagt inn 
under miljømessig bærekraft/å møte fremtiden i 
Fredrikstad, mens det i arealdelen er lagt under sosial 
bærekraft/å leve i Fredrikstad.  Punktet bør flyttes, slik at 
det er samsvar med samsfunndelen.  
 
Vedtatt samfunnsdel har en egen arealstrategi. Forslag til 
arealplan er i motstrid med vedtatt arealstrategi, særlig 
knyttet til grønne korridorer. I kulepunkt på side 16 i 
samfunnsdelen står det følgende: Opprettholde og utvikle 
grønne korridorer fra elva til marka. Slik forslaget til 
arealplan ligger i dag ivaretas ikke dette punktet.  
 
Å leve i Fredrikstad  
Samfunnsdelen setter som et mål å sikre kvaliteter og 
størrelse på uteoppholdsarealer. For å oppnå dette må 
arealkravet for nærmiljøparker økes til minimum 4,25 da. 
Areal på 2,5 er ikke tilstrekkelig for å kunne legge til rette 
for varierte aktiviteter (ballspill, lekeplass), rekreasjon og 
grøntstruktur. I tillegg er det motstrid mellom arealbruk til 
lekeplass og gresslette/åpent aktivitetsareal, det samme 
arealet kan ikke dekke begge funksjoner samtidig. Nytt krav 
er også en betydelig nedgang fra gjeldende kommuneplan.   
 
Å møte fremtiden i Fredrikstad  
I kommuneplanens samfunnsdel s 14 står det følgende: 
«Sikre og ivareta grønne korridorer fra elva til marka, et 
bynært friluftsliv, og sammenhengende turmulighet langs 
elv og kyst». I tekstdelen i arealplanen (s7) er dette redusert 
til «Vi sikrer fra byen til marka som sammenhengende 

Grønne korridorer er innarbeidet i arealplanen, men 
kanskje ikke på den måten virksomheten ideelt sett hadde 
ønsket.  
 
Grønne korridorer 
Grønne korridorer er markert med symbol for tursti og 
omtalt i tekstdelen. Det vil ikke være mulig å bruke formål 
(f.eks grønnstruktur) da det vil utelukke annen bruk av 
strøkene som f.eks vei. Samferdselsformål og formål 
bebyggelse og anlegg er ikke til hinder for et grønt preg for 
disse områdene.  
 
Kommentarer til bestemmelser 

Det er nødvendig å finne sambruk av arealer for å oppnå 

ønsket tetthet i byen. En slik ønsket sambruk er 

nærmiljøparker som del av barnehagens 

uteoppholdsareal. Det løses ved at barnehagen har et eget 

noe mindre innhegnet areal og at barnehagen blir plasser i 

direkte tilknytning til park. Konkrete løsninger vil bli 

utarbeidet i samarbeid med kommunens rådgivere for 

barnehagevirksomhet.  

 

Bestemmelsene for uteoppholdsareal er justert slik at det 

er krav om at offentlige uteoppholdsarealer er tydelig 

tilgjengelige.  

 

Samfunnsdelens krav er i varetatt i arealplanen. 

Arealdelens utforming er mange ganger en kompromiss 

mellom forskjellige krav i samfunnsdelen. Det er stilt krav 
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grøntdrag. Vi legger til rette for god tilgjengelighet og bruk 
av markaområdene. Vi sikrer ferdsel for alle langs elva med 
elvepromenaden». Disse punktene er i direkte motstrid med 
de faktiske arealbestemmelsene som foreslås; i 
arealplankartet sikres ikke de grønne korridorene, de er kun 
merket med en strek i kartet uten spesielle bestemmelser. 
For at arealplanen skal være i samsvar med vedtatt 
arealstrategi i samfunnsdelen må grønne korridorer tegnes 
inn i kartet, ikke kun som en strek. Det vises til foreslåtte 
korridorer i kommunedelplan Aktive liv.  
 
Kvaliteter der folk bor  
Anbefaler at grønne korridorer legges til som punkt på lik 
linje med koller, flatene og elva ferdselsårer og siktlinjer, og 
at planen oppdateres med kart hvor disse er tegnet inn. 
Dette kartet bør erstatte kartet på s 32.  
 
Våre felles rom  
Fra elva til marka, s 31. Å merke en tursti i kartet uten å 
sikre områdene oppfyller på ingen måte vedtatt 
arealstrategi. Det er avgjørende at korridorene sikres og 
utvikles, det krever at det arealene merkes i arealplanen og 
at det knyttes bestemmelser til. Elementene som er unike 
ved grønne korridorer er å sikre innbydende veivalg for gang 
og sykkel i energigivende omgivelser med innslag av trær, 
busker og mindre trafikk. I tillegg har korridorene en viktig 
vandringsvei for fugler og insekter. Skal det kunne kalles en 
grøntkorridor er det ikke nok med en tursti i bybildet.  
 
Konkrete merknader til bestemmelser og retningslinjer 
 

til størrelser og utforming av uteoppholdsareal i 

arealdelen. Kravene er ikke en nedgang i forhold til 

gjeldende kommuneplan, men en styrking av kravene. Det 

er ikke mulig å etablere nærmiljøparker på 4,25 da 

ettersom det ikke finnes tilgjengelige arealer til dette. I så 

fall ville kravet ha fungert som et byggeforbud i store deler 

av kommunen, noe som ikke er akseptabelt ettersom det 

er stor innflytting til Fredrikstad. Krav på 2,5 dekar er 

realistisk og gjennomførbart. Det betyr fortsatt et 

byggeforbud i noen deler av byen. Nærhet til marka er en 

kvalitet for uteoppholdsareal som er minst like rik som en 

nærmiljøpark.  

 

Det er innført både krav til sandlekeplass og til 

nærlekeplass. Normene for utomhusanlegg i Fredrikstad 

kommune kan ikke gjøre gjeldende for andre områder enn 

de kommunen eier.  

 

Merking av marka som friluftsområde vil ikke legge 

restriksjoner på annen bruk av området. Markagrensen er 

i seg ikke tilstrekkelig markering av området ettersom 

Markagrense etter pbl egentlig bare skal brukes for 

området som omfattes av Markaloven (Nordmarka i Oslo). 

Derfor trenger område også hensynssone friluftsområde. 

LNF-formålet ivaretar de andre interessene.  
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13.2 b) Hva menes med at barnehager og skole skal 
plasseres i direkte tilknytning til park? Hvorfor åpnes det for 
at utearealene til barnehage kan reduseres i forhold til 
gjeldende norm på FMV-vest? Vil denne bestemmelsen si at 
deler av utearealene til barnehagen kan være i en offentlig 
tilgjengelig park? Hvordan skal barnas sikkerhet kunne 
ivaretas dersom de skal bruke en park som uteareal, 
og/eller hvordan skal tilstrekkelig areal til offentlig arealer 
sikres dersom det er inngjerdet? 
 
21.3 Forslag til tillegg til punkt d): Areal til offentlig 
uteopphold skal plasseres slik at det tydelig at arealet er 
offentlig tilgjengelig. I byområder bør arealet plasseres ut 
mot gater og torg. 
 
21.4 Punkt a) og b). Arealdelen bygges på kommuneplanens 
samfunnsdel og bør bidra til å nå målene som er vedtatt i 
samfunnsdelen. Samfunnsdelen setter som et mål å sikre 
kvaliteter og størrelse på uteoppholdsarealer. For å oppnå 
dette må arealkravet for nærmiljøparker økes til minimum 
4,25 da. Areal på 2,5 er ikke tilstrekkelig for å kunne legge til 
rette for varierte aktiviteter (ballspill, lekeplass), rekreasjon 
og grøntstruktur. I tillegg er det motstrid mellom arealbruk 
til lekeplass og gresslette/åpent aktivitetsareal, det samme 
arealet kan ikke dekke begge funksjoner samtidig. Nytt krav 
er betydelig nedgang i forhold til gjeldende kommuneplan 
Videre bør 400 m opprettholdes som minimums avstand. 
Mangel på arealer til nærmiljøparker kan oppnås gjennom 
innkjøp av tilleggsarealer. d. Punktet bør strykes. 
Bestemmelsene om avstandsgrense til nærmiljøpark sikrer 
nærhet til uteoppholdsarealer med god kvalitet. Nærhet til 
marka kan ikke oppfylle de samme kvalitetene, og bør ikke 
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gi anledning for utbyggere til å omgå rekkefølgekravene til 
nærmiljøpark. 
 
21.5 Arealkravet bør økes til minimum 300 kvm, og 
maksimal avstand fra bolig beholdes som 100 m. 21.4 og 
21.5 bør det i tillegg stå: «Innhold og kvalitet på arealene 
skal tilrettelegge for variert aktivitet, rekreasjon og sosiale 
møter. Innhold og kvalitet skal ta utgangspunkt i «Normaler 
for utomhusanlegg Fredrikstad kommune» 
 
Lekeplass - Bestemmelse nr. 21.9  
Her bør det presiseres at beløpet som innbetales til 
kommunen kan brukes i rehabilitering og utvidelse av 
eksisterende anlegg i nærområdet. 
 
21.7 Siste setning bør strykes. Sikkerhet for barnehagebarn 
krever inngjerding, dette gir restriksjoner for bruk av arealet 
til offentlig uteoppholdsareal. Samlokalisering av skole og 
nærmiljøpark er ok dersom arealet er offentlig tilgjengelig. 
 
40.3 Retningslinjene er hentet fra Aktive liv og er OK. 
Bestemmelsene og definering av arealene som hensynssone 
friluftsliv vil være begrensende for drift av 
landbrukseiendom. Arealene bør merkes som LNF- i tråd 
med gjeldende arealplan. Det bør stå: landbruk, naturvern 
og friluftsinteresser vektlegges.  
 
Videre er det noen merknader til plankartet og oppfølging 
av fagrapporten idrett og fysisk aktivitet kapitel 4 forslag til 
tiltak. Det vises her til merknaden for en gjengivelse av 
forslagene. 
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982  Jotne Eiendom AS v/ 
Alt arkitektur AS - 
Marja Skotheim Folde, 
datert 01.04.2019.  

Gnr./bnr. 423/121 (FMV).  
 
Merknader til bestemmelser og plankart for FMV vest. Se 
både merknader dnr. 982, 988, 1025 og 1051.  
 
Arealbruk per innbygger og boligbygging i byområdet   
Arealplanen foreslår at 60 % av utbyggingen skal skje 
innenfor byområdet. Mener en fordeling på 80-20 er 
minstekrav for å kunne styre utbygging mot 
transformasjonsområdene, og få til en vellykket fortetting.  
60 % vil ta ut luften av utbygging der hvor man ønsker å 
fortette og i praksis åpne for fortsatt byspredning. Det vises 
til at fortettingsstrategien anbefalte 85% av utbygging 
innenfor byområdet.  
 
Fleksibilitet   
Positivt at kommuneplanens arealdel legger opp til et 
detaljeringsnivå på FMV som forenkler saksbehandling og 
sikrer gode intensjoner. For å ikke stenge for variasjon og 
holde åpent for gode løsninger har avsender i mange 
bestemmelser foreslått at man åpner for muligheten til 
alternative løsninger hvis man dokumenterer at intensjonen 
bak bestemmelsen allikevel oppfylles.  
 
Bymessighet, byliv, offentlige og felles rom  
Utforming og programmering av by- og gaterom bør ikke 
låses før man har fått mulighet til å jobbe målbevisst med 
kvalitetene man ønsker. Dette er aktuelt blant annet når det 
gjelder plassering av fergeleie, utadvendte fasader og 
plassering av hovedsykkelrute. Det er også viktig å støtte 
opp under de viktigste strukturene i området. Konkrete 
forslag til endringer kan sees på kart i merknaden.  

60% boligbygging i byområdet er en øking fra gjeldende 
plan. Statistikk viser at utbyggingen i byområdet har vært 
vesentlig lavere enn de 50% som var målet. 60 % er valgt 
fordi det vil gi en gradvis overgang. Sammen med andre 
virkemidler vil 80 % være tilstrekkelig for å oppnå nullvekst 
i personbiltrafikken. 30% i tettstedet vil ivareta 
transformasjon av næringsområder til boligområder der.  
 
Detaljeringsgraden i bestemmelsene gjøres for å få 
nødvendig forutsigbarhet for både kommunen og 
utbyggere. Kommunen har ikke god erfaring med 
dokumentasjonskrav i stedet for løsningskrav. Det er viktig 
at premissene for gode reguleringsplanprosesser er til 
stede.  
 
Steder for utadvendte fasader vil bli nærmere definert i 
reguleringsplan. Hovedsykkelrutens trasé opprettholdes 
for å sikre god tilgjengelighet til den videregående skolen 
og Arena Fredrikstad. Føring for endelig plassering av 
fergeleie på FMV vil ikke være til hinder for andre 
løsninger tidligere i utbyggingen.  
 
Grøntarealer hindrer ikke kombinasjon med gatearealer 

langs Hølen. Bestemmelse om parkeringskjeller er 

innarbeidet og bestemmelsene om grønne strøk er justert. 

Tredekke kan brukes ved elvepromenaden, men ikke som 

hovedgangstrøk.  

 

Gater mot Selma Nygrens vei er fjernet og erstattet av 

krav i bestemmelsene. Det er også en bestemmelse som 
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Uheldige kombinasjoner av bestemmelser   
Arealdelen har mange bestemmelser med god hensikt for å 
sikre lys, sol, gode uterom og leiligheter. Men bruk av alle 
bestemmelsene samtidig kan føre til uheldige 
kombinasjoner. Bestemmelsene kan påvirke hverandre 
negativt og gi liten variasjon i arkitektur og byrom. I tillegg 
til bestemmelser i arealdelen skal utbygger også forholde 
seg til annet lovverk, som teknisk forskrift.  Det er viktig at 
man i de store transformasjonsområdene åpner for at man 
også kan benytte seg av formålsbestemmelser som 
muliggjør at prosjektutviklingen kan komme frem til formen 
på arkitektur, by- og gaterom, uten å være bundet til 
hvordan gjennom generelle bestemmelser.    
 
Forslag til endringer i juridiske plandokumenter 
For fullstendig innsyn i forslagene vises det til det 
opprinnelige dokumentet (dnr. 982), som finnes tilgjengelig 
på kommunens nettsider.  
 
Karakter og innhold i byrom: 
- a) Grøntareal mot kaikant i Hølen reguleres til 
samferdselsanlegg. 
- b) Dokka mangler bestemmelse som åpner for 
gangadkomst til parkeringskjeller. 
- c) Grønne strøk på Odden er for brede og bør omtales som 
grønne sambruksgater. 
- d) Ber om at grønne strøk kan inngå i beregning av MUA 
- e) Gater innenfor felt kan inngå i beregning av mua, ref. 
formingsveileder. 
- f) Det åpnes for bruk av tredekke i elvepromenaden. 
 

åpner for andre justeringer av gater i forbindelse med 

reguleringsplan.  

 

Det åpnes ikke for mer byggeareal i sjøen/elva i den her 

rulleringen enn de 22 daa som er tatt inn ved FMV vest i 

tråd med delrapportens kart. Formålet langs Selma 

Nygrens vei åpner for næring. Det foreslås å åpne for 15 % 

ensidige leiligheter mot nord/nordøst. Bestemmelsen om 

nabobebyggelse i skygge er spesielt ment å ivareta 

eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid også en kvalitet 

som er relevant for internt i transformasjonsområder.  

 
Grøntarealer hindrer ikke kombinasjon med gatearealer 

langs Hølen. Bestemmelse om parkeringskjeller er 

innarbeidet og bestemmelsene om grønne strøk er justert. 

Tredekke kan brukes ved elvepromenaden, men ikke som 

hovedgangstrøk.  

 

Gater mot Selma Nygrens vei er fjernet og erstattet av 

krav i bestemmelsene. Det er også en bestemmelse som 

åpner for andre justeringer av gater i forbindelse med 

reguleringsplan.  

 

Det åpnes ikke for mer byggeareal i sjøen/elva i den her 

rulleringen enn de 22 daa som er tatt inn ved FMV vest i 

tråd med delrapportens kart. Formålet langs Selma 

Nygrens vei åpner for næring. Det foreslås å åpne for 15 % 

ensidige leiligheter mot nord/nordøst. Bestemmelsen om 
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Fleksibilitet 
Gater og kvartal kan ha behov for mindre justeringer og det 
er derfor viktig at det legges inn en fleksibilitet for nærmere 
vurderinger i senere fase. Dette kan gjøres på to måter: 
- g) En generell bestemmelse som sikrer intensjon, 
fleksibilitet og som henviser til formingsveilederen og som 
sier at endelig plassering avklares i reguleringsplan. 
- h) Gjennom særskilte bestemmelser som sikrer fleksibilitet 
for hvert element hvor dette er aktuelt. 
 
Noen områder hvor det er behov for fleksibilitet: 
- Byrom rundt Sveisehall 1. 
- Påkoblingen til Selma Nygrens vei i sør. 
- Diagonalforbindelsen, fra rundkjøringen ved Jens 
Wilhelmsens gate til Solplassen. 
- Avkjørsler til Selma Nygrens vei. 
 
Boligkvalitet og bebyggelsesstruktur 
- i) Mulighet til å bygge sjøhus/boliger på vannet Hølen. 
 
- j) Mener at felt for bolig langs Selma Nygrens vei må gis 
mulighet til næring i bebyggelsen langs veien der det viser 
seg å være støy som er til hinder for bolig. 
 
- k) Bestemmelsespunkt 20: Man bør kunne tillate «ensidige 
leiligheter mot nord eller nordøst» hvis man kan vise til 
kompenserende kvaliteter; som størrelse, dagslys, høyere 
kvalitet på utsyn og bredden på byrommet foran. 
 
- l) Bestemmelser som 15.3, «Ingen boenheter i 
nabobebyggelse skal etter utbygging ligge helt i skygge 

nabobebyggelse i skygge er spesielt ment å ivareta 

eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid også en kvalitet 

som er relevant for internt i transformasjonsområder.  

 

 

Det er brukt bestemmelser, ikke veiledende retningslinjer 

eller dokumentasjonskrav, for å skape forutsigbarhet.  Av 

samme grunn er det satt konkrete makshøyder og andre 

krav til utforming for området. Se også kommentar over 

vedrørende detaljeringsgrad.  

 

Bestemmelsene for grønne strøk er endret slik at de nå 

ligner mer det som foreslås i merknaden, dog noe mindre 

detaljert i kravene.  

 

Sentrumsformål er endret til bebyggelse og anlegg for to 

av kvartalene. Dessuten skal omfang av handel og aktive 

fasader defineres mer nøyaktig i reguleringsplan. Indirekte 

vil dette også definere hvor boliger tillates i første etasje. 

Formingsveilederen er ikke et egnet verktøy for å avgjøre 

dette da det er et dokument som ikke behandles med 

planprosess inklusive høring og annen medvirkning.  

 

Det er viktig at autensiteten til kulturminnene bevares. 

Herunder er opprinnelig plassering viktig. Det bør altså 

ikke åpnes for å flytte sveisedekket.  
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mellom kl 12 og 18», kan i transformasjonsområder med 
mange variabler ha uforutsigbar og negativ effekt. 
Med teknisk forskrifts krav om dagslys i kombinasjon med 
bestemmelsene vi anbefaler vil vi kunne sikre gode 
leiligheter og variasjon uten å miste lysforhold i leilighetene. 
- m) Det bør tillates boliger i høy førsteetasje i 
sentrumsformål på FMV. 
 
Bylandskap 
Bestemmelsene som påvirker høyder bør gjøres veiledende 
og åpne for bruk av formålsbestemmelser for å sikre 
kvaliteter kombinert med dokumentasjonskrav. Dette for 
ikke å legge begrensinger på arkitektoniske løsninger før 
man i reguleringsplanen kan se konkret på det.   
 
Høyder 
Bestemmelsene for høyder kan gi uforutsigbar innvirkning 
på hverandre, det vises til bestemmelsenes pkt 15.1-15.3. 
Formlene vil ha større innvirkning på utnyttelse og høyder 
enn høydebegrensingene i bestemmelsesområdene. 
Samtidig vil de som resultat gi et byområde med homogen 
gesims – og vil vanskeliggjøre intensjonene i arealdel og 
mulighetsstudier om variasjon i gesims. 
 
Bredder på by- og gaterom i transformasjonsområder 
Mener det her foreslås, på samme vis som for høyder, 
mange variabler som kan virke uforutsigbart, og i verste fall 
negativt inn på hverandre og hindre god variert arkitektur. 
Det er fornuftig å åpne for å kunne bruke 
formålsbestemmelser med tilhørende dokumentasjonskrav 
for at målene oppfylles. Nevner promenaden på Dokka sør: 
«Bredde på promenaden langs Dokka Sør bør ikke være for 

Benevningen av Solplassen er i tråd med delprosjekt FNV 

vest og bør derfor ikke endres. Det åpnes i bestemmelsene 

for å etablere adkomst til parkeringsanlegget også fra 

gaterom. Likeså tillates paviljonger og lignende i 

Solparken.  

 

Bestemmelsene for høyder er komplettert med noen 

skisser for å gjøre det tydeligere. 

 

Bestemmelsen om utkragende bygningsdeler er endret slik 

at det over 2. etasje tillates balkonger i 1,5 m bredde.  

 

Detaljering av gatesnitt vil bli detaljert i både 

reguleringsplan og formingsveileder. Det er tydeliggjort i 

bestemmelser i arealplanen at plassering i plankartet kan 

justeres. Hvorvidt elvepromenade skal inngå i 

uteoppholdsareal settes i arealplanen, ikke i 

formingsveileder for å få nødvendig forutsigbarhet og 

medvirkning i planprosessen. Bestemmelsene for 

elvepromenade er endret slik at det oppfordres til 

sambruk mellom elvepromenade og uteoppholdsareal.  

 

Krav om torg/møteplass er fjernet.  

 

Det åpnes nå for at 15 % av leilighetene tillates vendt mot 

nord/nordøst. Det er et klart krav i stedet for et krav om 

dokumentasjon av kvaliteter for å skape tydelighet og 

forutsigbarhet.  



side 226 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

stor, det er viktig å ikke låse endelig design før man har gått 
konkret inn i prosjektet, eks. konstruksjoner og 
massehåndteringen.» 
 
Forslag til endringer i bestemmelser - Føringer for FMV 
Vest: 
 
Bestemmelsespunkt 13.1 Gaterom  
- i) Stryke at de grønne strøkene «skal være i gjennomsnitt 
minst 25 m brede» og at de grønne strøkene «skal ivareta 
siktlinjer». Det forslås heller å legge til: «Grønne strøk bør 
utformes som sambruksgater med grønt preg. Minste 
bredde er 15 m, og minimum gårdsrom skal åpnes mot 
strøkene slik at maks 50% av gatas lengde kan ha minste 
bredde. Det grønne strøket ved området for tjenesteyting 
idrett skal utformes slik at det gir en bymessig og romlig 
sammenheng til bygata som går videre mot FMV-vest 
sentrum ved Solplassen. Inngangsparti og publikumsrettede 
funksjoner må plasseres i plasseres mot gaten. Dette gjelder 
fergeleie, innganger, offentlig rom på kaikant, 
oppholdsarealer og soner med særlige kvaliteter.» 
 
- k) Tillegg: «Ekspress/ hovedsykkelvei legges langs Selma 
Nygrens vei, men sykling innenfor FMV vest for øvrig skjer i 
sambruksgater.» 
 
- b) til sentrumsformål: Langs sambruksgater som ikke er del 
av «kjernestrukturen» ser vi det som fordelaktig å tillate 
annen utadvendt bruk- som bolig med egen inngang til gate. 
Spesielt i en etableringsfase tenker avsender at fleksibilitet i 
forhold til bruk av førsteetasje er viktig for å gi grunnlag for 
liv på gateplan, og vi foreslår at vi i tillegg til bolig innfører 

 

Det skilles mellom felles og offentlig uteoppholdsareal i 

bestemmelsene. Det betyr at det ikke er et krav at felles 

uteoppholdsareal er offentlig tilgjengelig. 

 

Beddingen er fortsatt med grønt formål for å markere 

bruken som parkareal. Det utelukker ikke en bymessig 

utforming av parken. 

 

Grønt formål er fjernet vest for Dokka Sør, slik at det 

skapes muligheter i overgangen fra bebyggelse og anlegg, 

via samferdsel til småbåthavn. Adkomstveiers plassering 

vil bli plassert i reguleringsplan. Det finnes en fleksibilitet i 

arealplanens elvepromenade og gatestruktur.  

 
 
Det vises til vedlegg A for kommentarer vedrørende 
høyder og uteoppholdsareal.  
 
 
Merknaden tas delvis til følge.  
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mulighet til å etablere en sone for langs bygg som kan 
benyttes av boligene. Denne defineres i 
Formingsveilederen. 
 
Bestemmelsespunkt 13.3 Generelt om utbyggingsområder 
-b) bolig i førsteetasje nevnes som mulig formål. 
 
Bestemmelsespunkt 13.4 Dokka Nord 
- a) ønsker å presisere at dette gjelder «Biladkomst». Hhv: 
«Biladkomst til parkering under Dokka skal ikke være via 
sambruksgate.» 
- b) Sveisedekket bør flyttes til Dokka sør, det er innenfor 
avgrensingen for samordnet planlegging sammen med 
Dokka Sør og vil inngå som del av denne reguleringsplanen. 
 
Bestemmelsespunkt 13.5 Dokka Sør 
- b) ønsker at man bruker «Solplassen» istedenfor 
«Sveiseplassen» for å unngå misforståelser. Hhv: 
«Solplassen skal ha uteservering, kunstlekeplass, plass for 
kunstutstillinger og andre kulturarrangementer». 
- c) Tillegg: «Heis- og trapperom for rømming og adkomst til 
p-anlegget tillates etablert fra by- og gaterom i området. 
Disse må kunne plasseres i funksjon av brannkrav, 
utforming og programmering av offentlig rom og detaljeres i 
reguleringsplan. Avgrensing av Solparken bør kunne 
justeres». 
- d) tillegg: «Det skal kunne bygges mindre volumer og 
paviljonger for å aktivere det store park- og plassrommet. 
Det må kunne bygges under dekke i solparken». 
- e) ønsker at det presiseres «autensitet». Hhv: «Autentisitet 
i materialbruk og utførelse skal vektlegges.» 
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Bestemmelsespunkt 15 Høyder 
- FMV Solplassen/Dokka Nord: Veiledende 
formålsbestemmelse om at kranene skal være sentrale i 
bybildet og de generelle høydene skal forholde seg til 
underkant styrhus. I tråd med mulighetsstudiet er kvartalet 
egnet for et avvik og tillater større høyder i fondkvartalet 
ved Solplassen. 
 
- Vestre del av FMV Dokka: veiledende formålsbestemmelse 
- Det skal trappes ned mot Glombo, Dokka og Hølen 
 
- Østre del av FMV Dokka Sør: veiledende 
formålsbestemmelse - Høydene skal sees i sammenheng 
med bebyggelsen rundt kranene 
 
- Vestre del av FMV Odden: veiledende 
formålsbestemmelse. Utforming av bygg skal sees i forhold 
til mikroklima og vindforhold 
 
- Østre del av FMV Odden: veiledende formålsbestemmelse 
- Utforming av bygg skal sees i forhold til og hensynta sikt 
mot kranene og sol i parken 
 
- FMV kvartalet ved Beddingen/Sveisehallen: veiledende 
formålsbestemmelse - Utforming av bygg skal ivareta 
kranenes synlighet fra Elva / Hølen og ivareta sveisehallen 
som kulturmiljø 
 
- FMV kvartalet ved Beddingen/Hølen: veiledende 
formålsbestemmelse - Utforming av bygg skal ivareta 
kranenes synlighet fra Elva / Hølen og ivareta sveisehallen 
som kulturmiljø. 
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Revidert bestemmelse for maksimale høyder som vil være 
enklere å forstå: «Det skal tilstrebes variasjon i gesims. Det 
tillates å bygge maks mønehøyde i gesims så lenge dette 
ikke utgjør mer enn 30% av BYA. Etasjer over tellende 
maksimal høyde skal tilbaketrekkes med mist 3,0 m.» 
Avsender ønsker en definisjon av hva som menes med 
tellende maksimal høyde. 
 
- e): tillegg til bestemmelse for økte maksimale høyder ved 
bruk av småkvartaler: «Småkvartaler defineres som 
kvartaler som er maksimalt 1200 kvm. Det innebærer at 
krav til uteoppholdsareal kan plasseres i byrom ved 
frikjøpsordning» 
 
Bestemmelsespunkt 15.3 Tilleggskrav for høyder 
Følgende bestemmelser bør slettes, da de er til hinder for 
god variasjon i gesims og fremtvinger en for stor bredde i 
gaterom som forhindrer arbeidet med en god menneskelig 
skala. Dette gjelder: 
- a) Gateromsformel 1:1,25 
- b) Gårdsromformel 1,5:1 
- c) Ingen boenheter i nabobebyggelse skal etter utbygging 
ligge helt i skygge mellom kl. 12 og kl. 18 ved 
sommersolverv. 
 
Bestemmelsespunkt 16 Byområdet 
16.1 Byggegrenser 
- a) bestemmelsen endres til «Balkonger for sikring av 
uteareal for boliger kan likevel tillates utkraget 1,5 meter 
(av hensyn til tilgjengelighet) fra vegglivet høyere enn 1. 
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etasje nivå, når det er forsvarlig ut fra estetiske krav, 
brannsikring og andre viktige hensyn» 
 
- b) I transformasjonsområder som FMV kan det åpnes for 
alternative gatesnitt som sikrer de bymessige kvalitetene og 
boligkvalitetene man er opptatt av når dette er i tråd med 
Formingsveileder. 
 
- c) foreslår at det tas hensyn til en etableringsfase, og at 
det legges opp til en fleksibel og etappevis utvikling av 
grunnplan hvor det tillates bolig, med unntak av de 
fasadene man har pekt på som aller viktigst 
 
16.3 Torg/møteplass 
Tillegg: «Disse møteplassene kan regnes inn i MUA som en 
del av frikjøp der hvor dette er i tråd med bestemmelsene 
for uteoppholdsareal.» 
 
Bestemmelsespunkt 17 Handel og strøkstjenelig virksomhet 
utenfor sentrumsformål 
18.3 Elvepromenade 
«Ved regulering langs Glomma/Vesterelva i tettstedet skal 
det settes av elvepromenade til ferdsel og opphold langs 
elva med følgende krav til utforming.»  
 
tillegg: «Elvepromenade kan ikke inngå i beregning av 
uteoppholdsareal, med mindre dette er i tråd med 
formingsveileder». 
 
20 Bokvalitet 
endres til: «Enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst 
tillates ikke såfremt det kan dokumenteres kompenserende 
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tilleggskvaliteter som utsyn mot vann, park, eller på 
størrelse, høyde, dagslys, høyere kvalitet på utsyn og 
byrommet foran» 
 
21 Uteoppholdsareal 
21.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal 
Fellesareal ikke bør kreves å være offentlig tilgjengelig hvis 
det plasseres inne i kvartal. 
 
21.9 Frikjøp av offentlige uteoppholdsareal 
ønsker justering av ordlyden «innbetalt et beløp til 
kommunen» i fellesskap med kommunen, slik at dette 
tilpasses både intensjon og praktivsenderske forhold. 
 
Andre forslag til endringer i plankartet sør for dokka 
- Grønt fjernes fra Beddingen 
- Mindre justering av gatestruktur i Dokka Vest 
- Avsender foreslår at felt for båthavn i sjø utvides fra Dokka 
sør mot vest. Dette muliggjør bruk av en god dyphavskai 
som finnes i dag og at denne kan ISPS-godkjennes. 
- Det åpnes for å kunne plassere havnekontor ved kai 5 
- Tilkomst til Dokka sør for kjøretøy og utrykning sikres ved 
kai 5 fra Selma Nygrens vei i sydvest 
- Avgrensing for samordnet planlegging må justeres ved kai 
5 for å sikre helhetlig planlegging og ISPS-godkjenning 
- Felt for bolig langs Selma Nygrens vei, må gis mulighet til 
næring i bebyggelsen langs veien. 
- Det bør min være adkomstpil per felt langs Selma Nygrens 
vei, og en i det grønne mellom Dokka og Glombo.  
- Bredde på byrom/ elvepromenade langs dokkas sørside 
bør ikke være for stort.  
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- Parkgata er plassert slik at grense mot Dokka Nord ligger 
helt i husvegg på eksisterende Modellverksted. Bygget vil 
sannsynligvis være i bruk i lang tid og utbygging av fullt 
gateprofil må ikke være til hinder for dette. 

983 Forum for natur og 
friluftsliv Østfold v/ 
Nina Frydenlund, 
datert 01.04.2019. 

Aktiv transport  
Sammenhengende nettverk av sykkelveier er en 
forutsetning for trygg ferdsel. Sykkelparkeringer hvor man 
kan både låse inn og lade el-sykler kan være viktig for at 
sykkel brukes av de som pendler kortere strekninger.   
 
Øra 
Økt næringsaktivitet på Øra vil føre til økt tungtrafikk 
gjennom boligområder og ut til hovedtransportårene. Det 
vises til at andre organisasjoner har påpekt behovet for 
tilgang til jernbane direkte fra godshavna. Dette savnes i 
vurderingen, og det fryktes at økt satsing på Øra uten 
tilknytning til jernbane vil føre til økt forurensning til luft og 
støy.  
 
Selv om området er satt av som næringsområde, ønsker 
avsender at det også gjøres grep i arealplanen for å 
tilrettelegge for friluftslivet og naturmangfoldet på Øra.  
 
Floa og Seutelva 
Områdene SH06 og P01, Floa og utløpet av Seutelva, er de 
eneste stedene for brakkvannsfiske av sik i Norge. Dette vil 
falle bort hvis områdene reguleres til småbåthavn og 
parkering, og er ikke en ønskelig situasjon.   

Takker for merknader. Det er ikke alle temaer vi har 
hjemmel til å gi bestemmelser for i kommuneplanen og 
som må tas i andre forum. 
 
Aktiv transport:  
Kommuneplanen har overordnet tilrettelagt for dette, på 
bakgrunn av blant annet føringer fra samordnet areal og 
transportplanlegging. Fremtidige sykkelveger er tatt inn i 
plankartet og krav til sykkelparkering for nye 
byggeprosjekter er sikret i bestemmelsene. 
Opparbeidelsen av nye sykkelveger er knyttet til 
gjennomføring i Bypakkesamarbeidet. 
 
Øra: 
Jernbanesatsningen i kommunen ligger på planlegging av 
Intercity. Jernbane til Øra er ikke et fokusområde og er nok 
ikke realistisk å gjennomføre på bakgrunn av svært høye 
kostnader i fohold til nytteverdi.  
 
Floa og Seutelva: 
Til områdene SH06 og P01 er dette kun videreføring av 
formål i gjeldende kommuneplan. Det er dermed ikke gjort 
noen endringer i planforslaget. I høringsfasen av 
planforslaget er det kun åpnet for merknader til endringer. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

984 Fredriksborg Eiendom 
AS v/ Morten Olav 

Gnr./bnr. 424/99 (Ballastveien 1 & 2).  
 

Området ligger som LNF, er registrert som friluftsområde 
og konsekvensutredningen viser at foreslått tiltak får 
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Fredriksen, datert 
01.04.2019. 

Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 169), se 
dnr. 479. Vedlagt følger i tillegg kopi av Glombo og Rød 
Velforening til området fra 2016, se sak 2014/6929-50. 
 
De nye beboerne samt de som allerede bor i området 
Glombo og Rød, har, og vil få, et økende behov for grønne 
lunger for friluftsliv og rekreasjon. Det er mange og gode 
grunner til at arealet syd for Glombo brygge bør sikres som 
friareal, og det er allerede et sterkt engasjement og ønske i 
nærmiljøet om at dette realiseres. 
Tilgangen til vann utgjør en spesiell kvalitet som det er viktig 
å bevare og videreutvikle, og området ved Glombo brygge 
kombinerer i tillegg muligheten for å bevare det biologiske 
mangfoldet både av planter og fugler, legge til rette for 
fysisk aktivitet, samt ta vare på viktige kulturminner.   
 
Foreslår at området Glombo syd forblir i kategorien LNF-
område, og at planene for området realiseres som 
beskrevet i rapporten «Lokalsamfunnsprosjektet Rød på 
Kråkerøy», og konkretisert i en detaljert plan som er i tråd 
med nevnte rapport (vedlagt i merknaden).   

konsekvenser for flere tema. Det avgjørende temaet i 
vurderingen er at området ligger som LNF innenfor 
fylkesplanens tettstedsavgrensning. Det legges ikke ut nye 
LNF områder til utbygging i tettstedet i denne rulleringen. 
 
I kommuneplanarbeidet er det utarbeidet en 
fortettingsstrategi som har gitt grunnlaget for fordeling av 
boligbyggingen, se kapittel om fortettingsstrategien i 
planbeskrivelsen. Fredrikstad har store områder i sentrum 
som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 

985 Christina Louise 
Fredriksen, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 119/11 (Husløsveien 8/Lervik).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 189), se 
dnr. 503. 
 
Ønsker at boligeiendommen i Husløsveien 8 behandles likt 
som boligeiendommene langs Lervikstranda i nordvest. Det 
innebærer at arealformålet endres fra LNF til 
boligbebyggelse, og at det trekkes byggegrense mot sjøen 
som opphever byggeforbudet i 100metersbeltet.   
 

Ingen endring i planforslaget fra gjeldende kommuneplan.  
 
Området nordvest på Lervik er regulert og formålet er 
derfor videreført i kommuneplanen. 
 
Konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får 
konsekvenser for flere tema. Det avgjørende temaet for 
denne vurderingen er at området ligger utenfor et 
lokalsenter og innenfor 100m beltet.  
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Klar over at arealbruken langs sjøen - særlig i 100-
metersbeltet - er underlagt strenge restriksjoner. 
Kommunene er imidlertid ikke avskåret fra å muliggjøre 
oppgradering av eksisterende bygninger, og en forsiktig 
utvikling. Disse vurderingene bør behandles i plan, ikke i 
dispensasjonssaker 
Arealformålet kan endres for hele eller deler av 
eiendommen, og byggegrensen mot sjøen kan trekkes på 
ulike måter. Vedlagte kartutsnittet viser avsenders ulike 
forslag, og virkninger de vil kunne ha.  
 
Husløsveien 8 har svært liten betydning for friluftslivet og 
landbruket. Det er en bebygd boligeiendom, og 
arealformålet bør gjenspeile dette. Når det åpnes for at 
man på Lervikstranda og andre deler av Husløs kan 
modernisere og oppgradere bygningsmassen som i vanlige 
boligområder, er det vanskelig å se at ikke det samme bør 
gjelde i Husløsveien 8. Det bes derfor om en ny vurdering av 
arealformål og byggegrense. 

Et av hovedgrepene i planen er at vi sikrer 
100metersbeltet i plankartet ved bruk av LNF-formål og 
byggegrenser. Det ligger dermed ikke tilrette for en 
omdisponering av arealet. 
 
Vi viser videre til statlig planretningslinje for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen, hvor 
Oslofjordregionen er tildelt de strengeste føringene. 
 
De ovennevnte temaene er hovedgrep i planen, som alle 
må forholde seg til. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

986 
 
987 

Årum 
lokalsamfunnsutvalg 
og Sundløkka vel v/ 
Jan W. Damsleth, 
datert 01.04.2019.  

Gnr./bnr. 638/36 m.fl. (Årum).  
 
Merknader til Domberg på Årum, områdenavn N14. Ingen 
endring i kommuneplankartet. Se merknader dnr. 821, 910, 
986, 987 og 1052. 
 
Transport  
Sundløkkaveien er ikke kommunal veg, men fylkesvei. 
Foreslått innfart til Domberg N510 mot rundkjøringen er 
forkastet av Vegvesenet. Trailere vil måtte kjøre lengre inn i 
boligområdet og svinge inn mellom bebyggelsen. Dette vil 
kunne skape livsfarlige manøvrer på en vei med mange barn 
(Skolevei), i tillegg til rystelser og støy store deler av døgnet. 

I høringsforslaget er det ingen endring i 
kommuneplankartet for dette området. Formål og føringer 
er videreført fra gjeldende kommuneplan da det er 
pågående reguleringsplanprosesser i området. Se for øvrig 
innspill som ikke ble tatt til følge GU 16 og GU 86. 
 
Begge reguleringsplanprosessene på Domberg og 
Gretnes/Sundløkka er oppmerksomme på hensynssone for 
ras/skred og nødvendige tiltak vil bli gjort i senere 
regulerings- og detaljprosjektering. Dette vil blant annet 
bli ivaretatt i rekkefølgebestemmelser til de fremtidige 
reguleringsplanene. 
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Landbruk  
Avsender viser til at Østfold Bondelag har omtalt området 
som svært viktig. Området er også viktig for beboere som 
bruker område som rekreasjon.  
 
Naturmangfold 
Avsender skriver at området ofte har rådyr beitende på 
jordet, samt mange insekter og mye fugleliv. Området er 
blant annet samleplass for flere trekkfugler på høsten.  
 
Risiko og sårbarhet 
Deler av Domberg og Sundløkkaveien ligger ifølge NVE i 
områder med rasfare og kvikkleire. Kan rase ut ved 
belastning.  
 
Glommastien  
Området representerer det avsender ser på som 
Glommastiens vakreste rasteplass for turgåere og syklende. 
Det er blant annet muligheter for både fiske og surfing.  
 
Før kommunen beslutter noe på dette området ber 
avsender om å få lov til å vise fram Årums grønne lunge, og 
orientere om viktigheten av å bevare bygda for fremtiden.  

Vi informerer om at det er mulig å gi innspill og merknader 
til de pågående reguleringsplanarbeidene. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

988 Værste AS v/ Griff 
Arkitektur AS, datert 
01.04.2019. 

Gnr./bnr. 423/2 m.fl.  
 
Merknader til bestemmelser og plankart for FMV vest. Se 
merknader dnr. 982, 988, 1025 og 1051.  
 
Det anses at fremlagte planen fremstår er for lite ambisiøs 
og fleksibel, sammenliknet med andre byer og planer som 
er studert. Gitt Fredrikstads demografi og behov for 

Høy detaljeringsgrad er nødvendig for å skape 
tilstrekkelige forutsigbarhet for både kommunen og 
utbyggere.  
 
Det er ikke slik at gjeldende byområdeplan åpner for 
høyere utnyttelse og høyder. Det står bare at høyder skal 
vurderes nærmere. Det er nettopp slike diskusjoner som 
nå unngås ved at arealplanen får tydelige krav og grenser.  
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utvikling og arbeidsplasser, er det overraskende at planen 
ikke går lenger, spesielt på FMV, som et av få områder hvor 
kommunen selv kan velge å gi seg en fordel.  
 
Det er avgjørende at arealdelplanen både tar høyde for 
langsiktig utvikling og samtidig speiler fremtidens 
ambisjoner. Dagens byområdeplan gir føringer for at FMV 
kan tåle høy utnyttelse og høyder, med utgangspunkt i 
områdets historiske bygningskarakterer. I forslaget til ny 
plan er dette endret til at områdene skal speile dagens 
byområde. Det oppleves ikke som ambisiøst.  
Arealutnyttelsen er lavere enn i tidligere mulighetsstudier 
og hva som er lagt til grunn over lang tid. Utfylling av 
grunner rundt Odden er redusert i forhold til tidligere 
underlag til planer og det bør endres.  
 
Planen går langt i å gi detaljerte føringer og formler i 
bestemmelser til plankartet. Avsenders modeller og 
simuleringer viser at disse trolig gir utilsiktede 
begrensninger fordi de ikke er testet ut. Det foreslås derfor 
at de endres eller tas helt ut av planen.  
  
Boligprogrammet speiler ikke behovene, ambisjonene og 
målene om fortetting. Kommunen har en stor mulighet i at 
bostedsattraktiviteten er høy, samtidig som kommunen kan 
styre boligprogrammer til sentrumsnære områder for å fylle 
byen med folk, innhold og kritisk masse. Det er blant annet 
viktig at kommunen opprettholder et kompakt 
sentrumsområde for handel; mindre enn foreslått i den 
fremlagte planen. Kommunen bør legge til rette for store 
nok tiltak til å stoppe den langvarige handelslekkasjen fra 
sentrum og byområdet. 

 
Høydene som foreslås er flere etasjer høyere enn dagens 
byområde. Samtidig i varetas noe av stedets historie ved 
at maksimal høyde settes lavere enn kranene.  
 
Tidligere skisser er ikke innarbeidet i de juridiske 
dokumentene i byområdeplanen fra 2011. I forhold til 
plankartet i byområdeplanen er nå arealet fylt ut i elva 
med totalt 22 nye dekar. Det er skisser i delutredning FMV 
vest som ligger til grunn for planforslaget.  
 
Boligbyggeprogrammet viser omfang av boligbyggingen 
totalt. Det er i tråd med antall nye boliger det er behov for 
sett til prognoser for befolkningsvekst. I tillegg er det noe 
høyere tall, ettersom man vet at noen utbygginger ikke vil 
bli realisert. Det er også avstemt i forhold til 
skolekapasitet.  
 
Areal til sentrumsformål er minsket noe på FMV vest.  
 
Målsettingen om boligbygging er tydeliggjort i 

planbeskrivelsen og i boligbyggeprogrammet. 

Fortettingsstrategien ligger som et bakgrunnsdokument i 

saken og skal ikke vedtas. Plankart og beskrivelse med 

bestemmelser er plandokumentene. Andre dokumenter er 

vedlegg uten formell status.  

 

Boligbyggeprogrammet angir et tall for estimert 

boligbygging basert på føringer i arealplanen. Avvik i 

forhold til andre vedtatte planer vil kunne ivaretas 
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Forslag til endringer i juridiske plandokumenter 
For fullstendig innsyn i forslagene vises det til det 
opprinnelige dokumentet (dnr. 988). 
 
1. Fortetting i byområdet 
I planbeskrivelse refereres det til arbeidet med 
«Fortettingsstrategi for Fredrikstad 2018-2030». 
Strategidokumentet har en uklar status i planverket og er 
verken politisk behandlet eller bredt drøftet, men det tar 
tydelig stilling til hva som skal være måltall for fortetting og 
kommunen benytter selv til disse tallene som argument for 
at man ikke trenger å legge press på bykjernen. Det bør 
tydeligere defineres ambisjoner for fortetting i arealplanen 
med forpliktende omfang for å sikre kritisk masse for å 
bygge byliv, sunn bygningsøkonomi og på den måten sikre 
forutsigbarhet for alle parter mht. gjennomføring. 
 
2. Fordeling av boligbygging (Boligprogrammet) 
Værste ber om at boligprogrammet for S3 og BA11 
(Værstetorvet Nord/Syd) blir korrigert til det grunnlaget 
som er kjent for planmyndigheten gjennom 
detaljreguleringen for Del av Åsgård, hvilket vil si at bolig-
programmet oppdateres fra 100 til 250-300 boenheter i 
perioden 2021 – 2023 for dette området. 
 
3. Byggehøyder og omgivelser 
Avsender savner konkret dokumentasjon for 
unntaksområdene. Hvorfor egner disse områdene seg for 
større høyde. 
 

uansett. I planbestemmelsene er det kun et krav at 

skolekapasitet skal være sikre før rammetillatelse gis.  

 

Sammenhengene for de satte byggehøydene kan ses ved å 

studere plankartets bestemmelsesområder. Der vises at 

høydene er satt over større områder med kraner, åsrygger, 

knutepunkt, monumentalbygg osv som premiss. 

Premissene er beskrevet i beskrivelsen. Det vises også til 

vedlegg A.  

 

Kravene til areal for uteoppholdsareal er videreført fra 

gjeldende plan. Krav om nærmiljøpark er nytt, men det 

erstatter et tidligere krav om områdelekeplass som er 

enda større.  

 

Pbl åpner ikke for at krav om prioritering av plansaker kan 

gjøres i bestemmelser til arealplanen. Det må håndteres i 

virksomhetsplaner og økonomiplan.  

 

Bestemmelsene er grundig testet gjennom 

høringsperioden og flere bestemmelser er fjernet eller 

justert. De bestemmelsene som nå foreslås anses være 

realistiske i forhold til gjennomføring.  

 

Sentrumsformålet på FMV vest er noe redusert. I tillegg 

skal ytterligere detaljering av handel og åpne fasader 

gjøres i reguleringsplan. Med det knutepunktet som 

kommer et ønske om å styrke sentrumsfunksjoner i 
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Videre foreslår avsender at man isteden definerer maks 
utnyttelse for ulike områder. På den måten mener de at 
man i større grad sikre at lokale reguleringsplaner håndterer 
diskusjonen mht. høyde mer dynamisk når alle hensyn skal 
veies opp mot hverandre. 
 
4. Gårds- og gateromsformel 
Avsender ønsker at bestemmelser knyttet til gårds- og 
gateromsformel tas ut av planforslaget. Metoden 
forutsetter at bebyggelse er organisert rundt gårdsrom og 
det blir uklart hvordan metoden fungerer ved andre typer 
bebyggelsesmønster som f.eks. punkthus og lameller. Siste 
endring av TEK medfører at man i boligprosjekter må 
dokumentere dagslysforhold i hver enkelt leilighet.  
 
5. Krav til utearealer 
Det er ikke begrunnet i plangrunnlaget hvorfor kravene 
strammes inn og hvorfor dette skjer samtidig med at man 
sier at man skal/ønsker ytterligere fortetting. Disse kravene 
må gjennomgås på nytt, og i byområdet er det viktig å 
kombinere Bykvalitet og Bokvalitet for å kunne bygge tett 
med kvalitet. 
 
6. Prioritert behandling av plansaker i byområdet 
Forslag til ny bestemmelse: «I kommuneplanens arealdel 
bør det spesielt for byområdet stilles krav til offentlig 
myndighet mht. prioritert behandling, svarfrister, 
begrunnelse og dokumentasjon av uttalelser i interne 
høringsuttalelser, samt at planmyndighet aktivt tar stilling til 
hva som skal gis prioritet i videre planarbeid.» 
 
7. Forutsigbarhet 

Grønliområdet. Det vises her til Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transport.  

 

Detaljeringsgraden er allerede slik at det kun er 

overordnet gatestruktur som er vist i plankartet. Det åpnes 

også for justeringer i reguleringsplan. At funksjoner som 

f.eks parkering plasseres på egen eiendom og ikke i 

gaterommet er et prinsipp som videreføre fra gjeldende 

praksis. Parkgatas bredde er viktig å opprettholde da 

Parkgata er et overordnet grep for hele odden. Det 

oppfordres til å legge offentlig uteoppholdsareal i 

Parkgatas vestre del.  

 

Det er behov for å sette endelig arealgrense for utfylling i 

elva i arealplanen. Totalt er det vist et utfyllingsareal på 22 

dekar på FMV vest. Mer utfylling er ikke ønskelig mht 

sikring mot stormflo, sikring av naturverdier samt 

landskapsbildet med den varierende bredden på elva 

gjennom byen. Mindre justeringer av hvor arealene til 

utfylling er plassert vil kunne gjøres i reguleringsplan, men 

en vesentlig utvidelse av utfyllingen vil ikke kunne gjøres 

etter konsekvensutredning ved reguleringsplan. 

Formingsveileder er ikke et egnet redskap for å fastsette 

dette da det er et dokument som ikke er sikret f.eks. full 

medvirkningsprosess slik som arealplanen og 

reguleringsplaner er.  
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Avsender foreslår at bestemmelser og summen av 
bestemmelser som ikke er verifisert gjennom grundig 
uttesting, må enten fjernes eller defineres som rammer for 
ulike tema i kursiv (retningslinjer) slik at de ikke er 
bindende. 
 
8. Definisjon av handelssentrum/bykjerne/kjøpesenter 
Avsender foreslår at man ikke utvider sentrumsformålet 
utenfor 1000m i diameter, ut til FMV og Grønli stasjon. 
Konkret foreslås det at: 
- Miljøverndepartementets anbefaling for større norske 
byer legges til grunn for fastsettelse av området med 
sentrumsformål.  
- Dokkområdet bør defineres som bydelssenter for FMV 
vest, tilpasset bydelens fremtidig lokale behov.  
- Sentrumsområdet mot Grønli avgrenses til syd for 
jernbanelinje og knutepunktshandel knyttes til utvidelser av 
dagens Torvby.  
 
1. Detaljeringsgrad og geometri plankart 
endring i plankart: Plankart for FMV vest forenkles ved at 
enkelte underordnede gatestrekk innenfor området til Jotne 
ikke defineres i plankart.  
 
2. Krav til utnyttelsesgrad 
 «For alle delområder i FMV vest settes områdeutnyttelse til 
min 140 % og maks 160 %. Endelig utnyttelse og 
byggehøyder fastsettes i reguleringsplan.» 
 
3. Gaterom, gatebredder og geometri 
endring i bestemmelsespunkt 13: Bestemmelse om gaterom 
endres til at også gatenes senterlinjer kun er 

Overgangsregler settes i arealplanen for å sikre 

likebehandling. Det samme kan ikke oppnås gjennom 

prosessveiledende beslutninger.  

 

Rekkefølgekravet for nærmiljøpark er viktig for å ivareta 

bokvaliteter i ny bebyggelse. På FMV vest betyr det i 

praksis at parkene skal være opparbeidet før boliger tas i 

bruk.  

 

Innholdet i utbyggingsavtaler settes i andre vedtak.  

 

Føringene for Værstetorget og Åsgårdfjellet opprettholdes. 

Reguleringsplan for del av Åsgård gjelder fullt ut i hht 

bestemmelsene om motstrid.  

 

Formingsveileder som angir gaterom, elvepromenade og 

lignende kan ikke være styrende for arealplanen da en 

formingsveileder ikke har vært gjennom samme 

medvirkningsprosess som en plan etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Korttidsparkering for bil 

plasseres i byggeområdet. De andre funksjonene som 

tillates plassert i gaterommet vil fylle dette. Det er viktig at 

ikke parkerte biler i tillegg fyller gaterommet. Gaterommet 

må sikres kvaliteter som gjør det til et hyggelig sted å 

oppholde seg. Krav til mobilitetsplan bør være det samme 

for hele kommunen. Stienes plassering mot Åsgårdsvarden 

vil kunne justeres noe i reguleringsplan. Bestemmelsene 
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retningsgivende i plankart og fastsettes endelig i 
reguleringsplan. Bestemmelse om gaterom og parkering, 
endres til at parkering bil og sykkel tillates i gaterommenes 
møbleringssone i gater med trerekker.  
 
4. Parkgata 
endret senterlinje for Parkgata innarbeides i plankart. 
Bredde i plankart settes til veiledende bredde 27 m iht. 
foreløpig utkast til gateprofil. Funksjonskrav opprettholdes, 
men krav til 18 m ekstra bredde på yttersiden av Sagparken 
tas ut.  
 
5. Utfylling, masseuttak fjellhall, kant mot elv og 
Glommastien 
Utfyllingsareal på Odden fastsettes til ca. 32 daa, men 
endelig kantlinje mot vann fastsettes i reguleringsplan.  
Det tillates anlegg i vann langs nordsiden av Odden utenfor 
båtleden som del av offentlige tilgjengelige utearealer og 
offentlig aktivitet. Endelige bestemmelser for dette 
utarbeides i reguleringsplan og formingsveileder. 
 
Bestemmelsespunkt 1.6 Overgangsbestemmelser 
rev. best: «Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven innsendt før arealplanen er vedtatt, skal 
behandles i henhold nye rutiner for prosessveiledende 
beslutninger.» 
 
Bestemmelsespunkt 3.3 Rekkefølgekrav for nærmiljøpark 
rev. best: «Før brukstillatelse kan gis, må utearealer være 
ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan». 
 
Bestemmelsespunkt 4 Utbyggingsavtale 

for de grønne strøkene er justert og gjort enklere enn det 

som foreslås i merknaden.  

 

Bruken av området Arena Fredrikstad er komplettert med 

at andre tilleggsfunksjoner også kan tillates. For øvrig bør 

området ha mest mulig samme bestemmelser som resten 

av FMV vest.  

 

Bestemmelsene for bylandskap er omarbeidet og 

forenklet. De beholdes som bestemmelser. Premissene er 

innarbeidet i arealplanens bestemmelser og plankart for 

det som er kjent nå. Bestemmelsene for bylandskap vil 

sånn sett har størst betydning for forslag til utbygging som 

ikke er vurdert i arealplanen.  

 

For kommentar til høydebestemmelser og 

områdeutnyttelse vises det til Vedlegg A. Krav til 

torg/møteplass er fjernet fra bestemmelsene.  

 

Bestemmelser i stedet for retningslinjer er viktig for å 

skape forutsigbarhet. Det vil igjen gi enklere 

reguleringsplanprosesser. På samme måte er det viktig at 

krav til uteoppholdsareal settes i arealplanen. Det vil ikke 

være mulig å sikre gode nok arealer til uteoppholdsareal 

ved enkeltvurderinger for hvert enkelt 

reguleringsplanområdet. Det vil heller ikke ivareta 

likebehandling. På samme måte er det viktig å sette en klar 
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rev. best: «Forholdet til utbyggingsavtale skal avklares i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Ved 
transformasjon av et større område som vil bestå av flere 
reguleringsplaner bør utbyggingsavtalene også inkludere 
verdifordeling av vei, vann og avløp samt urbant jordskifte». 
 
Bestemmelsespunkt 11 Føringer for utbyggingsområder 
Avsender ønsker at disse gjøres om til retningslinjer: 
- Værstetorvet (S3) - forslag til revidert tekst: 
«Detaljreguleringsplan Del av Åsgård implementeres i 
arealplan iht føringer i bestemmelsene pkt 1.6». 
- Åsgårdfjellet (N16) - forslag til revidert tekst: «Området 
skal brukes til arbeidsintensiv næringsvirksomhet. 
Kollelandskapet skal bevares sett fra sjøen/Gressvik med 
Åsgårdvarden som silhuett». 
 
Bestemmelsespunkt 13 Føringer for FMV Vest 
- 13.1 Gaterom:  
- a) revidert tekst: «Plankartet viser veiledende 
hovedstruktur for gatenettet. Gatebredder fastsettes i tråd 
med utarbeidet formingsveileder for FMV Vest ved 
detaljreguleringen». 
- c) revidert tekst: «Parkering, for langtid og andre 
samferdselsfunksjoner må løses inne på 
utbyggingsområdene, og tillates ikke plassert på torg og i 
parker. Gaterom utformes som urbane gater og 
tilrettelegges for korttid/besøksparkering, 
funksjonshemmede, parkeringsplasser for sykkel, 
lasting/lossing og bussholdeplasser». 
- d), e), f): endret til: «Det skal utarbeides en mobilitetsplan i 
forbindelse med reguleringsplan som fremviser en felles 

grense for når mobilitetsplan skal kreves og når det ikke 

kreves.  

 

Retningslinjene for Rødlistede bygninger gjøres om til 

bestemmelser for å videreføre etablert praksis i 

kommunen. Det er kommet innsigelse til de rødlistede 

bygningene fra Fylkeskonservator. Det er altså ikke mulig å 

redusere graden av vern for disse bygningene.  

 

Kravet til HC-parkering er senket.  

 

At bekker bevares er ekstra viktig nå som vi ser effektene 

av klimaendringer. Det er viktig å ivareta både åpne bekker 

og flomveier, særlig i byområdet der det ellers er mange 

harde flater.  

 

Kravet til barnehage settes etter en vurdering av behov for 

barnehage over hele kommunen sett i forhold til 

kommunens befolkningsvekst. Krav om barnehage settes 

derfor konkret område for område ved FMV vest. Det er et 

krav som ikke fullt ut har sammenheng med den 

utbyggingen som skjer i området. Krav om areal til 

barnehage settes generelt til de områdene der mest 

boligbygging vil skje, men barnehagene vil også dekke et 

behov for barnehage for folk som bor andre steder. 

Barnehager har ikke den samme geografiske tilknytningen 

som skoler har.  
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målsetting om å legge til rette for at kollektiv, sykkel og 
gange vil prioriteres ved områdeutviklingen for FMV Vest». 
- g) Punktet endres til retningslinje: «Det skal etableres 
gangforbindelse til Åsgårdsvarden fra nord og fra vest. Dette 
vil kreve tilrettelegging for sti/trapper. Stienes plassering i 
plankartet er veiledende». 
- h) endret tekst: «Parkgata skal utformes som en grønn 
gate med dobbel trerekke i hele sin lengde med prioritet for 
fotgjengere og syklister. Plankartet viser veiledende 
hovedstruktur for gate. Gatebredde fastsettes i tråd med 
utarbeidet formingsveileder for FMV Vest ved 
detaljreguleringen». 
- i) endres til: «i. Fra Parkgata skal det etableres to eller flere 
grønne gater med trerekker til elvepromenaden mot nord 
på Odden, og mot sør på Odden og en tilsvarende grønn 
gate ved området for tjenesteyting/idrett. De grønne 
gate/byrommene skal ivareta siktlinjer, opphold, adkomst 
og myke trafikanter. Områdene vil kunne tilrettelegges for 
variert tilkomst og møblering, parsellhager og sitteplasser 
samtidig som de skal fungere som flomvei. De grønne 
gate/byrommenes utforming og bredde fastsettes i tråd 
med utarbeidet formingsveiledere for FMV Vest og blir å 
innta som bestemmelse ved detaljreguleringen» 
 
13.2 Blågrønn struktur 
- c) endres til: «Utforming av elvepromenade fastsettes i 
tråd med utarbeidet formingsveileder for FMV Vest og 
inntas i detaljreguleringen». 
 
13.3 Generelt om utbyggingsområder 
- a) endres til: «Fasader som vender mot nabolagstorg skal 
tilrettelegges for utadrettete fasader med 1. etasje 4,2 m 

Infrastruktur og kollektivtransport er andre prinsipper enn 

ABC-prinsippet. En sammenblanding vil skape en 

utydelighet som ikke er hensiktsmessig.  

 

Elva er kanskje vårt viktigste byrom og noe det er viktig å 

verne om. Mellom broen er elva trang som en kanal. Det 

er forholdsvis sterk strøm i elva samtidig som båttrafikken 

er økende. Det er viktig å sikre elva som en velfungerende 

ferdselsåre i sentrum. Derfor videreføres forbudet mot 

småbåthavn i den mest sentrale delen av Vesterelva.  

 
 
Det vises også til vedlegg A for kommentarer om høyder 
og uteoppholdsareal.  
 
 
Merknaden tas delvis til følge.  
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med mulighet for innganger og publikumsrettet virksomhet. 
Nærhandel og bevertning skal plasseres i område for 
bydelsenter eller med fasade mot nabolagstorg.» 
- b) endres til: «I definert sone for bydelsenter skal 
bebyggelsen legges med byggelinje mot gatene for å skape 
definerte gaterom. Avgrensning og utforming fastsettes i 
tråd med utarbeidet formingsveileder for FMV vest og 
inntas i detaljregulering». 
 
13.3 Arena Fredrikstad 
endres til: «Området skal brukes til idrettsanlegg og skole, 
samt næringsaktivitet som har en naturlig tilknytning til 
skole og idrettens virke. Det stilles krav til en enhetlig 
områdeutvikling for delfelt Arena Fredrikstad, hvor det 
overordnede krav til bebyggelse er at denne skal være 
bevisst tilpasset en urban situasjon. Dette vil gjøre seg 
gjeldende både for fasader/bygningsvolumer og for 
bygningenes uteområder. Det må spesielt legges vekt på 
områdets overganger til øvrig fremtidig bebyggelse, og så 
langt som mulig være støttende i forhold til fremtidig 
utvikling av området». 
 
13.6 Odden 
c) ny bestemmelse: Utfylling av 32 daa på Oddens 
nordøstlige, nordlige og nordvestlige side (se kart) tillates. 
Det forutsettes at det gjennomføres en 
konsekvensutredning knyttet til reguleringsplan for 
området, hvor bl.a. følgende tema behandles;  
Hensyn til strømningsforhold, vannhastighet, flom, flo og 
fjære, geoteknikk, farleden, landskap, naturverdier, 
tilgjengelighet til elva, kulturminner i vann og på land, 
grunnforurensning og offentlig infrastruktur.  
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Bestemmelsespunkt 14 Bylandskap 
kapitelet utgår og erstattes med følgende retningslinje:  
14. Andre retningslinjer:  
- Gamlebyen er som helhet vårt største monument og 
fylkeskonservatorens vurderinger skal vektlegges sterkt ved 
alle typer varige tiltak innen Gamlebyplanens grenser. Når 
ny Gamlebyplan er vedtatt innarbeides den i arealplanen. 
Monumentalbygninger med samfunnsmessig viktig funksjon 
sammen med elva, bruer og kraner sikres rolle som 
landemerker og orienteringspunkter ved at de vektlegges 
synlighet i bybildet. 
- Elva sikres som ferdselsåre og bruer utformes slik at 
seilingshøyde ikke gir permanente begrensninger. Det kan 
legges til rette for at elvebredden tilpasses slik at 
småbåttrafikkerende skal kunne besøke byen.  
- Byens «blikkfang», tollboden, biblioteket og Lykkeberg, 
ligger fritt i grønne parker.  
- Kunst skal ha en sentral rolle i byrommene, og byrommene 
skal innby til aktivitet som kan bidra til bedre helse, men 
også refleksjon og inkludering mellom kjønn, aldre og etnisk 
opphav. 
 
Bestemmelsespunkt 15 Høyder 
15.1 Generelt maksimalt 5 etasjer: 
Punktet foreslås endret til: «Høydebestemmelse erstattes 
av bestemmelser knyttet til utnyttelse. Byggehøyder 
fastsettes i reguleringsplan». 
 
Videre foreslåes endringer i føringer for de nedennevnte 
områdene:  
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- Værstetorget: Værstetorvet med sin sentrale beliggenhet 
utformes med fokus på arealeffektivitet. Områdeutnyttelse 
skal ligge mellom 140-160% 
- FMV Glombo Øst: FMV Glombo Øst utformes som bynært 
fortettingsområde med høy egnethet med 
områdeutnyttelse fra 140-160% 
- FMV Glombo Vest: FMV Glombo Vest utformes som 
bynært fortettingsområde med høy egnethet med 
områdeutnyttelse fra 140-160% FMV Glombo Vest ligger til 
store åpne områder, elven i vest og parkområdet Ballasten i 
nord, og det åpnes for etablering av punkthus med større 
høyde enn øvrig bebyggelse på Glombo Øst. Høyde 
defineres i reguleringsplan. 
- Stadion og Beddingen: Endres til: Lørjekaia og N 1.7 
Detaljreguleringsplan for Lørjekaia (Dreieværste) og N 1.7 
implementeres i arealplan iht føringer i bestemmelsene pkt 
1.6 
- Vestre del av FMV Odden: Vestre del av FMV Odden 
utformes som bynært fortettingsområde med høy egnethet 
med områdeutnyttelse fra 140-160% 
- Østre del av FMV Odden: Østre del av FMV Odden 
utformes som bynært fortettingsområde med høy egnethet 
med områdeutnyttelse fra 140-160% 
- e) Småkvartaler: Avsender mener punktet bør utgå. 
- g) Konstruksjoner/oppbygg utover maksimum mønehøyde: 
Konstruksjoner/oppbygg som muliggjør adkomst til 
takterrasse gjennom trapp/heis tillates i tillegg til maks 
antall etasjer definert i reguleringsplan. Det tillates i tillegg 
konstruksjoner for tekniske anlegg, for eksempel 
jethetter/avkast. Slike installasjoner skal holdes lavest mulig 
og skal ikke ha en skjemmende utforming for de som har 
innsyn, eller for de som bruker tak som fellesområder. På 
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takterrasse tillates åpne konstruksjoner som skjermvegg, 
pergola og lignende i en høyde på inntil 2,5 meter over 
overkant gulv på inntil 1/3 av takflaten. 
 
15.3 Tilleggskrav for høyder a), b) c):  
punkt a, b og c gjøres ikke gjeldende for byområdet. 
 
Bestemmelsespunkt 16 Byområdet 
punktet settes i kursiv og blir regnet som retningslinjer og 
ikke bestemmelser. 
 
Bestemmelsespunkt 16.2 Kjøpesenter 
- a)  endres til: Kjøpesenter på over 3000 kvm tillates bare 
innenfor sentrumsformål, unntatt på FMV Vest og på Grønli. 
 
Bestemmelsespunkt 16.3 Torg/møteplass 
For utbygging som omfatter mer enn 20 000 kvm BRA 
innenfor områdene Trosvikstranda, NTP, Odden, Arena 
Fredrikstad, Dokka Sør, Dokka Nord, Glombo Vest, Glombo 
Øst, Grønli, Dammyr og Cicignon park skal etableres et 
torg/møteplass på minst 1000 kvm. Arealet kan deles i flere 
mindre torg/møteplasser. Avstanden fra boliger til 
torg/møteplass skal ikke overstige 400 m. 
 
Bestemmelsespunkt 18 Blågrønne områder 
18.1 Landskap og grønnstruktur 
punktet gjøres til retningslinje og foreslår tekst: «Landskap 
og grønnstruktur skal bevares mest mulig». 
 
18.2 Elva 
punktet gjøres til retningslinje og foreslår tekst: Fysisk og 
visuell tilgjengelighet til elva skal opprettholdes og forbedres 
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ved tiltak på eiendommer som grenser til elva eller 
elvepromenaden i byområdet. 
 
18.3 Elvepromenade 
punktet gjøres til retningslinje og foreslår tekst: Ved 
regulering langs Glomma/Vesterelva i tettstedet skal det 
settes av elvepromenade til ferdsel og opphold langs elva 
med følgende krav til utforming: 
 
18.5 Parker og trær 
Avsender foreslår at punkt d) utgår. 
 
Bestemmelsespunkt 19 Kulturminner og kulturmiljø 
- 19.2 Riving 
punktet gjøres til retningslinje og foreslår tekst: «For 
bygninger eller bygningsmiljø definert som rødlistet 
bevaringsverdig bebyggelse kan kommunen kreve at det tas 
hensyn til disse verdier ved endring av bestående byggverk 
eller oppussing av fasade. Riving kan nektes». 
 
Bestemmelsespunkt 20 Bokvalitet 
Endres til: «Enkeltsidige leiligheter mot nord eller nordøst 
tillates i byområdet». 
 
Bestemmelsespunkt 21.3 Uteoppholdsareal 
- 21.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal 
Avsender foreslår at punktet endres til at tabell erstattes av 
gjeldende krav definert i gjeldende planer. 
 
- 21.5 Lekeplass 
endres til: «Det skal etableres/være etablert lekeplass på 
minimum 250 kvm, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig 
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ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder. 
Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn 
atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til 
sandlekeplass. Maksimalt 100 boenheter kan være tilknyttet 
én lekeplass. Lekeplass kan inndeles i flere selvstendige 
arealer». 
 
Bestemmelsespunkt 23.2 Mobilitetsplan 
endres til: «Ved regulering av større utbyggingsprosjekter, 
skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal 
analysere muligheter for minst bilavhengighet. 
Mobilitetsplanen skal i tekst og tegning vise løsninger for 
gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil og varetransport og 
hvordan disse danner sammenhengende ruter». 
 
Bestemmelsespunkt 24 Parkering av bil 
endres til: Krav til bilparkering bevegelseshemmede min per 
100 m2 Forretning/kjøpesenter 0,15, Kontor/adm 0,05, 
forsamlingslokaler 0,2 
 
Bestemmelsespunkt 27.3 Bekker 
punktet a endres til: «Eksisterende bekker skal bevares så 
nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking 
utenfor byområdet tillates ikke - innenfor byområdet 
vurderes særskilt». 
 
Bestemmelsespunkt 35 Barnehager 
punktet gjøres til retningslinje og foreslår revidert tekst: 
«Det forutsettes at planområder som er under 
transformasjon og/eller skal utvikles skal kunne romme 
barnehager, og dette behovet tilpasses etter etterspørselen 
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gjennom detaljregulering av delområder. Barnehager skal 
etableres i områder avsatt til boligformål». 
 
Bestemmelsespunkt 36.2 ABC-prinsippet 
endres til: «Lokalisering av næring skal tilstrebes å følge 
ABC-prinsippet. Fremtidig infrastruktur og kollektivtransport 
skal kunne vektlegges ved vurdering». 
 
Bestemmelsespunkt 42.2 Formål farled i tettstedet 
endres til: «I definert farled i tettstedet tillates ikke etablert 
brygger, kun longside fortøyning langs kaifront. Mellom 
Kråkerøybrua og Værstebrua skal kaifrontene være 
tilgjengelig som gjestebrygge og det kan på deler av bysiden 
legges til rette for brygger for småbåter». 

990 Borge skoles 
samarbeidsutvalg v/ 
Else Marit Barth-
Hansen, datert 
01.04.2019.  

Generelle merknader til kommuneplanen med henvisning til 
Borge Skole og Skjærvikenområdet. 
 
Avsender støtter innsendte høringsuttalelser til arealdelen 
fra styrene i Skjærviken, Torp, Sellebakk og Begby 
lokalsamfunn.   
Selv ønsker avsender spesielt å framheve viktigheten av å 
legge til rette for god utvikling også i boligområdene utenfor 
byområdet. Fortettingsstrategien er trukket for langt, og 
avsender foreslår at fordelingen 50/40/10 beholdes.  
 
Videre fokuserer avsender på at Borge skole har synkende 
elevtall og et sterkt behov for boligutbygging. Det må legges 
til rette for boliger med gode bokvaliteter, en akseptabel 
trafikkbelastning, et godt kollektivtilbud, attraktive trygge 
sykkelveier og tilgang til grøntarealer og 
rekreasjonsområder også utenfor byområdet.  

10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 



side 250 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

Avsender har forståelse for at Borge barneskole ikke ligger 
sentralt, men skriver at den likevel er lett tilgjengelig fra 
både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, og ikke minst fra E6.   
 
Når kommunen skal bygge gang- og sykkelsti mellom Borge 
og Begby, vil det være naturlig at Borge barneskole blir en 
forlengelse av Begby-skolen. Denne gang- og sykkelstien vil 
gjøre forbindelsen mellom disse områdene mye bedre.  
 
10-minutters gangtid til skole sees på som uhensiktsmessig 
strengt. Avstandsbegrensningen passer ikke inn hverken i 
eller utenfor byområdet. Borge skole har fokus på sunne 
barn og en sunn framtid med fysisk aktivitet og sunt 
kosthold. 

I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
 
Boligpolitisk handlingsplan (Boligbyggeprogrammet): 
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
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begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  
 
Boligutbygging innenfor Borge skolekrets bør spilles inn og 
vurderes i løpet av neste kommuneplanrullering. 
Utbyggingen blir prioritert til andre lokalsamfunn i denne 
rullingen. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 

991 
 

Fredrikstad 
HytteForening (FHF) v/ 
Fred Gjerløw, datert 
01.04.2019.  

Gnr./bnr. 690/4 og 690/3 (Humlekjærstranda).  
 
Merknad til manglende samsvar mellom plankart og statlig 
sikret friluftsområde: Parkering badeplass 
Humlekjærstranda. Se områdenavn P06 andre siden av 
veien. 

Merknaden tas til følge. 

993 
 

Fredrikstad 
Fjernvarme AS v/ Jan 
Erik Tonby, datert 
01.04.2019.  

Merknader til bestemmelse om tilknytningsplikt og 
retningslinje til avtale om tilknytning til fjernvarme. Se både 
merknad dnr. 874 og 993. 

Deler av forslagene i merknaden tas inn i revidert 
kommuneplanforslag som legges på 2. høring.  
 
Merknaden tas delvis til følge 

997  Ungdom mellom 14-
17 år v/ Camilla S. 
Eidsvold, datert 
02.04.2019. 

Merknader til høyder, møteplasser, skatepark og 
kollektivtrafikk. Se både merknad dnr. 950 og 997. 
 
Avsender ønsker at kommunen tar vare på den eldre 
bebyggelsen og at man eventuelt ikke river, men 
flytter/setter tilbake etter utbygging.  

Takker for merknader. Dette blir for detaljert for 
kommuneplannivå og er et tema for kommunedelplan for 
Intercity, samt for senere reguleringsplanfase. 
 
Se også kommentar til tidligere merknad, dnr 950. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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1000 Bjørn Helge Strand 
m.fl., datert 
14.03.2019. 

Gnr./bnr. 57/3, 67/1 og 67/2 (Slevik).  
 
Merknad til markagrense ved Slevik. 
 
Avsender registrerer at det nye feltet Slevik Terrasse er 
tillatt etablert innenfor eksisterende markaområde, og 
stiller spørsmål om hvordan dette kunne bli godkjent.  
 
Av nytt vedlagt planforslag ser det ut til at markagrensa er 
tenkt å forskyves ytterligere. Avsender krever at framtidig 
markagrense skal følge grensa til feltet Slevik Terrasse som 
allerede er godkjent. 

Dette har vært en tegnefeil i forbindelse med rulleringen 
av planen. 
 
Merknaden tas til følge.  
 
 

1003 
 

Henriette Evensen, 
datert 02.04.2019. 

Gnr./bnr. 111/14 (Manstad).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 91), se 
dnr. 167. 
 
Vedlagte kart viser at teigen ligger sentralt i Manstad 
lokalsamfunn, som er et av kommunens prioriterte 
lokalsamfunn hvor det kan skje utbygging/fortetting 
innenfor planperioden.  
 
Med utgangspunkt midt i teigen er det omlag 350 meter til 
busstopp (stamlinje for buss) med hyppige 
kollektivavganger til sentrum. Barne- og ungdomsskole, 
idrettsanlegg og svømmehall samt butikker ligger innenfor 
300-700 meter gangavstand. Dette tilfredsstiller kravet om 
maksimalt 10 minutters gangavstand til de nevnte 
fasiliteter.  
 
Den omsøkte skogsteigen kan ikke sies å være et svært 
viktig friluftsområde. Innbyggere på Manstad foretrekker 

Til GU 91: 
Området ligger som LNF og registrert som viktig 
friluftsområde. Det avgjørende temaet for denne 
vurderingen er at området ligger i LNF i nærheten et 
lokalsenter. Det legges ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og prognoser for skolekapasitet vil i 
tillegg virke begrensende. Det åpnes kun for noe utbygging 
i LNF nær skolene i lokalsentrene. Foreslåtte boligområder 
som ligger nærmere skolene prioriteres.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 
Til GU 117: 
Her er det ingen endring i planforslaget fra gjeldende 
kommuneplan. Det avgjørende temaet i vurderingen er 
her at en utbygging vil være i konflikt med jordvernet. Det 
legges ikke ut nye utbyggingsarealer på eksisterende 
jordbruksarealer. 
 



side 253 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

områder som Rørfjell, Engelsviken, eller Elingårdsskogen. 
Skogteigen er dessuten avvirket, og fremstår ikke som 
rekreasjonsområde i dag. Et mindre areal for lekepark/grønt 
aktivitetsareal i utbyggingsområdet vil være aktuelt.  
 
Salg av boligtomter på teigen kan gi nødvendig kapital for 
videreutvikling av gårdsdriften og matproduksjon på 
Manstad gård. 
 
Ny bebyggelse vil ligge lavere enn eksisterende boligfelt på 
Manstadåsen - og vil derfor ikke skape nye silhuetter eller 
særlig eksponering.  
 
Merknad til innspillet på nabotomten (Gnr/bnr: 115/11, 
GU117, DNR 307), som er søkt omdisponert til 
småhusbebyggelse. Avsender ønsker dette bevart som 
dyrka mark og ervervet som tilleggsareal. Å bebygge arealet 
vil kunne føre til ulemper for jordbruksdriften og gripe inn i 
det som gjenstår av kulturlandskap i området 

Merknaden tas til orientering og medfører ingen endring i 
planforslaget. 

1004 Fredrikstad kommune 
– Eldrerådet, datert 
02.04.2019.  

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
Det må legges til rette for attraktive bo-områder også 
utenfor sentrum, med ulike kulturtilbud. Fortetting av 
byområdet må ivareta gode lysforhold og ta hensyn til 
trygge botilbud for eldre, med tilgang til kommunale 
tjenester (eksempel Holmen eldresenter). Tilsvarende 
tilrettelegging ønskes også utenfor sentrum. Eldrerådet 
ønsker at eksisterende fortetting opprettholdes (50/40/10). 

Takker for merknader. Det er ikke alle temaer vi har 
hjemmel til å gi bestemmelser for i kommuneplanen og 
som må tas i andre forum. 
 
Nedenfor svarer vi på merknader som er aktuelle for 
planforslaget. 
 
Boligfordelingen (fortettingstrategien): 
Boligfordelingsnøkkelen er gitt på grunnlag av 
byutredningen og fortettingstrategien som ble utarbeidet i 
innledningen til kommuneplanarbeidet.  
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Fortettingstrategien viste at Fredrikstad har store områder 
i sentrum som er egnet for transformasjon. Kapasiteten i 
transformasjonsområdene er så stor at annen 
sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta 
fortetting og redusert transportarbeid. Det er heller ikke 
nødvendig å fortette i eksisterende boligstrøk. 
Fortettingen styres til transformasjonsområder framfor å 
legge ut nye utbyggingsområder.  
 
Vi viser til at en i kommuneplanen har lagt til rette for 
høyere arealutnyttelse i lokalsamfunnene, der hvor 10% av 
boligveksten skal skje, med boligtyper som vil kunne møte 
eldre beboeres behov. Slik at de skal kunne bo i 
lokalområdet over lengre tid. Samtidig vil dette skape 
sirkulasjon på eksisterende eneboliger for barnefamilier. 
 
Det har vært en trend at generasjonen 50+ flytter fra 
eneboliger til nyere sentrumsnære leiligheter. Dersom 
halvparten av dagens 50‐65‐åringer skulle ønske en slik 
løsning, gir dette en etterspørsel på omkring 4 000 
leiligheter for å dekke behovet fram til 2030. Et tilsvarende 
antall småhus vil da bli tilgjengelige på boligmarkedet. 
 
Planforslaget: 
Kommuneplanen stiller krav til universell utforming i nye 
utbygginger, samt krav til bilparkering for 
bevegelseshemmede. Videre viser vi til at revidert forslag 
har bestemmelser som ivaretar lysforhold.  
 
Merknaden tas til orientering, men medfører ingen 
endringer i planforslaget. 
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1006 Bjørn Andreas Heieren 
v/ Advokatfirmaet 
Ytterbøl & CO AS - 
Knut Njøs, datert 
29.03.2019. 

Gnr./bnr. 675/1 (Buvikstranda/Onsøy) 
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 10), se 
dnr. 49. Se både merknad dnr. 870 og 1006. 
 
Kommunen har misforstått saken. Det har vært søkt om og 
gitt tillatelse til småbåthavn på eiendommen tidligere, og 
daværende Borge kommune ga en tillatelse i møte 21. mai 
1985. Det har i 2003, også blitt gitt tillatelse til mudring i 
småbåthavnen.  
 
At småbåthavnen ikke tidligere har vært avmerket på 
kommunens kart med dette som formål kan ikke avsenders 
klient klandres for. Inspillet går kun på om utvidelsen som er 
gjort de siste årene også kan godkjennes, da det er etablert 
en lovlig virksomhet med småbåthavn på stedet.  

Konsekvensutredningen har registrert at foreslått tiltak får 
konsekvenser for flere tema. En utvidelse vil være i konflikt 
med viktig verneverdig natur i form av bløtbunns-, poll-, og 
ålegrassområde.  
 
Vi viser til planbeskrivelsens avsnitt om småbåthavner 
under kapittel «Sjøområder og vassdrag». Det er ikke 
ønskelig med utvidelse/nyetablering der det er registrert 
verneverdig natur. 
 
Merknaden tas ikke til følge. 
 

1007 Eivind Hasseldokk 
Ramsjord, datert 
03.04.2019. 

Gnr./bnr. 54/136 (Krosnes).  
 
Merknad til at vedlegg for reguleringsplaner som ved 
motstrid skal gjelde fullt ut mangler.  Se både merknad 748, 
749, 866, 943 og 1007. 
 
Det savnes en redegjørelse for alle relevante konsekvenser 
relatert til videreføring av reguleringsplanen og motstrid. 
Det er en betydelig mangel ved høringen at forannevnte 
informasjon ikke har vært tilgjengelig.  
 
Det bes om en tilbakemelding på tiltenkt fremtidig status 
for reguleringsplan for Krosnes, i relasjon til ny arealdel, og 
en redegjørelse for hvilke konsekvenser den nye arealdelen 
vil få for fremtidig utvikling/fortetting på Krosnes. 

Det gjøres en endring i kommuneplanforslaget som legges 
ut på 2. gangs høring. Som hovedregel skal 
kommuneplanen gjelde foran eldre reguleringsplaner ved 
motstrid. Det vil dermed ikke være noen liste i 
kommuneplanen lenger. Det finnes unntak for noen 
spesifikke tema som er angitt i bestemmelsenes kapittel 1.  
 
Merknaden tas til følge. 
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1016 FM Eiendom AS v/ 
Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS - Jon 
Rongen, datert 
05.04.2019. 

Gnr./bnr. 422/244 m.fl. (Bjølstad gård).  
 
Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 180), se 
dnr. 490. Se både merknader dnr. 746, 941 og 1016. 
 
Intensjonen med innspillet er å omarrondere arealene slik 
at det attraktive arealet langs elva kan disponeres som park, 
mens støytutsatt areal mot fylkesveien kan utnyttes som 
byggeområde. Avsender opplever at kommunen har vurdert 
innspillet uten å ta stilling til ombytting av arealene. 
 
Det ser heller ikke ut til at kommunen har vurdert innspillet 
opp mot sitt eget forslag som verner om byggeområdet 
langs elvefronten. Det vises til at hensikten med 
konsekvensvurderingen er å innhente nøytral og upartisk 
kunnskap slik at politikerne kan fatte vedtak på rett 
beslutningsgrunnlag. Det oppleves ikke at dette er gjort på 
en tilfredsstillende måte i denne saken, ved at bare «halve 
innspillet» er vurdert. 
 
Flere av temaene er oppleves i tillegg å være vurdert på feil 
eller manglende kunnskapsgrunnlag:  
 
Byliv  
Administrasjonen skriver at «Det er vedtatt 
reguleringsplaner som viser fortetting i området. Det er 
imidlertid svært viktig å ikke bygge ned alle grønne 
områder. Området trenger nærmiljøpark». Avsender skriver 
at dette planinitiativet legger opp til nettopp det grepet, 
med et ønske om å bevare grøntsonen mot vannet, som er 
det eneste reelle og attraktive grøntarealet her. 
Dette er svært viktig for beboere i alle aldre – selve bylivet.  

Det er store arealer som er avsatt til LNF i byområdet her. 
De avgjørende temaene i konsekvensutredningen er at det 
er behov for grønne lunger i byområdet som i dette 
området også vil fungere som buffersone til 
kulturminneverdiene. Ny bebyggelse vil ikke kunne 
fungere som en buffersone. Derimot vil ny bebyggelse 
kunne skape ytterligere en bebyggelsesstruktur i et bybilde 
som allerede har mange forskjellige bebyggelsesstrukturer 
(adminstrasjonsbygget, Værstetorget og gårdstunet på 
Bjølstad) Behovet for grønne lunger i området er stort og 
vil øke etter utbyggingen på Åsgårdsjordet og 
Værstetorget.  
 
Det gjøres ingen endring i denne rullering. 
 
Et bytte av arealer er ikke aktuelt og det er heller ikke 
aktuelt å bygge ut parktomten. Kommunens parkavdeling 
mener de sammenhengende grønne områdene rundt 
Bjølstad gård er svært viktige parkområder i sentrum og 
ønsker en videreutvikling av disse som park. Kommunenes 
eiendomsavdelingen ser verdien i området som allerede er 
regulert til utbygging og ønsker naturlig nok ikke å bytte 
dette mot et området som ikke kan bebygges.  
 
Merknaden tas ikke til følge. 
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Avsender mener derimot kommunens forslag legger opp til 
det motsatte – at mer av elverommet bygges ned, samtidig 
som det legges opp til et parkdrag i et område som ikke er i 
bruk som rekreasjonsområde i dag, er mindre attraktivt og i 
tillegg uegnet for opphold pga. støy.  
 
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko 
ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
Her skrives det at «… Arealene nærmest elva er flomutsatt», 
og innspillet gis igjen rød farge i konsekvensvurderingen. 
Det oppleves heller ikke her at kommunen har brukt rett 
kunnskapsgrunnlag eller satt innspillet opp mot sitt eget 
bidrag. Avsender legger opp til en bebyggelse som trekkes 
bort fra elverommet til et nivå som i all hovedsak ligger over 
2,5 m o.h. Høyden vil gjøre det unødvendig å gjøre 
terrenginngrep for å få første etasjes gulvnivå over 
flomsonen.  
 
Det stilles spørsmål ved om kommunens vurdering av 
flomsone i det hele tatt stemmer. Kommunens eget 
flomsonekart bekrefter at en «200 års flom» ikke vil krysse 
Verkstedveien i det aktuelle området. Kommunens 
vurdering er ifølge avsender direkte misvisende og leder 
beslutningstakerne til å tro at området er flomutsatt. 
 
Friluftsliv 
Her viser administrasjonen til «Ingen registreringer». 
Avsender mener det kan stemme at det ikke er registrert 
friluftsliv i sonen mellom Bjølstad og Værsteområdet, men 
at dette ikke forsvarer at man utelukker å ta stilling til en av 
byens parker, som i tillegg henvender seg mot vannet. I 
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kartbasene kommunen har gjort tilgjengelig på sin egen 
nettside framkommer Bjølstadparken som en av de få 
tilgjengelige parkene i området. Nærmeste park av samme 
kaliber finner vi i Kirkeparken, et godt stykke fra Kråkerøy. 
I tillegg viser både kartbasen og temakart i byområdeplanen 
at kyststien krysser gjennom Bjølstadparken.  

1017 Fredrikstad kommune 
- Seksjon for 
utdanning og 
oppvekst, datert 
04.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for 
utarbeidelse av plankartet. 
 
I planen legges det ikke opp til ny boligutbygging i tettsted 
og lokalsentra lengre enn 10 minutters gange til skole. Det 
kan være uheldig med en slik bestemmelse da dette kan 
føre til at skolene ikke utnytter sin elevkapasitet. 
 
Videre i merknaden gis det konkrete innspill og 
kommentarer til skolekapasitet, nærmiljøparker og 
etablering av skoler og barnehager.  

10 min gange: 
10 minutters gange har vært en føring i 
kommuneplanarbeidet som mange ganger har vært tatt ut 
av sin sammenheng og som trenger en forklaring. 10 min 
gange er ikke et krav i kommuneplanen, men en føring fra 
fortettingsstrategien for hvor det er fornuftig at fortetting 
skal skje og prioriteres.  
 
Forskning har vist at 10 min gange er den avstanden man 
er villig til å gå i stedet for f.eks. å ta bilen. For 
lokalsamfunnene anbefaler fortettingsstrategien at det 
fornuftige ville være å styrke det gangbare 
lokalsamfunnet, og planlegge for at fortetting primært skal 
skje innenfor 10 minutters gangavstand til de viktigste 
handels‐ og tjenestetilbudene, nær kjernen i 
lokalsamfunnet. Dette er viktig blant annet med tanke på 
at skal minimere bilbruk og ha fokus på folkehelse. 
 
I kommuneplanarbeidet har det blitt brukt som en føring 
for prioritering av nye utbyggingsforslag, men det er i 
tillegg andre faktorer som vil virke begrensende på 
utbyggingen. Det nevnes blant annet arealregnskapet, 
boligfordelingen og skolekapasitet. Basert på disse og 
andre prinsipper skal boligutbyggingen fordeles i hele 
kommunen og mellom lokalsentrene. Vi viser til 
planbeskrivelsen kapittel om byutvikling. 
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Boligpolitisk handlingsplan (boligbyggeprogrammet), med 
tanke på lokalsamfunnene: 
Føringer i fylkesplanen og boligfordelingsnøkkelen legger 
til grunn at maks 10 % av utbyggingen skal skje som 
vedlikeholdende boligbygging for å opprettholde 
servicefunksjoner i lokalsentrene Engelsviken, Manstad, 
Slevik, Lunde, Torsnes, Skjærviken og Nylende.  
 
Omfanget av vedlikeholdsutbygging for å ivareta ledig 
skolekapasitet i lokalsentrene har lenge vært 10 % av den 
totale utbyggingen. Dette videreføres, men av hensyn til 
statlige planretningslinjer, fylkesplanen, bypakkeavtale og 
kommende byvekstavtaler kan prosentsatsen ikke økes. 
Mesteparten av veksten i kommunen skal skje innenfor 
sentrum (60 %) og tettstedet (30 %). 
 
Dette sammen med prognoser for skolekapasitet har vært 
utgangspunktet for vurdering av framtidig arealbruk til 
boligformål og disponering i kommunens boligpolitiske 
handlingsplan (boligbyggeprogrammet). 
 
Samlet sett legges det ikke opp til høyere utbygging enn 
10% i lokalsentrene og det legges heller ikke opp til 
utbygging i områder som ikke har skolekapasitet. Ved 
begge tilfeller kan en av disse faktorene virke begrensende 
for hvor mye utbygging som det legges opp til i hvert 
enkelt lokalsenter. Som eksempel viser vi til at når 10 % 
skal fordeles mellom lokalsentrene betyr dette også at 
utbyggingen det legges opp til i hvert enkelt lokalsamfunn i 
noen tilfeller ikke vil dekke opp for eksisterende 
skolekapasitet.  



side 260 
 

Dnr. Avsender, dato Beskrivelse Adm. kommentar og vurdering 

 
Merknaden tas til orientering. 

1019 Oslofjordens 
Friluftsråd v/ Kjetil 
Johannessen, datert 
27.03.2019. 

Kyst- og strandsonen 
Fredrikstad kommune har gjort flere positive og viktige 
grep, men savnes et økt fokus på å få på plass en 
sammenhengende kyststi i kommunen. Kyststien er et viktig 
lavterskeltilbud som skaper stor grad av fysisk aktivitet. 
I dag har kyststien flere såkalte «missing links». Det 
anbefales at en løfter kyststi-arbeidet og setter dette høyt 
på dagsorden i ny planperiode. K 
Kommentarer til innspill som er konsekvensutredet.  
 
Transformasjonsområder 
Det er viktig å etablere ferdselsårer langs Seutelva og utover 
mot Gressvik. Flere pågående reguleringsplanprosesser 
synes i varierende/liten grad å legge til rette for en 
elvepromenade.  I planforslaget inngår også områder som 
GU 46 (Sleipner motor), GU 215, GU 201 (Glombo), GU 225 
(Gressvikstranda) der det bør fokuseres på tilrettelegging 
for ferdsel i sjø-/elvekant. Det vises til arbeidet som er 
gjennomført i Drammen med elvepromenade og 
friluftslivsområder/nærmiljøparker langs elva. 
 
Nærmiljøparker langs elvebreddene bør vurderes når større 
områder transformeres og elvepromenader planlegges.  
 
Forslag om badeplass på FMV Vest støttes. og anbefaler 
samtidig at det i planprosessen ser om det kan være flere 
egnete sentrumsnære plasser for bading. 
 
Småbåthavner 

Transformasjonsområder:  
Det stilles krav til elvepromenade ved regulering langs 
Glomma og vesterelva. 
 
I planarbeidet jobbes det nå med uteoppholdsarealer 
langs elvepromenaden. Bestemmelsene er nå revidert så 
det oppfordrer til legge uteoppholdsarealer i direkte 
tilknytning til elvepromenaden.  
 
Småbåthavner: 
Det er ikke gjort en større gjennomgang av småbåthavner i 
denne rulleringen. De innspillene som er innarbeidet som 
utvidelse av småbåthavn er valgt ut fra følgende 
prinsipper: 
• Eksisterende kaianlegg 
• Eksisterende småbåtanlegg 
• Adkomstvei finnes 
• Parkeringsbehov kan løses 
• Det er ikke i konflikt med registrert verneverdig marine 
naturtyper 
• Det er ikke behov for mudring eller sprengning 
Elvepromenaden og fri ferdsel sikres gjennom 
bestemmelser. 
 
Utfylling på FMV:  
Hensynene ivaretas i forslaget til ny arealdel. 
 
Nærings-, havn- og industriområder: 
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Kommunen ønsker fellesanlegg fremfor enkeltbrygger. 
Kommunen anbefaler derfor ikke en større enkeltbrygge 
ved Slevik skanse. Avsender har tidligere anbefalt en 
sammenslåing av flere av de over 85 enkeltbryggene i 
planområdet. 
 
Vedr. innspillsområde GU09, nord på Kjøkøy, er avsender 
enig i at området med en eksisterende dypvannskai kan 
benyttes til småbåthavn, men at det på land bør 
tilrettelegges for åpen ferdsel. 
 
Ny småbåthavn ved FMV vest (GU 220), som ligger sentralt i 
byen, åpner for at flere kan bruke fritidsbåt. Det er viktig at 
en evt. ny småbåthavn er åpen for allmenn ferdsel. Det 
samme gjelder for Glombo (GU 242),  
 
Det foreslås å delvis ta til følge et forslag om utvidelse av 
eksisterende småbåthavn i Slevikkilen som bl.a. legger til 
rette for å etablere en bølgebryter. En ålegrasseng ligger 
like nord for planforslaget og en ørretbekk ligger innerst i 
kilen. Det er viktig at reguleringsplanprosessen ivaretar 
naturverdiene og at bryggeanlegget er åpent for ferdsel. 
 
Utfylling 
Værste AS ønsker å fylle ut 38 dekar i elva for å skape mer 
byggeareal for FMV vest. Innspill er foreslått tatt delvis til 
følge ved at 19 dekar fylles ut. En evt. utfylling bør også 
komme allmennheten til gode der elvepromenade/stier og 
rekreasjonsområder med mer inngår langs elvebredden. 
 
Nærings-, havn- og industriområder 

Moum (GU227) her er det i forslaget lagt inn en framtidig 
turtrase i bakkant av foreslått havneområde. Dette i 
område N10. 
På Øra videreføres eksisterende formål som er et smalt 
formål for grønnstruktur. 
 
Merknaden tas til følge. 
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Det foreslås å omregulere et 24 dekar stort næringsområde 
langs elvebredden ved Moum (GU227) som 
avlastningsområde til havne- og industriområdet på Øra. I 
samlet vurdering framgår det at områdets kai vil ha en viktig 
funksjon og at dette vil være riktig å prioritere foran ferdsel 
langs elva og friluftslivsverdier. Området ligger innenfor et 
registrert friluftslivsområde, grønnkorridor. Om arealet tas i 
bruk til ønsket formål er det viktig at det legges til rette med 
gode ferdselsårer og grøntstruktur rundt området. 
Tilsvarende er det viktig at en i forbindelse med GU 229, 
næringsområder ved Øra, opprettholder en smal sone med 
grønnstruktur rundt eksisterende og mye besøkt fugletårn 
sør på Øra og sikrer en ferdselsåre ut hit. 

1029 Manstad 
lokalsamfunnsutvalg 
v/ Hanne Nordli, 
datert 01.04.2019. 

Merknader til kommuneplanen med henvisning til 
Manstadområdet. Se merknad dnr. 789 og 1029 fra 
Manstad Lokalsamfunnsutvalg. 
 
Det vises til merknaden fra Engelsviken lokalsamfunn (Dnr.  
975), men kommer også med egne merknader:  
 
Boliger, boområder  
Flere byggeområder er av kommunen foreslått endret til 
LNF i ny arealplan, for eksempel på Kjærre og Husløs. Å 
endre boligområder til LNF er svært uvanlig i 
landssammenheng (ref. Huseiernes Landsforbund). Dette 
medfører store restriksjoner for fortetting og nye 
boenheter. Disse områdene utgjør nå en arealressurs, med 
ferdig utbygd vann, kloakk, vei og sykkel- og gangsti. Disse 
områdene ligger også innenfor gangbarhet, som 
er ti minutter til skolen.  
 

Avsetting av arealer til framtidig boligbygging i 
lokalsentrene er gjort på bakgrunn av en gjennomgang av 
prognoser for skolekapasitet og fordeling av 
boligbyggingen med 10% til lokalsentrene. I lokalsentrene 
der det foreligger skolekapasitet er det lagt opp til noe 
boligutbygging nær skolene. Manstad har hatt mange 
innspill til utbygging og er et av lokalsamfunnene som er 
vurdert å ha skolekapasitet til noe mer utbygging. 
Områder nærmest skolen blir prioritert. 
 
LNF-b, boliger: 
Områdene på Kjærre og Husløs ligger utenfor analyse av 
10 min gangavstand fra fortettingsstrategien. Som 
fortettingsstrategien viser, er det behov for også å 
begrense behovet for transport utenfor tettstedet. Ved å 
begrense fortettingen til områdene nærmest skolene og å 
tydeliggjøre forbudet mot å fradele nye tomter lenger bort 
fra skolen vil noen flere reiser i lokalsentrene kunne tas 
uten bruk av bil. Eksisterende boligområder nær skolene i 
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I arealplanen sies det at: Utbygging av lokalsenter i 
omlandet skal begrenses til den vedlikeholdsutbygging av 
bolig og næring som er nødvendig for å opprettholde 
levende bygder. Kan ikke dette defineres som 
vedlikeholdsutbygging? Konklusjon: Behold 
boligbyggeområder som de er – ikke regulere dem til LNF.  
 
Barn og unge  
Avsender har tidligere vært i dialog med Fredrikstad 
kommune vedrørende lekeplasser på nytt boligområde på 
Manstad. I avtalen til de som har kjøpt hus og tomt, og også 
i reguleringsplanen, står det at det følger tre nye lekeplasser 
til utbyggingen. Foreløpig er kun en av dem bygd. Svaret 
avsender har fått fra Park, Teknisk Drift, er at dette i 
utgangspunktet var et spleiselag mellom Fredrikstad 
kommune og de andre private utbyggerne. Utfordringen 
med lekeplasser er at det er ingen som ønsker å ta ansvaret 
for dem etter at de er bygd. Avsender mener ikke dette et 
godt nok svar, da de som har kjøpt hus og tomt i området 
har blitt lovet dette. 

lokalsentrene og i boligområder som er regulert er i 
arealplanen angitt som byggeområder. Lenger enn 10 min 
gange fra skolen har eksisterende boliger som ligger i en 
klynge på minst fem boliger, fått formål LNF-b. Det gjelder 
både boliger som tidligere har vært i formål bebyggelse og 
anlegg og boliger som tidligere hadde formål LNF-område. 
Det er knyttet bestemmelser til LNF-b-områdene slik at 
eksisterende boliger skal kunne bygges på opp til en gitt 
øvre grense uten å først søke om dispensasjon. I LNF-b-
områder er det ikke tillatt å etablere nye boliger.  
 
Barn og unge: 
I planforslaget til ny kommuneplan stilles det krav til at en 
sikrer etablering av grønn infrastruktur (uteoppholdsareal, 
lekeplasser, parker mm) gjennom rekkefølgekrav i 
reguleringsplan. 
Drift og vedlikehold av lekeplasser er et tema som ikke 
hører hjemme i arealplanen. 
 
Merknaden tas ikke til følge.  
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Dnr. Avsender, dato Beskrivelse 

807 Torsnes og Borge 
Arbeiderparti v/ Anne 
Marie Berg, datert 
22.03.2019.  

Gnr./bnr. 679/2, samt 673/45 (Torsnes). 
 
Merknad til innspill som ble tatt delvis til følge (GU 120), se dnr. 314. Endring B36. Samt merknad til innspill som ikke ble 
tatt til følge (GU 44), se dnr. 92+95. Utvidelse av område for endring B34. 
 
Avsender er bekymret for Torsnes’ framtid, og mener lokalsamfunnet er avhengig av økt bebyggelse for å overleve. 
Innspillet om å bygge boliger på bnr./gnr. 679/2 ble tatt delvis til følge, men avsender ønsker å flytte 60 planlagte 
boenheter til gnr./bnr. 673/45.  
 
På sistnevnte eiendom ligger det inne en gjeldene plan på 60 boenheter, men det ble gitt avslag på å bygge flere i denne 
søkeprosessen, med argument om at det ligger utenfor gangbarhet til lokalsenter. Avsender stiller seg uforstående til 
hvorfor det tillates 60 boenheter men ikke flere, og viser blant annet til at bussforbindelsen til dette området er det beste i 
hele Torsnes.  
 
Det mangler noe gang- og sykkelvei fra Torsnesveien til det eksisterende boligområdet, men avsender mener at utbygger 
kan bygge dette, gitt at man får det antall boenheter man ønsker. Da vil det også være gang- og sykkelvei helt opp til 
skolen.  
Avsender skriver til slutt at den siste større boligutbyggingen i Torsnes var i 2001, på Veelsmyra, og at det derfor forventes 
at Torsnes får en god del av de 10% boligutvidelse som er lagt til lokalsamfunn i kommunen.  

957 Miljøpartiet De 
Grønne v/ Ida Julsen, 
datert 01.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for utarbeidelse av plankartet. 
 
Avsender har med stor interesse og optimisme lest planbeskrivelse til den nye kommuneplanen og ønsker å komme med 
noen innspill. I parentesene henvises det for øvrig til planens punkter i “Generelle bestemmelser”. 

- Fortetting er et viktig grep for å nå FNs bærekraftsmål. Det er også viktig å ivareta den sosiale bærekraften, selv 
om det fortettes. Avsender støtter målet om 60-30-10, men understreker behovet for mangfoldig bynatur og 
grønne lunger. 

- Selv om man fortetter i sentrum er det viktig at lokalsamfunnene får gode vilkår for å fortsatt eksistere, og 
kollektivsatsingen blir viktig. 
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- Med stadig advarsel om tap av insekter og biologisk mangfold, vil avsender foreslå å etablere et grønt-regnskap, 
der man jobber for å etablere og utvide grøntområder i kommunens arealbudsjett. Området på Kråkerøy som 
gjøres om til markaområde er et godt eksempel. Særlig viktig blir det å ivareta skog med høy bonitet i kommunen, 
og beskytte denne mot utbygging. 

- Avsender er skeptisk til at Gudebergjordet nevnes under utbyggingsområder. Matjorden må bestå og ikke bygges 
ytterligere ned. (11) 

- Gatebredde burde ikke ha maksimalbredder. Det kan bli til hinder for å gjøre mer areal som er dekket av asfalt om 
til grøntområder (12). Samtidig må sykkelfelt i større grad ta hensyn til økt bruk av lastesykkel og tilpasses denne 
bruken, både med bredde, trafikksikkerhet og minimering av små hindringer som fortauskanter etc. 

- For parkering til sykkel er det gode forslag om både overbygg, mulighet for lading av el-sykkel og tilrettelegging for 
lastesykkel. Dette anser avsender som svært gode tiltak. (23) 

- Avsender oppfordrer kommunen til å ivareta kyststiene helt fra sentrum og utover mot Onsøy, Kråkerøy og 
Torsnes. Også der det bygges ut boliger på FMV Vest blir det viktig at kyststien kan gå langs vannet. (13) 

- Bygging av nye kjøpesenter må ikke etableres, verken utenfor eller i sentrum. Det er en gammel konstruksjon å 
tenke handel på som ble etablert for et bilbasert samfunn, noe man nå må bort fra. (13 og 16) 

- 10 minutters regelen må ikke sees på som noe bastant man måler opp, men er et uttrykk for en måte å tenke både 
lokalsamfunn i kommunen, men også mer sentrumsnære områder som “landsby-enheter”, der det er kort avstand 
til skole og nærbutikk. 10 minutter må tolkes som en avstand som kan sykles eller gå, innen rimelighetens grenser. 

- Angående byggehøyder i sentrum: Her bør det lempes noe på kravene til høyde, men heller ha forsterkede krav til 
klimatilpasning. (15) Høyde i seg selv bør ikke være begrensningen, men kvalitet i design og leveforhold må være 
avgjørende. Ved fortetting må arkitekt/utbygger dokumentere tilfredsstillende lys- og skyggeforhold, nærhet til 
grønt og utfoldelsesmuligheter. 

- Også større satsing på bruk av lokalprodusert og fornybar energi som for eksempel solceller, kan benyttes både på 
kommunale bygg og settes som krav til utbyggere. 

- Grønne tak er viktig tiltak for å redusere overvann (27). Det er et godt klimatilpasningstiltak, bidrar til økt biologisk 
mangfold, samt er viktig for byens estetiske uttrykk. Avsender mener derfor at grønne tak bør inngå som et viktig 
kriterium for nye bygg. 

Ellers mener avsender en restriktiv utbygging av private hytter er nødvendig. Store deler av kysten er utbygd. Avsender 
ønsker seg heller et økt tilbud av kystledhytter og modeller etter turistforeningens utleiehytter 

989 Fremskrittspartiet 
(FrP) Fredrikstad v/ 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for utarbeidelse av plankartet. 
 
Fredrikstad FrP mener:  
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Dnr. Avsender, dato Beskrivelse 

Bjørnar Laabak, datert 
01.04.2019. 

- Kommunen bør opprettholde dagens fordeling med 50 prosent utbygging i byområdet, 40 prosent i tettstedene og 
10 prosent i lokalsentrene.  

- Fortetting med boliger (eplehagefortetting) skal godkjennes uten at det skal være avgjørende med avstand til 
skoler.  

- Det skal godkjennes nye arealer til boligbygging og fritidsboliger.  
- Høyder skal bestemmes i det enkelte prosjekt. Det settes derfor ikke maksimalhøyder i bestemmelsene.  
- Det skal ikke settes krav om etablering av nærmiljøparker.  
- Marka på Kråkerøy bør ikke utvides.  
- Kommunens arealpolitikk skal videreføres uavhengig av Bypakke Nedre Glomma.  
- Det skal ikke inngås byvekstavtale som krever restriktive tiltak knyttet til personbiltrafikken. Vi mener det skal 

legges til rette for god parkeringspolitikk og tilgjengelighet i byområdet, tettsteder og lokalsentre.  
- Nullvektsmål er feilslått politikk for å redusere klimagassutslipp. Personbiltrafikken vil innenfor planperioden 

nærme seg nullutslipp.  
- Det skal legges opp til godt kollektivtilbud uten restriktiv parkeringspolitikk. Parkering er viktig for opprettholdelse 

av bærekraftig handel i og utenfor sentrum.  
- Kommuneplanen skal ikke ta avgjørende hensyn til «arealpott» tildelt i fylkesplanen. 
- Det skal være mulig med fortetting i områder som ligger utenfor tettstedene og utenfor 10 minutters gange fra 

skole i lokalsentrene.  
- Det skal markeres en havnevei for tungtransport fra Øra, via ny bro over Glomma og til E6.  
- Det skal ikke stilles krav ved større utbygginger i sentrum til nye torg/møteplasser.  
- Det skal ikke inntas en restriktiv holdning til utbygging i kystsonen utenfor 100-metersbeltet.  

 
Videre i merknaden kommer Fredrikstad FrP med konkrete forslag til endringer i bestemmelser og retningslinjer. 

994 Kristelig Folkeparti 
(KrF) Fredrikstad v/ 
Lino Lubiana, datert 
01.04.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for utarbeidelse av plankartet. 
 
KrF Fredrikstad har følgende refleksjoner til arealplanarbeidet: 

- Vi mener målsetningen for boligbygging (60/30/10) er for stram og foreslår 50/40/10 som nå, da vi mener at 
utbygging av sykkelvei, økning av kjøregodtgjørelse for sykkel, samt bruk av ferger og en fornuftig plassering av 
butikk og annen infrastruktur i tettbebyggelser og lokalsentra i kombinasjon med plassering av bom i høy grad vil 
bidra til nullvekst i personbil trafikk. Vi mener derfor også at det skal være mulig med fortetting og bygging av 
mindre eneboliger i allerede etablerte boligområder og at det ikke trenger å være krav til større boligarealer enn 
400 m2 og at utbyggingsgraden er 25%. 
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- Vi mener at kravet om 10 minutters gangavstand til skolen som et mål for fortetting virker som en unødig 
detaljstyring. Det må fortsatt være rom for overveielser i planutvalget. Subsidiært – om slike begreper skal brukes 
som mål for fortetting, bør det heller knyttes til begreper knyttet til bruk av sykkel, siden vi i Fredrikstad vil bygge 
en kultur for bruk av sykkelsti og sykkel. Vi mener også at betegnelsen er upresis, og at om avstandsbegreper skal 
brukes bør det brukes i meter som eksempelvis strandsonen – 100 meter fra land. 

- Vi mener områder – eksempelvis på Kråkerøy – som er foreslått omgjort fra LNF-områder til markaområder bør 
reduseres slik at det sikres rom for utvidelse av bygg og vei for landbruksdrift. Vi forstår også at begrepet «marka» 
i forvaltning av areal i Fredrikstad er noe annet enn i Marka-loven, gyldig i Oslo-omradet; en lov som skal endres 
men hvor det er lite trolig at den får gyldighet i Fredrikstad. Det bør vurderes om begrepsbruken er egnet til å uroe 
lokale jordbrukere unødig og dermed defineres. Er det ikke klokt å la LNF-områdene være LNF-områder og dermed 
være sikre på å holde områdene utenfor arealregnskapet pålagt i fylkesplanen? 

- Vi mener at områder som nå er planlagte som bygg og anleggsområder inneholder områder som kan tilbakeføres 
til LNF-områder og gjøres til områder for dyrking av mat, eksempelvis Gudebergjordet. Vi ber administrasjonen gå 
gjennom områder tatt inn til bygge- og anleggsområder med den hensikt å vurdere mulig tilbakeføring av 
områdene til markaområder eller LNF-områder eller helst områder der jorda kan opparbeides til matjord. 

- Vi mener at byrom nok kan gi rom for kunst, attraksjoner og kulturelt særpreg, men enda mer at byen beplantes 
med blomster, blomstrende busker, trær, hekker i samarbeid med lokale planteskoler, gartnere og lokalt landbruk 
mm, som gir livsgrunnlag for bier, humler og andre innsekter. Krokus-tiltak i parkene, såing av blomster i veikanter 
mm er eksempler slik at estetisk utvikling av byområdene har fokus og basis i hekk, bedd og blomstring og ikke 
ensidigkunstbasis i stein og metall. Blomster og bier gir liv, naturmangfold og klimagevinst.  

- Kommuneplanens samfunnsdelen har lagt føringer for byomformingsstrategi i tre områder, Gamlebyen, Værste og 
Grønli. Vi mener at området fra Dammyr - via St. Croix - og nåværende jernbanestasjon med skinneområde, også 
bør være et område for byomformingsstrategisk oppmerksomhet, når Grønli-området utvikles og bør få et fokus 
allerede i denne arealplanen. 

- Vi mener arealplanens forslag til høyder på bygg er angitt, klokt, område for område og at det særlig er tatt hensyn 
til elvefronten mm. Vi er likevel av den oppfatning at arealplanen bør inneholde en formulering om at Bystyret skal 
kunne fravike disse rammene i forhandlinger og utarbeidelse av utbyggingsavtaler med utbygger om det er 
argumenterte allmennyttige grunner som klimanøytralitet, utvikling av grønne lunger, forkjøpsrett på kommunale 
leiligheter til funksjons- og utviklingshemmede, integrerings formål mm.  

Vi mener at bebyggelsesområder, som eksempelvis Kjærre og Husløs, foreslått omgjort til LNF-b områder i planen gir rom 
for utvidelse av nåværende bolig eller bygging av garasje. Vi mener også at det må gis rom for bygging av små, private 
eneboliger i området. Denne type bebyggelse må anses som en arealressurs med allerede anlagt vann, kloakk mm. For 
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strenge krav vil vanskeliggjøre en fornuftig fortetting i disse områdene og mener at arealregnskapsmålet ikke skal bidra til 
å hindre lokal innbyggeres utnyttelse av områdene. Se punkt 1. Vi mener berørte lokale boligeiere bør få en bedre 
informasjon om dette med en ny høringsfrist før planen sendes til politisk behandling. 

1043 Høyre (H) Fredrikstad 
v/ Truls Velgaard, 
datert 30.05.2019. 

Generelle merknader til bestemmelser og prinsipper for utarbeidelse av plankartet. 
 
Fredrikstad Høyre mener det er beklagelig at de politiske partiene i kommunen ikke i større grad ble orientert om 
utviklingen i planarbeidet før planen ble sendt på høring. Planen inneholder mange gode elementer og forslag, men med 
vesentlige deler som bør vurderes nærmere. 
 
Fredrikstad Høyre motsetter seg den foreslåtte endringen i fortettingsstrategi. Gjeldende plan har hatt et mål om fordeling 
mellom sentrum, bybånd og lokale tettesteder på 50-40-10 prosent. Dette foreslås endret til 60-30-10. 
 
Fredrikstad Høyre opplever at gjeldende fortettingsstrategi i liten grad er fulgt opp. Faktisk utbygging har hatt et helt annet 
mønster, og det har vært en påfallende mangel på evne til å gjennomføre effektive planprosesser for utbygging i sentrum. 
At man over natten skaper en total endring i utbyggingsmønster i kommunen virker ikke realistisk. Det er generelt behov 
for en betydelig styrking av sentrum i Fredrikstad, men dette bør ikke skje på bekostning av en viktig og nødvendig 
utvikling i alle områder av kommunen. 
 
Fredrikstad Høyre er videre bekymret for at planen er for detaljert i sin innretning. Det vil kunne føre til utilsiktede 
begrensninger i utbyggingsmuligheter, både i sentrum og lokalområder. Fredrikstad Høyre vil derfor foreslå at gaterom- og 
gårdsromsformelen tas ut av planen. Det samme gjelder regelen om maksimal gangavstand mellom skoler og nye 
boligområder. Planforslaget legger også opp til at siktlinjer i for stor grad skal regulere byggehøyder. Dette bør 
gjennomgås.  
 
Planen legger opp til en storstilet utbygging av det som kalles nærmiljøparker. Intensjonen med dette er god, og 
Fredrikstad Høyre vil gi sterk støtte til planens ambisjon om bevaring og utvikling av grøntområder og parker. Partiet er 
imidlertid bekymret for at planens kategoriske krav om en omfattende og detaljert utvikling av nærmiljøparker kan få 
utilsiktede konsekvenser. En formåls-bestemmelse kan være mer hensiktsmessig for å sikre at helheten i 
enkeltprosjektene blir styrende. 
 
Fredrikstad Høyre er glad for at planen fokuserer på markaområder, men vi vil peke på at det er behov for å definere et 
tydelig verneområde også for Østsiden-marka.  
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4. Vedlegg A 
 

Fortetting med kvalitet 
Krav til uteoppholdsareal og krav til maksimale høyder har vært temaer som har engasjert mange. Det er gjort endringer etter høringen. Endringene har 

vært drøftet med noen av de større utbyggerne i kommunen.  

 

Uteoppholdsareal og miljøparker 

Arealkrav til uteoppholdsareal (15-80 kvm per bolig avhengig av beliggenhet) videreføres fra arealplanene fra 2011. Uteoppholdsarealet kan brukes til 

offentlig tilgjengelig park/lekeplass, felles lekeplass/uteplass/takterrasse og privat balkong/hage.  

 

I planforslaget som har vært på høring, var det krav om at alle nye boliger skal ha en nærmiljøpark innenfor 400 m avstand før boligen kan tas i bruk. Det er i 

tråd med føringer fra kommunedelplan Aktive Fredrikstad. En nærmiljøpark skal inneholde en lekeplass og andre arealer for aktivitet og rekreasjon som 

f.eks ballbane.  

 

Sambruk mellom elvepromenade, torg og uteoppholdsareal har vært et uttrykt ønske i mange høringsmerknader. I revidert planforslag foreslås 

arealkravene og inndelingen i privat/felles/offentlig uteoppholdsareal opprettholdt. Kravet om nærmiljøpark på minst 2,5 dekar opprettholdes utenfor 

sentrumsformål. I byområdet kreves i stedet at minst halvparten av det offentlige arealet samles på et sted. Det oppfordres til sambruk mellom offentlig 

uteoppholdsareal og elvepromenade. Det oppfordres også til å plassere offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal slik at det danner nye små plasser i sentrum.  

 

Når administrasjonen arbeidet med kommunedelplan for Aktive Fredrikstad hadde man et ønske om at nærmiljøparker skulle etableres i hele kommunen og 

ha et areal på minst 4,2 dekar. Det har imidlertid vist seg være umulig å gjennomføre uten at kravet om etablert nærmiljøpark i praksis vil bli et 

byggeforbud. Nærmiljøpark på 2,5 dekar kan gjennomføres ved oppgradering av mange eksisterende lekeplasser og andre grønne områder. Alternativt skal 

man ved større samlede utbygginger sette av nytt areal til nærmiljøpark. I noen ytterst få områder i tettstedet vil det ikke være mulig å etablere 

nærmiljøparker uten at eksisterende bebyggelse rives. Disse områdene er eldre eneboligstrøk, der fortetting uansett er meget krevende, og derfor ikke 

ønskelig.  

 

Innenfor områdene med sentrumsformål, den mest sentrale delen av byområdet, kreves ikke nærmiljøpark. I sentrumsformål, bortsett fra på Kråkerøy, er 

det bare Domkirkeparken/Lykkebergparken og Bratliparken som oppfyller minimumskravet om 2,5 dekar for nærmiljøpark. Det planlegges en ny park i 
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kvartalet der OBOS og kirkevergen har kontorer, men den er ikke stor nok til å kunne huse en ny nærmiljøpark. Derfor stilles det krav om at minst halvparten 

arealene som kreves til offentlig uteoppholdsareal skal være samlet innenfor sentrumsformål.  

 

Høyder 

Mange av merknadene til første utkast av arealplanen har kommentert byggehøyder. I planforslaget er det tatt grep om maksimale høyder både i tettstedet 

og i byområdet. Det dreier seg om bybildet i det vi kjenner som byen vår, og det dreier seg om byens identitet. Sammenlignet med gjeldende byområdeplan 

tillates noen etasjer høyere bebyggelse mange steder i sentrumsområdet.  

 

Maksimale høyder foreslås ikke endret etter høring. Derimot foreslås flere endringer i andre bestemmelser som også har betydning for høyder. 

Bestemmelsene oppfordrer fortsatt til en variert gesimshøyde, ettersom det vil skape variasjon i byrommet. Gateromsformelen er fjernet. Derimot settes en 

maksimal lengde på 30 m for et gaterom der sollys ikke kommer ned. Etter 30 m må så enten bebyggelsens høyde senkes, alternativt kan en kryssende gate 

eller et torg slippe inn sol.  

 

Planen innfører begrepet «åpne kvartaler», dvs kvartaler med flere gjennomgående snarveier for gående og syklende, uten annen biltrafikk enn 

varetransport og lignende. I åpne kvartaler tillates én etasje høyere gesimshøyde ettersom snarveiene vil slippe inn lys samtidig som de vil gjøre det enklere 

å ferdes uten bil. Byen vil ha mye å vinne på å skape nye gatestrukturer tilpasset gående.  

 

Flere merknader foreslår å heller innføre maksimal områdeutnyttelse enn maksimale høyder. Områdeutnyttelse betyr at det settes et maksimalt tak for 

areal innenfor hvert område, men det betyr også at maksimal høyde ikke styres. Det vil risikere å endre bybildet drastisk, med høye bygninger som stikker 

opp over resten av bebyggelsen. Vi vil risikere å tape hva som er Fredrikstad slik vi kjenner byen vår.  

 

Andre endringer for boligområder 

Bestemmelsene for hvor langt en balkong kan stikke ut over fortau endres fra maksimalt 1 m til maksimalt 1,5 m. Det vil ivareta at balkongene kan bli 

tilgjengelige med rullestol uten at gaterommet lukkes for mye.  

 

Forbudet for enkeltsidige leiligheter mot nord/nordøst endres til at maksimalt 15 % av leilighetene tillates som enkeltsidige mot nord/nordøst. 15% er et tall 

som skaper noe fleksibilitet, samtidig som tallet ikke er høyere enn at det vil fremtvinge prosjektering med litt ekstra omsorg for bokvalitet. Sollys inn i en 

bolig er en viktig kvalitet, samtidig som andre kvaliteter som f. eks utsyn mot større grønne områder eller elva vil kunne kompensere noe for lite sollys.  

 

 


