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Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032 – annen gangs høring av 
planforslag 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 – 2032, legges ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 a) Deler av området BA 04 Gudebergjordes omdisponeres til LNF-formål jf. 

vedlegg 13. 
 b) Området BA 11 gis formål framtidig sentrumsformål. 
 c) Området Bjølstad innspill GU 180 tas til følge. 
 d) Området B22 Kiærs bruk tas ut av planen og opprettholdes til næringsformål. 
 e) Området Åle GU 159 omdisponeres til boligformål i tråd med innspill. 
 f) B 44 - Veel syd tas ut av planen. Bystyret bes vurdere om det skal legges inn 

alternativt utbyggingsområde. Det pekes særlig på innspill GU 164 på Holm. 
 g) Markagrensa på Rekustad ved B42 opprettholdes som i gjeldende 

kommuneplan. 
2. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 

innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
 
Fredrikstad, 13.11.2019 
 

Planutvalgets behandling 20.11.2019: 
Votering: 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 4, Rødt 1, Sp 1, H 2, MDG 1) mot 2 
stemmer (Frp). 
 

Planutvalgets uttalelse 20.11.2019: 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 – 2032, legges ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 a) Deler av området BA 04 Gudebergjordes omdisponeres til LNF-formål jf. 

vedlegg 13. 
 b) Området BA 11 gis formål framtidig sentrumsformål. 
 c) Området Bjølstad innspill GU 180 tas til følge. 
 d) Området B22 Kiærs bruk tas ut av planen og opprettholdes til næringsformål. 
 e) Området Åle GU 159 omdisponeres til boligformål i tråd med innspill. 
 f) B 44 - Veel syd tas ut av planen. Bystyret bes vurdere om det skal legges inn 

alternativt utbyggingsområde. Det pekes særlig på innspill GU 164 på Holm. 
 g) Markagrensa på Rekustad ved B42 opprettholdes som i gjeldende 

kommuneplan. 
2. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 

innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
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Formannskapets behandling 21.11.2019: 
Votering: 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 11 stemmer (Ap 5, H 2, MDG 1, R 1, Sp 1, KrF 1,) mot  
2 stemmer (FrP). 
 

Formannskapets innstilling 21.11.2019 til bystyret: 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 – 2032, legges ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 a) Deler av området BA 04 Gudebergjordes omdisponeres til LNF-formål jf. 

vedlegg 13. 
 b) Området BA 11 gis formål framtidig sentrumsformål. 
 c) Området Bjølstad innspill GU 180 tas til følge. 
 d) Området B22 Kiærs bruk tas ut av planen og opprettholdes til næringsformål. 
 e) Området Åle GU 159 omdisponeres til boligformål i tråd med innspill. 
 f) B 44 - Veel syd tas ut av planen. Bystyret bes vurdere om det skal legges inn 

alternativt utbyggingsområde. Det pekes særlig på innspill GU 164 på Holm. 
 g) Markagrensa på Rekustad ved B42 opprettholdes som i gjeldende 

kommuneplan. 
2. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 

innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
 

Bystyrets behandling 06.12.2019: 
På vegne av H, FrP, Pp, KrF, V fremmet Truls Velgaard (H) følgende forslag:  
Bystyret har ikke hatt nødvendig tid til å forberede beslutningen om revidert forslag til 
arealplan. Saken utsettes derfor til neste bystyremøte. 
 
Votering: 
Forslag fra Truls Velgaard fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, Pp 2, KrF 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
 
På vegne av Ap, MDG, Sp, Rødt, Sv og Bym fremmet Atle Ottesen (Ap) fremmet følgende 
forslag: 
Punkt e) i formannskapets innstilling utgår. Området bør opprettholdes som næring, men det 
er viktig at foreslått samferdselspunkt suppleres med parkeringskapasitet og nødvendig 
infrastruktur. Det avsettes et område med formål parkering som vist i gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Følgende nye punkt forslås inn under punkt 1 i innstillingen: 

h) Plankartet endres slik at området Hvalås (hyttefelt) i Torsnes tas ut og flyttes til nord 
for Bevø Camping. Området for fritidsbebyggelse bør avgrenses av veien/100 m-
beltet mot vest, ca 20 meter fra stien i nord og ved foten av skråningen mot øst. 
Følgende innarbeides som en bestemmelse under kap. 7 i bestemmelsene. «I 
reguleringsplan skal bebyggelsens høyde skal settes utfra at synlighet fra sjøen 
minimeres. Vegetasjonsskjerm og andre avbøtende tiltak mot eksponering skal 
innarbeides i reguleringsplanen.» Det bør også avsettes et større omkringliggende 
området med hensynssone felles planlegging for å ivareta skjerming. 
Administrasjonen bes om å legge inn et nødvendig område for felles planlegging før 
saken legges ut på høring. Bystyret tar endelig stilling til plangrep ved 
sluttbehandling. 
Begrunnelse: Bystyret ønsker å unngå å ta hull på et sammenhengende 
grøntområde som benyttes til friluftsliv og ønsker derfor i stedet å få vurdert 
plassering som beskrevet ovenfor. 
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i) Område N14 Årum / Dombergodden med næringsformål tas ut av planen og 
tilbakeføres til LNF-område. Vi ber administrasjonen tilrettelegge høringen slik at 
parter i reguleringsplansaken for området kan få gitt sin uttalelse til forslaget. 
Bystyret tar endelig stilling til plangrepet ved sluttbehandling. 
Begrunnelse: Bystyret mener området er sårbart og lite egnet som næringsområde. 
 

j) Område KB 11 Øra. Det innføres en retningslinje i føringene for området om at 
«Naturområdene søkes erstattet et annet sted».  
 

k) Viuno sitt område Gnr/bnr 303/842 og 303/1386 inndeles med grønnstruktur i tråd 
med grunneiers ønske. 
Begrunnelse: Bystyret mener det er bedre å legge grøntstrukturen i midten av 
utbyggingsområdet i stedet for å lage et grøntbelte som splitter opp 
næringsbebyggelsen. 
 

l) Farleden inn til Seutelva reduseres fra dagens 38 meter til 28 meter utenfor 
gangbroa ved Floa slik at det blir plass til båtplasser også på vestsiden ved B09. 
Administrasjonen bes om å tilrettelegge høringen slik at fagmyndigheter og 
interessenter i området kan komme med merknader.  
Begrunnelse: Det er behov for utvidet kapasitet for båtplasser i området og avsatt 
bredde for farled forhindrer slik utvikling. Grunneier av B09 har overtatt tomten i et 
makeskifte med Fredrikstad kommune. Tomten skulle inneha samme 
utviklingspotensial som tomten som ble overdratt til Fredrikstad kommune 

 
m) Område B06 gis en bedre arrondering mot eksisterende bebyggelse i nord, dvs. et 

noe større område gis formål bolig slik at oppmålte eiendomsgrenser blir 
formålsgrense. Mot syd og vest gis den nederste delen større bredde slik at det lar 
seg utnytte til framtidig boligbygging i tråd med innspill GU 133. 
Begrunnelse: Bystyret mener det avsatte området mot syd blir for smalt til at det lar 
seg utnytte i tråd med formålet. 
 
 

n) FMV vest 
Utfylling av FMV1 og FMV4 i det omfang dette er illustrert i beskrivelse til gjeldende 
Byområdeplan med opptil 32 daa. Det bes om at tilgjengelig ekspertise kontaktes slik 
at det skapes nødvendig trygghet for at elvas kapasitet med hensyn til flom og 
stormflo vil være tilstrekkelig ved eventuell utfylling. Planforslaget sendes på høring 
uten endringer i plankartet. Utredningen om elveflom og stormflo søkes gjennomført i 
høringsperioden. Dersom utredningen viser at det er forsvarlig å fylle ut mer i elva 
sendes det endrede plankartet på ny høring. Administrasjonen gis fullmakt å 
gjennomføre høringen uten ny politisk behandling. Bystyret tar endelig stilling til 
plangrepet ved sluttbehandling. 
 
Høydebestemmelser for FMV 4, FMV 5 og FMV 6 endres til maksimal 
gjennomsnittlig gesimshøyde 23 m og maksimal mønehøyde 28 m. Det tas inn en 
bestemmelse i føringene for området om at høyde for FMV 6 skal reduseres og 
tilpasses bebyggelse i syd og øst. 
Begrunnelse: FMV-området er fredrikstadsamfunnets viktigste og største arealtilgang 
innenfor byområdet. For å nå målene om 60-30-10 fordeling av boliger og dermed 
viktige klima- og arealpolitiske mål er det viktig med høy tetthet og høy 
arealutnyttelsesgrad på området. Bystyret ønsker derfor å øke maksimalhøyde på 
ovenfor nevnte områder og undersøke muligheten for å utvide arealet ytterligere ved 
økt utfylling i sjø. 
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o) Administrasjonen bes om på nord- og vestsiden av FMV1 tilpasse plankartet til de 

grenselinjer for Sagparken og tomt for offentlig program som er avtalt mellom 
grunneier og Østfold Fylkeskommune/Fredrikstad kommune, for å sikre 
forutsigbarhet for videre planprosess for Frederik II og Arena Fredrikstad. 
 

p) I felt FMV1 opprettholdes Dokkaveien med dagens linjeføring uten S-form ved 
tilkobling til Parkgata. Plankartet justeres iht. til dette. Evt. behov for 
trafikksikkerhetstiltak avklares i reguleringsprosess. 
Begrunnelse: Bystyret ønsker å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling for 
området med hensyn til skole og Arena. Det er usikkerhet om hvilken trafikal løsning 
som bør velges for Dokkaveien. Det er naturlig å avklare løsninger i 
reguleringsplanprosessen. 

 
q) Det foretas følgende endringer Bestemmelser og retningslinjer: 

Følgende setning innarbeides i § 24.4  «Vann og overvann skal søkes utnyttet som 
positivt element i bymiljøet»  
13.2 (nye punkter som retningslinjer)  

a. Offentlig uteoppholdsareal skal utformes slik at de gir rom for 
naturmangfold. 
b. Strukturer som settes opp på arealene uteoppholdsarealene skal primært 
være av naturmaterialer. 

Nytt punkt 3 
Administrasjonen bes utføre konsekvensutredning for de endringer der det kreves før 
planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
På vegne av Ap, MDG, Rødt, Sv og Bym fremmet Atle Ottesen (Ap) følgende forslag: 
Nytt punkt f) 
Område B 44 Veel syd tas ut av planen. Administrasjonen bes legge inn et område til 
boligbygging ved Korseberg med omlag størrelse tilsvarende området Veelsmyra syd. 
Områdets avgrensning skal ivareta landskapsbilde, terrengform og avstand fra 
høyspentledninger på best mulig måte. Eventuelt avbøtende tiltak for å ivareta 
landskapsbilde tas inn som bestemmelser.  
Begrunnelse: Utbygging av Veelsmyra syd har blitt oppfattet som kontroversielt av 
lokalsamfunnet. Det er behov for boligutbygging i Torsnes som ligger nær skole. Bystyret 
mener Korseberget er godt egnet for utbygging av boliger. 
 
På vegne av H, FrP, Pp, KrF, V fremmet Truls Velgaard (H) følgende forslag:  
Endringer til «Bestemmelser og retningslinjer»: 
- Overordnet fordeling på utbygging: 50% i sentrumsområdet, 40% i tettstedet og 10% i 
lokalsentra. 
- Det innføres ingen generell maksimal gangavstand mellom boligområder og skoler i 
lokalområdene. 
 
Punkt 4.3: Nærmiljøparker 
Planen har en storstilet ambisjon om utbygging av nærmiljøparker. Vi ønsker her en 
formålsbestemmelse om dette.  
 
Punkt 6.3: Elvepromenade 
- Det er et stort behov for kreativitet både i utforming av geometri og i materialvalg for 
kaifront og promenade langs elven, både i hovedløpet og langs Vesterelven. Variasjon kan 
her være et poeng i seg selv. Det er også et stort behov for å skape fysisk og opplevd 
nærhet til vannspeilet i elven. Samtidig må vi styrke grunnlaget for båtturisme ved å lette 
adkomsten til elvebredden. Et nødvendig handlingsrom for dette bør innarbeides i planen. 
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7.2: 
I tabell: 
- Gudebergjordet omgjøres i sin helhet til LNF-område. 
- Kiærs Brug skal forbli avsatt til næringsformål. 
 
Punkt 10.1: 
- Vi ønsker planprosesser fremover som sikrer en klart høyere arealutnyttelse i 
sentrumsområdet i fremtiden enn hva vi historisk har hatt. Som et element i dette ønsker vi 
ikke å fastsette definitive høydebegrensninger innenfor sentrumsområdet. Helheten i 
utbyggingsplanene må avgjøre høyde. 
 
Punkt 30.1: 
b. Oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Riving- og gjenoppføring av lovlig 
bebyggelse kan tillates. Utvidelse av eksisterende lovlig bebyggelse kan vurderes innenfor 
rammene angitt i punkt a og c-n under § 27 Fritidsboliger. Samlet bruksareal (BRA) på 
eiendommen kan vurderes økt, men ikke over totalt 80 kvm.  
 
Punkt 31.3: Markagrenser 
Nytt punkt:  
- Østsidamarka gis en tydeligere avgrensning og vernestatus som marka-område. 
 
Innspill til arealkartet: 

 Næringsområdet N14 (Årum/Dombergordden) tas ut av planen og omgjøres til LNF-
område (dagens bruk). 

 Gudebergjordet (BA04) tas i sin helhet utav planen og tilbakeføres til LNF-område. 
 Område Kiærs Brug (B22) opprettholdes med formål næring i planen. 
 Dokkaveien (Værste Vest) opprettholdes iht første høringsutkast, for ikke å komme i 

konflikt med utbygging av ny videregående skole. 
 Område i Oksvikåsen (32 mål) omgjøres til boligformål. (Usikker på plankode) 
 Område på Lunde omgjøres til boligformål (usikker på plankode) 

På vegne av FrP fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 - 2032, legges ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer 
 a) Endringer i bestemmelsene: 

• Avstand til skole med 10 minutter legges ikke til grunn i vurdering av 
boligbygging. 

• Fortetting 50/40/10 opprettholdes 
• Det bestemmes ikke makshøyder innen byområde, tettsteder og 

lokalsentra 
• Kjøpesenter kan etableres i byområde og tettsteder 
• Rammene for handel utenfor sentrum likestilles med sentrum 
• Det settes ikke begrensning om plasskrevende varer i Dikeveien 
• Det settes ikke krav om nærmiljøplasser ut over krav til uteplass i plan- og 

bygningsloven 
• Det tillates midlertidige parkeringsplasser 
• Det stilles ikke krav om 10 prosent sykkelparkering til lastesyke! 
• Det tillates fritidsbebyggelse og boligbebyggelse i LNF-b jf pbl § 11-11 nr 
2, og det tillates utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor 100 m-
beltet inntil 80 kvm samlet bruksareal (BRA). 

2. Forslag til endringer til konsekvensutredning av innspill til kommuneplanen vedtas 
(=identisk med innspill under første høring fra fremskrittspartiet med tillegg av 
innspill av g.br.nr.78/16) 

3. Ordføreren gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 
innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
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Votering: 
Forslag fra Bjørnar Laabak (FrP) fikk 7 stemmer (FrP) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard (H): 
Endringer til «bestemmelser og retningslinjer» fikk 18 stemmer (H 8, FrP 7, Pp 2, V 1)  
og ble ikke vedtatt. 
Punkt 4.3: fikk 11 stemmer (H 8, KrF 2, V 1) og ble ikke vedtatt 
Punkt 6.3: fikk 11 stemmer (H 8, KrF 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 7.2: fikk 13 stemmer (H 8, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 10.1: fikk 18 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 30.1 fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Punkt 31.1 fikk 13 stemmer (H 8, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Innspill til arealkartet 
Næringsområdet N 14 (Årum/dombergodden) fikk 11 stemmer (H 8, KrF 2, V 1) og  
ble ikke vedtatt. 
Gudebergjordet: fikk 13 stemmer (H 8, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Dokkaveien: fikk 13 stemmer (H 8, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Kiærs Brug: fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Oksvikåsen: fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Lunde: fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt a) ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 19, H 8, MDG 4,Sp 3, 
R 3, Pp 2, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1) mot 7 stemmer (FrP). 
Formannskapets innstilling punkt b) ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt c) ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt d) ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt e) fikk ingen stemmer og ble ikke vedtatt, forslag fra Atle 
Ottesen til nytt punkt e) ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt f) fikk ingen stemmer og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt f) ble vedtatt med 50 stemmer 
(Ap 19, H 8, FrP 7, MDG 4, R 3, Pp 2, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1) mot 3 stemmer (Sp). 
Formannskapets innstilling punkt g) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt h) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen, nytt punkt i) ble vedtatt med 44 stemmer 
(Ap 19, H 8, MDG 4, Sp 3, R 3, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1) mot 9 stemmer (FrP 7, Pp 2). 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt j) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt k) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt l) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt m) ble vedtatt med 42 stemmer (Ap 19, FrP 7, MDG 4,  
Sp 3, R 3, Pp 2, SV 2, Bym 2) mot 11 stemmer (H 8, KrF 2, V 1). 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt n) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt o) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt p) ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt q) ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 1 med endringer ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 19, H 8, MDG 4, Sp 3, 
R 3, Pp 2, SV 2, KrF 2, Bym 2, V 1) mot 7 stemmer (FrP) som ble avgitt for forslag punkt 2 
fra Bjørnar Laabak. 
Forslag fra Atle Ottesen til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
(Forslag nr 1 fremmet av Atle Ottesen hadde feil nummerering og er rettet opp i 
protokollen). 

Bystyrets vedtak 06.12.2019: 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 – 2032, legges ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 a) Deler av området BA 04 Gudebergjordes omdisponeres til LNF-formål jf. 

vedlegg 13. 
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 b) Området BA 11 gis formål framtidig sentrumsformål. 
 c) Området Bjølstad innspill GU 180 tas til følge. 
 d) Området B22 Kiærs bruk tas ut av planen og opprettholdes til næringsformål. 
 e) Området Åle GU 159 bør opprettholdes som næring, men det er viktig at 

foreslått samferdselspunkt suppleres med parkeringskapasitet og nødvendig 
infrastruktur. Det avsettes et område med formål parkering som vist i 
gjeldende reguleringsplan. 

 f) Område B 44 Veel syd tas ut av planen. Administrasjonen bes legge inn et 
område til boligbygging ved Korseberg med omlag størrelse tilsvarende 
området Veelsmyra syd. Områdets avgrensning skal ivareta landskapsbilde, 
terrengform og avstand fra høyspentledninger på best mulig måte. Eventuelt 
avbøtende tiltak for å ivareta landskapsbilde tas inn som bestemmelser.  
Begrunnelse: Utbygging av Veelsmyra syd har blitt oppfattet som 
kontroversielt av lokalsamfunnet. Det er behov for boligutbygging i Torsnes 
som ligger nær skole. Bystyret mener Korseberget er godt egnet for utbygging 
av boliger. 

 g) Markagrensa på Rekustad ved B42 opprettholdes som i gjeldende 
kommuneplan. 

 h) Plankartet endres slik at området Hvalås (hyttefelt) i Torsnes tas ut og flyttes til 
nord for Bevø Camping. Området for fritidsbebyggelse bør avgrenses av 
veien/100 m-beltet mot vest, ca 20 meter fra stien i nord og ved foten av 
skråningen mot øst. Følgende innarbeides som en bestemmelse under kap. 7 i 
bestemmelsene. «I reguleringsplan skal bebyggelsens høyde skal settes utfra 
at synlighet fra sjøen minimeres. Vegetasjonsskjerm og andre avbøtende tiltak 
mot eksponering skal innarbeides i reguleringsplanen.» Det bør også avsettes 
et større omkringliggende området med hensynssone felles planlegging for å 
ivareta skjerming. Administrasjonen bes om å legge inn et nødvendig område 
for felles planlegging før saken legges ut på høring. Bystyret tar endelig stilling 
til plangrep ved sluttbehandling. 
Begrunnelse: Bystyret ønsker å unngå å ta hull på et sammenhengende 
grøntområde som benyttes til friluftsliv og ønsker derfor i stedet å få vurdert 
plassering som beskrevet ovenfor. 
 

 i) Område N14 Årum / Dombergodden med næringsformål tas ut av planen og 
tilbakeføres til LNF-område. Vi ber administrasjonen tilrettelegge høringen slik 
at parter i reguleringsplansaken for området kan få gitt sin uttalelse til 
forslaget. Bystyret tar endelig stilling til plangrepet ved sluttbehandling. 
Begrunnelse: Bystyret mener området er sårbart og lite egnet som 
næringsområde. 

 j) Område KB 11 Øra. Det innføres en retningslinje i føringene for området om at 
«Naturområdene søkes erstattet et annet sted».  

 k) Viuno sitt område Gnr/bnr 303/842 og 303/1386 inndeles med grønnstruktur i 
tråd med grunneiers ønske. 
Begrunnelse: Bystyret mener det er bedre å legge grøntstrukturen i midten av 
utbyggingsområdet i stedet for å lage et grøntbelte som splitter opp 
næringsbebyggelsen. 

 l) Farleden inn til Seutelva reduseres fra dagens 38 meter til 28 meter utenfor 
gangbroa ved Floa slik at det blir plass til båtplasser også på vestsiden ved 
B09. Administrasjonen bes om å tilrettelegge høringen slik at fagmyndigheter 
og interessenter i området kan komme med merknader.  
Begrunnelse: Det er behov for utvidet kapasitet for båtplasser i området og 
avsatt bredde for farled forhindrer slik utvikling. Grunneier av B09 har overtatt 
tomten i et makeskifte med Fredrikstad kommune. Tomten skulle inneha 
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samme utviklingspotensial som tomten som ble overdratt til Fredrikstad 
kommune 

 m) Område B06 gis en bedre arrondering mot eksisterende bebyggelse i nord, 
dvs. et noe større område gis formål bolig slik at oppmålte eiendomsgrenser 
blir formålsgrense. Mot syd og vest gis den nederste delen større bredde slik 
at det lar seg utnytte til framtidig boligbygging i tråd med innspill GU 133. 
Begrunnelse: Bystyret mener det avsatte området mot syd blir for smalt til at 
det lar seg utnytte i tråd med formålet. 

 n) FMV vest 
Utfylling av FMV1 og FMV4 i det omfang dette er illustrert i beskrivelse til 
gjeldende Byområdeplan med opptil 32 daa. Det bes om at tilgjengelig 
ekspertise kontaktes slik at det skapes nødvendig trygghet for at elvas 
kapasitet med hensyn til flom og stormflo vil være tilstrekkelig ved eventuell 
utfylling. Planforslaget sendes på høring uten endringer i plankartet. 
Utredningen om elveflom og stormflo søkes gjennomført i høringsperioden. 
Dersom utredningen viser at det er forsvarlig å fylle ut mer i elva sendes det 
endrede plankartet på ny høring. Administrasjonen gis fullmakt å gjennomføre 
høringen uten ny politisk behandling. Bystyret tar endelig stilling til plangrepet 
ved sluttbehandling. 

Høydebestemmelser for FMV 4, FMV 5 og FMV 6 endres til maksimal 
gjennomsnittlig gesimshøyde 23 m og maksimal mønehøyde 28 m. Det tas inn 
en bestemmelse i føringene for området om at høyde for FMV 6 skal 
reduseres og tilpasses bebyggelse i syd og øst. 
Begrunnelse: FMV-området er fredrikstadsamfunnets viktigste og største 
arealtilgang innenfor byområdet. For å nå målene om 60-30-10 fordeling av 
boliger og dermed viktige klima- og arealpolitiske mål er det viktig med høy 
tetthet og høy arealutnyttelsesgrad på området. Bystyret ønsker derfor å øke 
maksimalhøyde på ovenfor nevnte områder og undersøke muligheten for å 
utvide arealet ytterligere ved økt utfylling i sjø. 
 

 o) Administrasjonen bes om på nord- og vestsiden av FMV1 tilpasse plankartet til 
de grenselinjer for Sagparken og tomt for offentlig program som er avtalt 
mellom grunneier og Østfold Fylkeskommune/Fredrikstad kommune, for å 
sikre forutsigbarhet for videre planprosess for Frederik II og Arena Fredrikstad. 

 p) I felt FMV1 opprettholdes Dokkaveien med dagens linjeføring uten S-form ved 
tilkobling til Parkgata. Plankartet justeres iht. til dette. Evt. behov for 
trafikksikkerhetstiltak avklares i reguleringsprosess. 

Begrunnelse: Bystyret ønsker å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling for 
området med hensyn til skole og Arena. Det er usikkerhet om hvilken trafikal 
løsning som bør velges for Dokkaveien. Det er naturlig å avklare løsninger i 
reguleringsplanprosessen. 

 q) Det foretas følgende endringer Bestemmelser og retningslinjer: 

Følgende setning innarbeides i § 24.4  «Vann og overvann skal søkes utnyttet 
som positivt element i bymiljøet»  
13.2 (nye punkter som retningslinjer)  

a. Offentlig uteoppholdsareal skal utformes slik at de gir rom for 
naturmangfold. 
b. Strukturer som settes opp på arealene uteoppholdsarealene 
skal primært være av naturmaterialer. 
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2. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 
innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
 
 

3. Administrasjonen bes utføre konsekvensutredning for de endringer der det kreves 
før planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
Fredrikstad, 15.12.2019 
Rett utskrift 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Marianne Aune, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: kommunaldirektør Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører  
Jordvern har fått sterkere politisk fokus på alle forvaltningsnivåer. Overordnede føringer har 
blitt skjerpet. Gudebergjordet har vært en viktig symbolsak som nå foreslås omdisponert fra 
bygg og anlegg til LNF-formål. Det gir varig vern og en bedre balanse i Fredrikstad 
kommunes arealregnskap. 
I tråd med vedtatt reguleringsplan for del av Åsgård gis dette svært sentrale området på 
Kråkerøy BA 11 betegnelsen framtidig sentrumsformål. Det gir samsvar mellom arealplan og 
vedtatt arealbruk. 
Området Bjølstad GU180 ligger i en svært sentral del av byen. Ordfører mener at innspillet 
totalt sett gir en bedre ivaretakelse av grøntstruktur, rekreasjonsområder og bolig/næring i 
området enn eksisterende plan/rådmannens forslag.  
 
Planutvalget aksepterte ved enstemmig vedtak 30.06.16 oppstart av reguleringsplanarbeid 
med utgangspunkt i planinitiativ/arealbruksskisse. Det bør vektlegges som grunnlag for 
konklusjon i arealplanen. Det er utfordringer med overvann i området. Derfor må følgende 
føring tas hensyn til i videre planarbeid. «Åpne flomveier skal oppgraderes gjennom området 
slik at bl.a. Bjølstadtunnelen sikres mot flom.» 
Området B22 - Kiærs bruk tas ut av planen med begrunnelse i hensynet til nærliggende 
industri. Ordfører mener det er viktig å ikke utfordre industriens rammevilkår med nye boliger 
tett på eksisterende industri. Fredrikstad har behov for å opprettholde næringsarealer i elvas 
hovedløp. Dette arealet vil kunne unyttes om næringsareal i framtiden og vil kunne få bedre 
adkomst når jernbanen legges om. 
Område Åle – GU 159 kan omdisponeres til bolig og innspillet tas dermed til følge. Området 
ligger tett på eksisterende bebyggelse på Åle og kan gjennom fergetilbud kobles tett på 
byens sentrum. I tillegg til bolig kan prosjektet løse behov for parkering til reisende. Det er 
korte avstander til eksisterende veinett og godt kollektivtilbud. 
Det er nødvendig å styrke boligbyggingen i Torsnes. Forslaget om å legge inn GU 144 Veel 
syd er omdiskutert i lokalsamfunnet. Området anses å være et viktig nærmiljøområde som 
brukes til rekreasjon og friluftsliv for skole og lokalsamfunn. Bystyret bes derfor vurdere å 
legge inn et alternativt område i Torsnes. Det pekes på GU 164 på Holm. 
Ordfører støtter ikke foreslått endring av markagrensa på Rekustad ved B42. Endringen har 
ved tidligere politisk behandling vist seg å være politisk kontroversiell. Status quo legges 
derfor til grunn i innstillingen. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen vil påpeke viktigheten av å ivareta prinsippet om likebehandling. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
1. Planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032, legges ut til annen 

gangs høring og offentlig ettersyn. 
2. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på uavklarte innsigelser med 

innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 
 
Sammendrag 
Planutvalget gir uttalelse til saken. 
 
Planforslaget til kommuneplanens arealdel 2019-2031 lå ute til høring og offentlig ettersyn i 
perioden 01.02.19 til 01.04.19. Det er mottatt omlag 250 merknader til planforslaget. 
Ettersom planen ikke blir vedtatt i 2019, benevnes den nå som kommuneplan for 
Fredrikstad, arealdel 2020-2032. 
 
I vedlegg til saksframlegg følger sammendrag av merknader og innsigelser til førstegangs 
høring med rådmannens kommentarer og konklusjoner. Det er gjort endringer i planforslaget 
etter første gangs høring og offentlig ettersyn. Det er redegjort for formålsendringer i 
plankartet i egne vedlegg. Statlige og regionale myndigheter hadde innsigelser til flere 
punkter i planforslaget. Vedlagt er også notat om endringer av formål i plankartet. 
Innsigelser som er tatt til følge finnes her. Andre innsigelser er løst gjennom drøftinger. 
Innsigelser til vern av landskap på Gretnes og nytt idrettsanlegg på Lahelle foreslår 
rådmannen ikke å ta til følge. 
 
Prinsipper for arealregnskapet er drøftet med Østfold fylkeskommune. To byggeområder er 
tatt ut av planforslaget. Rådmannen er uenig med fylkeskommunen i at Tofteberg som et 
regionalt næringsområde skal belaste arealpotten til Fredrikstad alene. Rådmannen vurderer 
at det er behov for å utvikle arealregnskapet videre.  
 
I denne rulleringen av kommuneplan for Fredrikstad, arealdel 2020-2032, foreslås det en 
fordeling av boligbyggingen med 60 prosent i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 
prosent i lokalsentrene. Fylkesplanen har definert Engelsviken, Manstad, Slevik, Nylende, 
Skjærviken, Torsnes og Lunde som lokalsentra, og det har kommet mange innspill om 
utbygging i disse områdene. 
 
Omfanget av «vedlikeholdsutbygging» på 10 prosent er ikke tilstrekkelig for å få full 
utnyttelse av den samlede skolekapasiteten i lokalsentrene. Av hensyn til klimamål, 
kommuneplanens samfunnsdels mål, statlige planretningslinjer, fylkesplanen, Bypakke 
Nedre Glomma og kommende byvekstavtaler anbefaler rådmannen imidlertid at 
prosentsatsen ikke bør økes. Av innspill til utbygging i lokalsentrene er områder nær 
barneskoler prioritert.  
 
Det har kommet mange merknader knyttet til krav om uteoppholdsareal og 
høydebestemmelser. Det er gjort endringer etter høringen. Endringene har blant annet vært 
drøftet med noen av de større utbyggerne i kommunen. Nytt næringsområde på Øra Øst er 
lagt inn i revidert forslag til plan. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslag til kommuneplan for Fredrikstad, arealdel 2020-2032 
legges ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn. Saken beskriver mål, utfordringer, 
muligheter, plangrep og oppfølging i planforslaget. Detaljer framkommer i forslag til plankart 
og planbeskrivelse med bestemmelser.  
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Vedlegg 
 
1 Planbeskrivelse med bestemmelser  
2 Plankart A0 uten hensynssoner  
3 Boligbyggeprogram 2020 - 2032  
4 Konsekvensutredning av uteglemte innspill  
5 Sammendrag av merknader  
6 Notat om formålsendringer i plankartet  
7 Notat om friområder og formålsendringer i plankartet  
8 Notat om marka  
9 Notat om flom i mindre vassdrag  
10 Eksempler på byggehøyder i egen by  
11 Planbeskrivelse med bestemmelser - endringer i rødt  
12 Kartutsnitt gudebergjordet  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1 Formannskapets vedtak om å legge arealplanen ut til høring i sak 8/19 i møtet 

31.01.2019 
2 Bystyrets behandling av strategiske valg for videre arbeid med innsigelser i sak PS 

67/19 i møtet 20.06.2019 
 
Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok å legge ut arealplanen til høring i møte 31.01.2019 med følgende 
vedtakstekst:  
 

1. Utkast til kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2019-2031, legges ut på høring 
og offentlig ettersyn fram til 1. april 2019.  
Følgende innarbeides: Hele kvartalsstrukturen avgrenset av Nygata, Gunnar Nilsens 
gate, Damstredet, Glemmengata og Nygaardsgata plasseres i bestemmelsesområde 
# 19/25, under bestemmelser punkt 15.2 Unntak fra maksimalt 5 etasjer. 

 
2. Formannskapet vil peke på følgende tema som må vurderes nærmere etter høring: 

BA 11 vurderes som framtidig sentrumsformål. Markagrensen på Rekustad (B42) 
vurderes videreført som i gjeldende kommuneplan. Boligbyggeprogrammets 
angivelser av antall boliger må vurderes knyttet til kjente planinitiativ og planforslag. 
Det er grunnlag for ytterligere boligbygging innenfor byområdet.  

 
3. Forslag fra FrP ved Bjørnar Laabak gjøres til gjenstand for høring.:  

• Avstand til skole med 10 minutter fjernes – innspill til kommuneplanen vurderes 
på nytt  

• Fortetting 50/40/10 opprettholdes 
• 15) det bestemmes ikke makshøyder innen byområde, tettsteder ok lokalsentra  
• 16) Kjøpesenter kan etableres i byområde og tettsteder  
• 17) rammene for handel utenfor sentrum likestilles med sentrum  
• 17) Det settes ikke begrensning om plasskrevende varer i Dikeveien  
• Det settes ikke krav om nærmiljøplasser ut over krav til uteplass i plan- og 

bygningsloven  
• Det kreves ikke minimum eller maksimum parkeringsplasser ved nybygg  
• Det tillates midlertidige parkeringsplasser  
• 25) Krav til 10 prosent til lastesykkel fjernes  
• 37) punkt a strykes  
• 38) strykes  
• 39 punkt a strykes  
• 40.3 a) markaområdet med markagrense kan justeres der det er naturlig, men 

volumet opprettholdes  
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Planforslaget til kommuneplanens arealdel 2019-2031 lå ute på høring og offentlig ettersyn i 
perioden 01.02. – 01.04.2019. Det er mottatt omlag 250 merknader til planforslaget. 
Ettersom planen ikke ble vedtatt i 2019, benevnes planforslaget nå kommuneplanens 
arealdel 2020-2032. 
 
Kommunen har mottatt innsigelser til planforslaget fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Østfold fylkeskommune med fylkeskonservator, Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), samt Bane NOR. 
 
Bystyret behandlet den 20.06.19, sak 67/19, sak om strategiske valg for avklaring av 
innsigelser og videre planprosess.  
 
Følgende ble vedtatt: 

1. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på innsigelsene med 
innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 

2. Rådmannen gis mandat til å drøfte grunnlaget for arealregnskapet med 
fylkeskommunen, slik at ikke mer areal enn nødvendig tas av arealregnskapet. 

 
Et sammendrag av merknader og innsigelser til første høring med rådmannens vurderinger 
er vedlagt saken, se vedlegg 5. For endringer av formål i plankartet, se vedlegg 6 og 7. 
 
Til informasjon var det i høringsperioden ikke åpnet for nye innspill til planforslaget, kun 
merknader til endringer som var lagt ut på høring. «Nye innspill» til kommuneplanen tas 
derfor til orientering og flyttes til neste rullering. For merknader til innspill som ikke ble tatt til 
følge svarer rådmannen ut disse i vedlegg 5 – sammendrag av innspill, og har derfor valgt å 
ikke oppdatere det opprinnelige dokumentet: «konsekvensutredningen av innspill». Det 
informeres videre om at det var noen innspill som ved en inkurie ikke ble tatt med i forrige 
høringsrunde. Disse er tatt med i denne runden og følger saken som eget vedlegg. 
 
Videre framdrift 
Det er gjort flere endringer i både plankart og bestemmelser på bakgrunn av innsigelser og 
merknader til planforslaget, se vedlegg 1 – planbeskrivelse med bestemmelser og 
retningslinjer, vedlegg 2 – plankart A0 uten hensynssoner, vedlegg 5 – sammendrag av 
innspill og vedlegg 6 – notat om formålsendringer i plankartet. Dette medfører behov for å 
legge planforslaget ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn slik at statlige og regionale 
myndigheter og andre har mulighet til å uttale seg om endringene.  
 
Planforslaget foreslås lagt ut til høring og offentlig ettersyn fram til medio februar 2020. 
Endelig vedtatt plan vil avhenge av prosess etter høringen, men vil utfra dagens tidsskjema 
foreligge i løpet av første halvår 2020. Rådmannen gjør oppmerksom på at nye områder og 
endringer i bestemmelser kan føre til at statlige og regionale myndigheter kan fremme nye 
innsigelser. Nye innsigelser kan medføre at framdriftsplan endres. 
 
Involvering og medvirkning 
Det er gjennomført ulike former for involvering og medvirkning under og etter 
høringsperioden Det er blant annet gjennomført: 

- to offentlige møter med presentasjon av planforslaget 
- to åpne dager i Byhallen, hvor en kunne møte planleggerne 
- drøftinger med innsigelsesmyndigheter 
- særmøter med større utbyggere 

 
I bystyret 20.06.2019 ble følgende vedtatt: 

1. Rådmannen gis mandat til å drøfte mulige løsninger på innsigelsene med 
innsigelsesmyndighetene, i tråd med de føringer som gis i denne saken. 

2. Rådmannen gis mandat til å drøfte grunnlaget for arealregnskapet med 
fylkeskommunen, slik at ikke mer areal enn nødvendig tas av arealregnskapet. 
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Innsigelser som er drøftet med Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Tofteberg 
Østfold fylkeskommune har påpekt følgende: «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.» 
 
Bestemmelsen for området er endret, slik at det blant annet er et krav til 
næringsbebyggelsen at den ikke skal være synlig fra krysset Vardeveien/Haldenveien som 
ligger midt i det sårbare kulturlandskapet. Plankartet er endret slik at den delen av området i 
fylkesplanen som nå er tatt med i plankartet er plassert litt lenger øst. Det vil åpne 
muligheter for at et område med moderate byggehøyder kan etableres i en tidlig fase.  
 
N12 ved Rakkestadsvingen 
Østfold fylkeskommune har påpekt følgende: «Av hensyn til at deler av Byens marker inngår 
i Riksantikvarens KULA-register (kulturhistorisk landskap av nasjonal betydning) mener vi 
det ubebygde næringsområdet øst for Rakkestasvingen (N12) må tas ut av planen. Av 
landsapshensyn vil det være uheldig med ny næringsutvikling på denne siden av 
Habornveien. Fylkesrådmannen viser også til innstramming i fylkesplanen, og vektlegger at 
dette er område med dyrket mark.» 
 
Næringsområdet ved Rakkestadkrysset er fjernet. Vest for Oldenborgbekken foreslås 
parkering. Området vil da kunne brukes som innfartsparkering eller oppstillingsplass for 
trailere. 
 
 
Boliger i LNF-b 
Fylkesmannen savner kartfesting av eksisterende boliger i LNF-b-områder. De stiller seg 
også kritisk til angivelse av utnyttelsesgrad og mangelfulle høydeangivelser. 
 
Plankartet er rettet slik at ingen regulerte områder får formål LNF-b for spredt bebyggelse. 
Bestemmelsene angir tydeligere et forbud mot nye boliger, forbud mot bruksendring 
hytte/bolig og maksimale størrelser for boliger og garasjer. Det vil derfor ikke være 
nødvendig å kartfeste omfanget av bebyggelsen ytterligere.  
 
Fritidsboliger 
Fylkesmannen savner en utredning av de områder hvor det nå foreslås å legge hytter i LNF-
b med bestemmelser om spredt bebyggelse, sammenlignet med gjeldende arealdel der de 
ligger i LNF-områder og hvor det kreves dispensasjon for å få gjennomført tiltak. De savner 
også her en kartfesting av eksisterende bebyggelse. 
 
Østfold fylkeskommune påpeker at kommunen må forholde seg til byggeforbud i 100 
metersbeltet og rammer for fritidsbebyggelse i henhold til regional plan for kystsonen i 
Østfold. 
 
For overordnede myndigheter er det viktig at praksisen i 100 metersbeltet ikke endres til noe 
som betyr større hytter enn hva som er praksis i dag. Det vises til statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen og til retningslinjer i regional kystsoneplan. Det 
påpekes også at det generelle byggeforbudet i 100 metersbeltet skal gjelde. Det har vært et 
tydelig krav fra overordnede myndigheter at 100 metersbeltet fortsatt skal være angitt som 
LNF-formål med tilhørende byggeforbud. Videre har det også vært et krav at dersom det 
angis retningslinjer for maksimalt areal for hytter i 100 metersbeltet, skal det kommer fram at 
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det ikke kan anses som en rettighet, men som et øvre tak. Beslutningsgrunnlaget for 
endringer av bestemmelser savnes. 
 
I fylkesmannens innsigelse til hytter vises det til § 5.2 i Statlige planretningslinjer for 
differensiert strandsoneforvaltning langs sjøen. 
 
I gjeldende plan er det satt en maksgrense for hytter på 70 kvm i 100 meters-beltet og 90 
kvm bak 100 meters-beltet. Det er i tillegg en bestemmelse om at «Det kan gis et tillegg på 
inntil 10 kvm for etablering av VA-rom der det er vanskelig å få det plassert i bestående 
bygningskropp og hensynet til friluftsliv, natur og landskap ivaretas på en tilfredsstillende 
måte.»  
 
Det innføres arealgrenser på 70 kvm og 80 kvm i 100-metersbeltet, mens tillegget for VA-
rom fjernes. Bak 100-metersbeltet videreføres arealgrensen på 90 kvm. Bestemmelser og 
retningslinjer som bedre speiler etablert praksis vil skape bedre forutsigbarhet for hytteeiere 
og mer riktig bruk av byggesaksavdelingens ressurser.  
 
For nærmere beskrivelse av beslutningsgrunnlaget for valgte løsninger vises det til 
endringer gjort i planbeskrivelsen med bestemmelser og retningslinjer. 
 
Næring/LNF ved Råbekkens utløp  
Fylkesmannen anser det som 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 utbygging i randsonen.  
 
Plankartet er justert slik at det er i tråd med byggetillatelser som er gitt og samtidig ivaretar 
en skjermende sone rundt bekken. 
 
 
Næring/LNF ved Lisleby bruk  
Fylkesmannens innsigelse gjelder et ubebygd område mellom Kampenveien og Trippeveien. 
Området er skogbevokst og er en naturtype som er pekt ut som viktig å verne i 
kommunedelplan for naturmangfold. Det samme området ble i 2012 regulert til industri. 
Reguleringsplanen er basert på gjeldende kommuneplan.  
 
Fylkesmannen har gitt uttrykk for at de vil frafalle innsigelsen fordi de ikke hadde innsigelser 
til reguleringsplanen da denne ble vedtatt. 
 
Gretnes 
Fylkeskonservator har innsigelse til formål framtidig bebyggelse og anlegg på Gretnes. 
Samme innsigelse har fylkeskonservator til det pågående arbeidet med områdeplan for 
Gretnes-Sundløkka. I innsigelsen krever fylkeskonservator at det ikke bygges i den grønne 
skråningen ned mot Gretnesbekken, men at området får et grønt formål. Skole og 
idrettsanlegg kan plasseres på flata nede ved bekken, men bolig- og næringsbebyggelse 
kreves plassert på flata ovenfor skråningen. Begrunnelsen er hensynet til kulturlandskapet 
med skippergårder ved Roald Amundsens minne og en stor mengde helleristninger lenger 
opp langs bekken. 
 
Fylkeskonservator hadde innsigelse til arealplanen på samme tema ved forrige planrullering. 
I forbindelse med oppstart og planprogram for kommuneplanrulleringen fram mot 
arealplanen som ble vedtatt i 2011, kom fylkeskonservatoren med følgende uttalelse:  
 
«På vestsiden av bekken, nær utløpet, ligger Roald Amundsens Minne og de godt bevarte 
gårdstunene/skippermiljøene på Vesten. Stedet utgjør et særpreget kulturmiljø mot Glomma. 
Gretnesdalen er til dels dyp, men særlig på østsiden har den en markant skråning. 
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Fylkeskonservatoren ser det som svært viktig at denne skråningen beholdes grønn og fri for 
bebyggelse.» 
  
Fylkeskonservatoren fremmet senere innsigelse til arealplanen. Innsigelsen ble løst i 
fylkesutvalgets vedtak 22.09.2011. I saksframlegget står det at:  
 
«Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til konsekvensutredningene til planen som ikke 
har tatt med kulturminner/kulturmiljøer som eget tema ved vurdering av fremtidige 
områder. Dette gjelder særlig der foreslåtte tiltak berører kulturminner/kulturmiljøer i 
soner som er definert som regionalt verdifulle kulturmiljøer; Lindalen pukkverk (RÅ504), 
Årum næringsområde (N513) og Offisersporten (BA109). For Gretnes (BA504) presiseres at 
arealbruken må spesifiseres i plankartet knyttet til kulturmiljø. 
 
Fylkesrådmannens vurdering av endring og forslag til oppfølging av innsigelse: 
Fylkeskonservatoren er tilfreds med at temaet kulturminner nå er konsekvensutredet og 
fylkesrådmannen anbefaler at innsigelsen trekkes. 
 
I KU for BA504 Gretnes bør følgende tas med: I tilstøtende områder langs Sundløkkaveien 
finnes verneverdig bebyggelse. Fylkeskonservatoren mener det bør presiseres at viste 
arealdisponeringsskisse skal ligge til grunn for fremtidig regulering av området.» 
 
I fylkestingets vedtak står følgende anbefaling:  
«1. Skråningen mot Gretnesbekken vest og sør for N513 Årum bør vises med hensynssone 
kulturmiljø.» 
 
Hensynssonen ble innarbeidet i arealplanen fra 2011. Hensynssonen foreslås videreført i 
planforslaget. Formålet framtidig bebyggelse og anlegg foreslås også videreført. I 
kommuneplanens arealdel fra 2011 finnes en mer detaljert arealskisse på side 40 i 
planbeskrivelsen med overskriften «Gretnes – arealdisponeringsskisse – ikke juridisk 
bindende». Skissen er ikke videreført i planbeskrivelsen.  
 
Generelt er det ikke brukt arealdisponeringsskisser i tillegg til plankartet i planforslaget. 
Plankartet er juridisk bindende. Som kompletteringer til plankartet brukes bestemmelser, 
som også er juridisk bindende, samt retningslinjer.  
 
Innsigelse tas ikke til følge. 
 
Innsigelser som er drøftet med NVE 
«Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planen, jf. Sikkerhetskrav gitt i 
byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 7-3, NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 2/2017.» 
 
Det er i arealplanen lagt inn kartlagte faresoner for skred (H310) og det stilles et generelt 
krav til aktsomhet for kvikkleireskred ved alle nye tiltak. Dette kan ikke fravikes uten at faren 
for kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt og sikkerheten er dokumentert. Se planens 
bestemmelser for skred, faresone for skred og dokumentasjonskrav for skredsikkerhet.  
 
«Faren for flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planen, jf. Sikkerhetskrav gitt i TEK | 7-2, NVEs 
retningslinjer 2/2011 og NVEs veileder 2/2017.» 
 
I NVEs kartløsning vises flomsoner som er basert på at 200-årsregnet får vannføringen til å 
stige i bekkene med opp til 5-6 meters høyde, noe som vil skape flom i områder nær 
bekken. Med et flatt terreng som det er i Fredrikstad kommune betyr det at flomfare er 
estimert i store områder av tettstedet. Det hadde ikke gitt større sikkerhet mot flomskader 
om NVE sitt datasett for generering av hensynssoner ble lagt til grunn. Derimot hadde det 
lagt restriksjoner på deler av kommunen som ikke er utsatt for flom. Derfor er det tatt 
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utgangspunkt i den situasjonen som oppsto ved ekstremværet natt til 1. september 2019 og 
arbeidet fram flere forskjellige måter å sikre mot nye vannskader ved et 200-årsregn.  
 
Det er gjort en rekke endringer i planen for å sikre mot nye vannskader. I områder der 
terrenget vil bli hevet for i vareta sikring mot stormflo, må også flomveier fra 
bakenforliggende områder ivaretas. Kjente flomveier sikres mot nedbygging. I flate områder 
der det har vært mange vannskader, må gulvnivå plasseres markant over terreng. I tillegg er 
flere grønne områder vist med mulighet for etablering av tiltak som holder igjen regnvannet 
ved ekstremvær, slik at skade ikke oppstår i nærliggende områder.  
 
Det vises også til vedlegg 10, Notat om flom i mindre vassdrag. 
 
Innsigelse som er drøftet med Bane NOR 
«Bane NOR aksepterer ikke omdisponering av eksisterende jernbanearealer nord for 
Fredrikstad brua/Lahelle og fremmer innsigelse til felt IA06.» 
 
Det har vært drøftet forskjellige løsninger med Bane NOR. Det er blant annet tatt inn et 
unntak for plankrav for sporendringer innenfor eksisterende areal for jernbane. 
Rekkefølgekravet er også endret slik at gjennomføring av idrettsområdet forutsetter at Bane 
NOR ikke lenger har behov for sporområdet. Det var ønskelig å ha et kombinert formål, 
bane og idrett, på området. Det tillater imidlertid ikke tegnereglene for arealplaner i 
kartforskriften. Kommunen velger derfor å opprettholde idrettsformålet med følgende 
bestemmelse: «Idrettsformålet kan først tas i bruk når jernbanen ikke lenger har behov for 
arealene og jernbaneinfrastrukturen er fjernet». 
 
Innsigelse tas ikke til følge. 
 
Andre temaer 
 
Boligpolitiske tiltak 
Dagens forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler gir rom for at kommunen kan sikre seg 
forkjøpsrett til boliger til markedspris i utbyggingsavtaler. Det må også arbeides videre 
strategisk med andre virkemidler i planperioden.  
 
Klimatilpasning 
Arealplanen gjør ulike grep for bedre klimatilpasning. Fordeling av boligbyggingen til 
60/30/10, endrede parkeringsbestemmelser, snarveier for gående, grønne korridorer, 
jordvern og ABC-prinsippet for lokalisering av næring vil samlet bidra til et samfunn som er 
mindre bilbasert, og som dermed belaster klimaet mindre. Nærmiljøparker er viktige grønne 
lunger i en by der vi bor tettere enn tidligere, samtidig som de representerer et potensiale for 
overvannshåndtering. Hensynssone med krav om tiltak som sikrer mot stormflo og flom i 
Glomma videreføres. I tillegg gjøres en rekke nye tiltak i forhold til sikring mot vannskader 
ved ekstremregn. Det vises til vedlagt notat.   
 
Arealregnskap 
Arealregnskapet ble etablert i forbindelse med vedtak av fylkesplanen i 2009. Målet er å 
redusere arealbruken per innbygger gjennom å fortette i byene og dermed redusere 
transportbehovet. Til dette finnes en arealpott som angir hva kommunene kan bruke av nye 
arealer til utbygging. Fredrikstad kan bruke omtrent 320 dekar (daa) fram til år 2050.  
 
Alt nytt byggeareal som legges til i kommuneplanens arealdel tas fra arealpotten. 
Tilsvarende kan byggeareal som tas ut av kommuneplanens arealdel legges til arealpotten. 
Transformasjonsområder (eksempelvis arealer som blir endret fra næringsformål til 
boligformål) har ingen konsekvens for arealregnskapet. Fylkeskommunen fører regnskapet, 
som omfatter all arealbruk innenfor tettstedsavgrensningen i fylkesplanen med unntak av 
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LNF-områder (Landbruk- Natur- og Friluftsområder). Utfylling av nye arealer i sjø omfattes 
ikke av arealregnskapet. 
 
I innspill fra Østfold fylkeskommune om kommunens forslag til utvekslingsarealer heter det: 
«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).» 
 
Arealer som Østfold fylkeskommune anser å være i strid med prinsippene for regnskapet 
omfatter arealer som er regulert til friområder og grønnstruktur, men foreslått endret til LNF.   
Ubebygde arealer som er regulert til bebyggelse og/eller ligger i arealplanen som framtidig 
bebyggelse, godtas endret til LNF som fradrag i kommunens arealbruk 
 
Det største arealet til ny utbygging, er det framtidige regionale næringsområdet på 
Tofteberg. 895 dekar omdisponeres fra LNF-område til kombinert byggeformål: næring og 
masseuttak. Arealene belaster kun Fredrikstad kommunes arealpott, til tross for at 
næringsområdet skal betjene regionale behov for plasskrevende virksomheter. 
 
Fra gjeldende arealplan er bare de planområdene der det pågår planprosesser ført videre i 
planforslaget, unntatt byggeområdene på Valle, Gudebergjordet og Løkkebergjordet.  
Framtidig uregulert boligområde ved Rødsmyra og eksisterende ubebygd byggeområde ved 
Ekheim er tatt ut.  
 
For å redusere bruk av arealpotten er andre byggearealer vekslet inn med LNF-områder, 
altså endringer som betyr at byggearealer tas ut av arealplanen. Det er også ryddet i 
formålene friområde og LNF-område i utkanten av byggeområder, se vedlegg 8 Notat om 
friområder og endringer av formål i plankartet. 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og fordeling av boligbyggingen 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble vedtatt i 
2014. Retningslinjene har et mål om at «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.» 
 
I 2017 ble klimaloven vedtatt av Stortinget, og gjort gjeldende fra 1.1.2018. Loven har som 
mål at i 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 
1990. Loven har også et mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, ved at 
klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i 
referanseåret 1990. Klimaloven er en oppfølging av Paris-avtalen fra 2015.  
 
Målformulering i kommuneplanens arealdel: 

Gjennom innsatsområdene å leve, å skape og å møte framtiden i Fredrikstad, skal 
kommuneplanens arealdel bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, 
men en by som vokser på en bærekraftig måte.  

 
Et område med høy befolkningstetthet og arealutnyttelse gir bedre utnyttelse av 
energiressurser og teknisk infrastruktur, samtidig som det bidrar til å redusere press på 
naturområder, kommunens biologiske mangfold, friluftsområder og dyrket og dyrkbar jord. 
Fredrikstad har en relativt lav tetthet, både når det gjelder befolkning og arbeidsplasser. 
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Klimamålene krever store endringer når det gjelder forbruk av varer og tjenester, transport, 
bolig og mat. Transport er den største kilden til klimagassutslipp og utgjør 40 prosent av de 
totale utslippene. I de daglige reisene er det de mellomlange og lange reisene som bidrar 
mest til trafikkarbeidet og dermed utslippene. Størst gevinst får vi ved å redusere antall 
bilreiser som er lengre enn 7-10 km, og øke antall kortere turer som kan utføres med gange 
og sykkel alene, eller i kombinasjon med kollektive transportmidler. 
 
Fylkesmannen skriver i sin høringsuttalelse følgende:  
«Vi ser det som særlig viktig at Fredrikstad kommune planlegger for redusert 
transportbehov, og for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk. Det er foreslått en 
målsetting i arealdelen om å fordele boligbyggingen til 60 % i byområdet, 30 % i tettstedene 
og 10 % i lokalsentrene (60/30/10). Gjeldende arealdel hadde et mål om 50/40/10, men man 
har vært langt fra å nå dette målet. Vi mener man må ta med seg dette «etterslepet» fra 
gjeldende arealplan inn i vurderingen av målsetting og virkemiddelbruk i nytt planforslag.» 
 
Byutredningene som er utarbeidet som grunnlag for byvekstavtaler med staten, anbefaler en 
fordeling av boligbyggingen med 80 prosent i byområdet og 20 prosent i tettstedet og 
lokalsentrene, mens fortettingsstrategien som ble utarbeidet som grunnlag for denne 
arealplan, anbefaler en fordeling på henholdsvis 85 prosent, 10 prosent og 5 prosent. 
 
I denne rulleringen av kommunens arealplan er målsettingen en fordeling av boligbyggingen 
60 prosent i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. Det er viktig at 
målene som settes i planen er mulige å realisere. Det er også av stor samfunnsmessig 
interesse å utnytte den sosiale og tekniske infrastrukturen som er etablert i kommunen på 
best mulig måte. Fylkesplanen har definert Engelsviken, Manstad, Slevik, Nylende, 
Skjærviken, Torsnes og Lunde som lokalsentra og det har kommet mange innspill om 
utbygging i disse områdene. 
 
Omfanget av «vedlikeholdsutbygging» på 10 prosent for å ivareta ledig skolekapasitet i 
lokalsentrene ble vedtatt i kommuneplanens arealdel 2011-2023. 10 prosent av 
boligbyggingen er ikke tilstrekkelig for å få full utnyttelse av den samlede skolekapasiteten i 
lokalsentrene. Av hensyn til klimamål, kommuneplanens samfunnsdels mål, statlige 
planretningslinjer, fylkesplanen, Bypakke Nedre Glomma og kommende byvekstavtaler  
vil imidlertid prosentsatsen ikke økes.  
 
Forskning har vist at 10 minutters gange er den avstanden man er villig til å gå i stedet for 
for eksempel å ta bilen. 10 minutters gange er en størrelse som er basert på forskning og 
blir brukt andre steder, også internasjonalt, som premiss for arealplanlegging. 
Fortettingsstrategien (delutredning som grunnlag for arealplanen) har lagt til grunn at 10 
minutters gange tilsvarer ca. 800 m. I fortettingsstrategien er 10 minutters gange vist som 
avstand til sentrum, som avstand til hovedkollektivrute og som avstand til skole i lokalsenter 
utenfor tettstedet. 
 
Etter innspill fra grunneiere er det i planforslaget lagt inn nye boligområder på Manstad, 
Slevik og Torsnes, hvor det er ledig skolekapasitet. Områder innenfor 10 minutters 
gangavstand med trygg skolevei er prioritert. På Torsnes og Manstad er det gjort mindre 
endringer av utbyggingens plassering og tetthet basert på merknader i høringsperioden. 10 
prosent av et totalt sett økt antall boliger innebærer at antallet nye boliger i lokalsentrene 
også vil øke. 
 
Eksisterende boligområder nær skolene i lokalsentrene og i boligområder som er regulert, er 
i arealplanen angitt som byggeområder. Det vil kunne åpnes for fradeling av noen nye 
boligtomter. I områder som ligger lenger enn 10 minutters gange fra skolen, har 
eksisterende boliger som ligger i en klynge på minst fem boliger fått formål LNF-b. I LNF-b-
områder er det ikke tillatt å etablere nye boliger. 
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Boligbyggeprogrammet viser ca. 20 prosent flere boliger enn hva som er behovet i 
planperioden, ettersom erfaring tilsier at ikke alle utbyggingsprosjekter vil bli realisert. 
Boligbyggeprogrammet viser også en fordeling med 50 prosent av boligene i sentrum, 43 
prosent i tettstedet og 7 prosent i lokalsentrene. Det betyr at for å oppnå fordelingen 60 
prosent i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene, må omfanget av 
boligbyggingen også styres av blant annet skolekapasitet.  
 
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 blant annet 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 meters avstand før boligen kan tas i bruk. Det er i tråd med 
føringer fra kommunedelplan Aktive liv i Fredrikstad. En nærmiljøpark skal inneholde en 
lekeplass og andre arealer for aktivitet og rekreasjon som for eksempel en 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.  
 
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. På arealer med sentrumsformål stilles det derfor krav til at minst halvparten av 
kravet til offentlige uteoppholdsarealer, skal opparbeides som ett samlet areal. 
 
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. 
Sammenlignet med gjeldende byområdeplan tillates noen etasjer høyere bebyggelse mange 
steder i sentrumsområdet. 
 
I flere merknader foreslås det også å innføre maksimal områdeutnyttelse framfor maksimale 
høyder. Områdeutnyttelse betyr at det settes et maksimalt tak for areal innenfor hvert 
område og at utbygger står fritt når det gjelder byggehøyder. 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 endret og det tillates 
byggehøyder større enn 1,25 x gatebredde i en lengde på 32 meter av et kvartal. 
 
Planen innfører begrepet «åpne kvartaler», det vil si kvartaler med flere gjennomgående 
snarveier for gående og syklende, uten annen biltrafikk enn varetransport og lignende. I 
åpne kvartaler tillates én etasje høyere gesimshøyde.  
 
Andre endringer for boligområder 
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Bestemmelsene for hvor langt en balkong kan stikke ut over fortau endres fra maksimalt 1 
meter til maksimalt 1,5 meter fra og med 3. etasje. Det vil ivareta at balkongene kan bli 
tilgjengelige med rullestol uten at gaterommet lukkes for mye.  
 
Forbudet mot enkelsidige leiligheter mot nord/nordøst, foreslått i første høringsutkast, 
endres til at maksimalt 15 prosent av leilighetene tillates som enkelsidige mot nord/nordøst. 
Dette gir noe fleksibilitet, samtidig som det begrenser antall leiligheter uten direkte sollys. 
 
Kravet om å sette av areal til barnehager ved større boligutbygginger er justert. Kravet vil 
være at det må settes av areal til en fireavdelingers barnehage ved bygging av over 200 nye 
boliger. Ut i fra tallene i boligbyggeprogrammet vil det da bli etablert tilstrekkelig mange 
barnehager til å dekke barnehageplasser i en økende befolkning.  
 
Formål friområde er ofte benyttet i kommuneplanens arealdel. Friområder skal erverves, 
eies og opparbeides av kommunen. Der hvor dette ikke er intensjonen, bør heller ikke 
friområde velges som formål. I denne rulleringen er det gjort en gjennomgang av arealer 
som har dette formålet, og som ikke er i kommunens eie. Formålet er endret til andre, mer 
hensiktsmessige formål beskrevet i vedlegg7 – notat om friområder og formålsendringer i 
plankartet. 
 
Næringsarealer på Øra øst 
Et nytt næringsområde er tatt inn på Øra. Det ligger rett nord for Frevar, like ved 
Gansrødbukta. Det er et ønske om å utvide eksisterende virksomhet innen sirkulærøkonomi, 
samt kommunalteknisk anlegg for Frevar i området. Området er i dag regulert til 
spesialområde friluftsområde/- bevaring av natur og landskap. I reguleringsbestemmelsene 
som ble vedtatt 17.06.2010 står det i § 6:  
 
«Spesialområde friområde/bevaring er et område som har et biologisk mangfold som 
ønskes bevart. I dette området skal det ikke gjøres inngrep. 10 år etter stadfestelsen av 
planen kan det gjøres en vurdering av om område fortsatt har verdi som viktig område for 
biologisk mangfold, eller transformeres til kommunalteknisk anlegg (avfallsanlegg).» 
 
Økonomiske konsekvenser 
For at Fredrikstad skal stå rustet til å møte framtidens utfordringer, må vi legge grunnlaget 
for en bærekraftig utvikling. Vi har et stort behov for nye boliger og tilrettelegging for ny 
næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Det er viktig å bidra til å fremme denne 
utviklingen.   
 
Det å styre 60 prosent av boligbyggingen til byområdet, vil kreve investeringer av kommunen 
i årene som kommer. Skolekapasiteten i sentrum må økes. Det er i planen satt av nye 
skoletomter ved Cicignon, FMV-vest, NTP-tomta og på deler av det som i dag er Fredrik II 
videregående skole. I tillegg vurderes nye skoler i forbindelse med utbygging på Torp Bruk 
og Gretnes. Skolekapasiteten bør ikke økes utenfor tettstedet.  
 
Det er behov for nyetablering av grønnstruktur, særlig i byområdet. Dette gjøres blant annet 
ved å etablere nærmiljøparker. Planbestemmelsene åpner for frikjøp av den offentlige delen 
av uteoppholdsareal. Dette er midler som kommunen kan bruke til opparbeidelse av 
nærmiljøparker knyttet til utbyggingsområdet. Ordningen vil kreve økt bruk av 
utbyggingsavtaler og nye prinsipper for innhold i utbyggingsavtaler.  
 
I det reviderte planforslaget er det gjort et arbeid for å få riktig formål på grønnstruktur. 
Tidligere har formålet friområde ofte vært brukt, særlig i strandsonen. Det ville kunne utløse 
krav om innløsning, noe som ikke lenger aktuelt. Se eget vedlegg 6.  
 
Idrett og offentlig tjenesteyting på Løkkebergjordet 
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I byområdeplanen fra 2011 er det satt av arealer til Idrett og offentlig tjenesteyting på 
Løkkebergjordet ved Nabbetorp/Lundheim. Alle arealer til idrett er viktige å ivareta da det er 
vanskelig å finne erstatningsområder som er flate nok. Arealet er tenkt som en utvidelse av 
Østsiden idrettslag sitt anlegg. Arealet til offentlig tjenesteyting foreslås også videreført. Det 
er egnet til eksempelvis nytt oppvekstsenter med blant annet barnehage og helsestasjon. 
Områdene er i privat eie. Det må derfor tas stilling til om grunnene skal erverves av 
kommunen i løpet av planperioden. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planen har følgende grep for å ivareta levekår og folkehelse:  

 Byggehøyder styres tydelig gjennom planen for å ivareta menneskelig skala, 
menneskelig kontakt og trygghetsfølelse. 

 Uteoppholdsareal sikres, også at alle områder har tilgang til større grønne områder 
  nærmiljøparker. 

 Grønne korridorer fra elva til marka sikrer tilgang til friluftsområder for alle.  
 Kråkerøymarka utvides. Andre markaområder videreføres og utvides.  
 Skoletomter sikres i plankartet.  
 Hovedsykkelruter er vist i plankartet og bestemmelsene ivaretar syklisters behov for 

parkering og separate sykkelfelt.  
 All planlegging må vise at sammenhengende ruter er ivaretatt for gående og 

syklende.  
 Fotgjengernes snarveier i sentrum er vist i plankartet.  
 Ny bebyggelse stimuleres til å utformes med åpne kvartaler og snarveier.  
 Restriktiv holdning til utbygging i kystsonen. 

 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Til formannskapets vedtak 31. januar 2019  
Høydebestemmelsene ble justert i tråd med vedtaket. Ingen spesielle merknader er kommet 
til høydene.  
 
Sentrumsformål på BA 11 
Områdene for sentrumsformål er endret noe i forhold til det første utkastet til arealplan. Det 
er vurdert at området for sentrumsformål på FMV vest var for stort, og området er derfor noe 
redusert. Det er to store sentrumsnære transformasjonsområder der det er ønskelig med 
handel (altså «sentrumsformål» i stedet for «bebyggelse og anlegg»). Disse områdene er 
FMV vest og Grønli. Rett nord for indre del av dokka er det ønskelig med handel for å skape 
et sentrumsområde i det som skal bli et nytt boligområde for kanskje 20 000 mennesker. 
Sentrumsformålet med handel er viktig for å skape aktivitet i området. Grønli er et 
knutepunkt. Området bør har tett utnyttelse og et mangfold av forskjellige virksomheter. 
Samtidig er det viktig å begrense omfanget av områder med sentrumsformål for å skape et 
kompakt sentrum med gode forhold for sentrumsfunksjonene.  
 
B42 Rekustad 
Det er gjort rede for markagrensen på Rekustad B42 i vedlegg 9, Notat om Markagrensen. Å 
videreføre gjeldende kommuneplans markagrense vil bety at området ikke kan bebygges. 
Det er tidligere avklart at adkomst må skje via Hatteveien, og ikke via Hroars/Valgards vei. 
Det betyr i så fall at eneste mulige bruk av området er det som er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan «Offentlige bygninger» og at adkomst blir via Rolvsøy sykehjem.  
 
Boligbyggeprogrammet 
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Bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende, mens boligbyggeprogrammet er 
retningsgivende, altså ikke juridisk bindende. I byområdet er heller ikke skolekapasitet et 
krav før bygging. Dermed har boligbyggeprogrammet liten betydning for byområdet. 
 
Tallene som er angitt i boligbyggeprogrammet er realistiske tall hvor arealplanens krav til 
kvaliteter er ivaretatt, for eksempel krav til uteoppholdsareal som lekeplasser og parker, 
sykkelparkering, solforhold, høydebestemmelser, elvepromenade, plass for barnehage og 
skoletomt. Dette er kvaliteter som også trenger plass, og som vil gjøre at området ikke vil ha 
like mange boliger som det hadde hatt dersom man ikke hadde ivaretatt disse forholdene. 
God byutvikling forutsetter at mange hensyn ivaretas.  
 
Tilleggsforslag fra FrP 
FrP sitt forslag ble lagt ut på høring, men det er ikke kommet merknader som spesifikt 
kommenterer forslaget. Merknader og innsigelser fra offentlige myndigheter omhandler 
mange av de samme temaene. Det vises til merknadsdokumentet og det første kapittelet 
som omhandler merknader fra offentlige myndigheter.  
 
Innsigelser 
Innsigelser som kom ved første gangs høring er drøftet med de ulike 
innsigelsesmyndighetene. Sammendrag med vurderinger av innsigelser og merknader 
foreligger i sin helhet i vedlegg 5 og 6. 
 
Innsigelse som er drøftet med Østfold fylkeskommune 
Gretnes 
Erfaringen med gjeldende plan er at det oppstår tvetydighet da arealdisponeringsskisser i 
beskrivelsen viser andre muligheter enn hva som er vist i plankartet. I den situasjonen vil 
plankartet vektlegges, da det er et juridisk bindende dokument. Rådmannen legger til grunn 
at fylkeskonservator var klar over at plankartet er juridisk bindende da man i 2011 aksepterte 
at hele området ble vist med formål framtidig bebyggelse og anlegg.  
 
Plan- og bygningsloven angir begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse:  
 

«§ 5–5 Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse 
Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser 
som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av 
de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som 
det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om 
samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år.» 

 
Lovkommentaren gjør det også klart at en innsigelse ikke tillates fremmet igjen dersom 
saken har vært avgjort i løpet av de sist ti årene. Fylkeskonservator aksepterte løsningen 
med et stort utbyggingsområde i plankartet. Plankartet foreslås nå videreført uendret. 
 
Rådmannen mener fylkeskonservator ikke har rett til å fremme innsigelse til formålet 
framtidig bebyggelse og anlegg ettersom det er under 10 år siden det sist ble avklart i en 
innsigelsesprosess.  
 
Innsigelsen bør løses på reguleringsplannivå.  
 
Innsigelse som er drøftet med Bane NOR 
Hensettingsanlegget ved Lahelle, rett nord for Fredrikstadbroa, er foreslått som nytt 
idrettsanlegg. Området er det eneste i byen som ikke har tilgang til ballbane innenfor 
skolekretsen. For byen er idrettsområdet på Lahelle viktig som et godt lavterskeltilbud.  
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Bane NOR har innsigelse til formålet. De ønsker ikke at arealbruk vedtas før det er avgjort 
hvor og når ny jernbanetrasé blir bygget. Rådmannen mener at Bane Nors interesser 
ivaretas i rekkefølgebestemmelsen for området.  
 
Innsigelse som er drøftet med NVE 
NVEs innsigelse til hvordan planen ivaretar flomfare i mindre vassdrag er knyttet til hvordan 
man ser for seg at bekker vil flomme over ved ekstremvær. Natt til 1. september 2019 kom 
et regnvær med senter rett over Fredrikstad som var så kraftig at det var opp mot dobbelt så 
mye regn som 200-årsregnet. Ekstremværet viste oss hvor vannskader oppstår. De er i 
hovedsak knyttet til områder med leire i grunnen der vann blir stående uten å renne videre til 
bekker. Den vanligste typen vannskade er vann i kjelleren. Det var bare unntaksvis 
vannskader nær bekkefar i forbindelse med ekstremværet.  
 
Det foreslås en metodikk for tiltak som er nyskapende og en rekke forskjellige tiltak i 
hensynssoner, formål og bestemmelser.  
 
Arealregnskapet 
Rådmannen har gjort vurderinger knyttet til arealregnskapet. For å redusere arealbruken, er 
flere byggeområder vurdert tatt ut av arealplanen.  
 
Valle anses som et viktig fremtidig næringsområde som kan realiseres når trasé for ny 
fylkesvei 109 og Inter City er avgjort. Området er i dag dyrket mark, men er i tidligere 
arealplanprosesser frigitt til utbygging. Det anses viktig å videreføre området til utbygging da 
det ligger nær sporområdet ved Valle, ny bro over Glomma og må ses i sammenheng med 
fremtidig havneområde ved Moum.  
 
Gudebergjordet er også i tidligere arealplanprosesser frigitt til utbygging. Området anses 
som viktig å videreføre som område for særlig viktig byutviklingsformål. Mulighetene som 
Gudebergjordet representerer en stor flate med sentral beliggenhet nær offentlig 
kommunikasjon, vil ikke kunne erstattes andre steder.  
 
Løkkebergjordet ved Nabbetorp/Lundheim er satt av til offentlig tjenesteyting respektive 
idrett (utvidelse av Østsiden IF sitt anlegg). Området er dyrket mark som er uregulert og i 
privat eie. Dette er også formål og beliggenhet som er vanskelige å erstatte andre steder. 
Det er per i dag det eneste stedet i kommunen hvor et nytt byggeområde kan brukes til 
oppvekstsenter eller omsorgssenter.  
 
Jordvernet er styrket i tiden etter at områdene ble frigitt til utbygging. Det betyr at dersom 
byggemulighetene på disse arealene fjernes nå, vil de ikke kunne tas inn igjen i en senere 
rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
I drøftinger med fylkeskommunen er det gitt tilbakemeldinger på at fylkeskommunen deler 
rådmannens vurdering av at Valle, Gudebergjordet og Løkkebergjordet stiller seg 
annerledes enn de to framtidige boligområdene på Kråkerøy. Boligutbygging kan skje andre 
steder, for eksempel ved transformasjon av tidligere bebygde næringsområder, mens det 
ikke finnes andre steder som kan erstatte utbyggingstypen som er tenkt plassert på Valle og 
Gudebergjordet.  
 
Rødsmyra og Ekheim skiller seg ut fra andre byggeområder i dagens plan ved at det ikke 
har vært henvendelser vedrørende utarbeidelse av reguleringsplan eller andre henvendelser 
vedrørende utbygging. I disse skolekretsene finnes andre utbyggingsområder som fyller 
etablert skolekapasitet, og vil kreve utvidelse av skolekapasiteten. Det vil telle positivt i 
arealregnskapet dersom man tar ut disse to områdene for utbygging.  
 
Rådmannen er ikke enig i hvordan fylkeskommunen tolker metoden for beregning av 
arealpotten. Toftebergområdet, med 895 dekar til nytt byggeområde, rammer kommunen 
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hardt. Tofteberg er planlagt som et regionalt næringsområde, som også andre kommuner i 
regionen har interesse av. Rådmannen mener det er feil at Fredrikstad alene skal belaste 
sitt arealregnskap for det som er et regionalt næringsområde. Rådmannen ønsker derfor i 
tiden framover å fortsette samarbeidet om arealregnskapet med fylkeskommunen.  
 
Det synes nødvendig at arealregnskapet sett i forhold til Tofteberg utredes ytterligere og 
eventuelt også at fylkestinget gjør en ny vurdering av prinsippene for arealregnskapet. I det 
videre arbeidet anser rådmannen at det har betydning å kunne vise til at kommunen har 
gjort det den har kunnet ved å ta ut andre byggeområder. 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og fordeling av boligbyggingen 
Sterke statlige og regionale krav til reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv arealbruk 
er noe kommunene må forholde seg til, derfor styring av boligbyggingen. At 
skolekapasiteten i lokalsentrene samlet sett er større enn det «vedlikeholdsutbyggingen» på 
10 prosent skaper behov for, er en utfordring for kommunen. For å få til en mest mulig 
effektiv utnyttelse av etablert og framtidig sosial infrastruktur, er det derfor avgjørende med 
god samordning av kommunens arealplanlegging og, i dette tilfelle, planlegging av nye eller 
utvidelse av eksisterende skoler. Fordelingen 60 prosent i byområdet, 30 prosent i tettstedet 
og 10 prosent i lokalsentrene vil være styrende for hvor investeringer gjøres. 
 
Boligbyggeprogrammet viser en for høy andel av boligbyggingen i tettstedet i forhold til 
målsettingen om fordeling av boligbyggingen på 60 prosent i byområdet, 30 prosent i 
tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. Det skyldes at 57 prosent av boligene i tettstedet i 
boligbyggeprogrammet er boligbygging i tråd med vedtatte reguleringsplaner. Ytterligere 20 
prosent er boliger i planprosesser som pågår, mens de siste 23 prosentene er boliger som 
følge av transformasjon av industriområder. Det betyr at omfanget av boligbyggingen må 
styres av også andre faktorer enn boligbyggeprogrammet.  
  
Tilgjengelig skolekapasitet i tettstedet vil være et viktig styringsverktøy. Det er også 
avgjørende å styre skoleutbygging til byområdet og å begrense utbygging av skolekapasitet i 
tettstedet. Det to byggeområdene på Kråkerøy, som foreslås tatt ut av hensyn til 
arealregnskapet, er viktige å ta ut også av hensyn til fordelingen av boligbyggingen. I tillegg 
må boligbyggingen i tettstedet begrenses ved å overholde maksimalt 5 etasjers høyde og å 
oppfylle arealkravet til minst 80 kvm uteoppholdsareal per bolig.  
 
Fortetting med kvalitet 
Uteoppholdsareal og miljøparker 
I kommunedelplanen Aktive liv i Fredrikstad er det tydeliggjort et mål om etablering av 
nærmiljøparker i hele kommunen. Ønsket størrelse på nærmiljøparkene er 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. Areal til 
nærmiljøpark skal avsettes i større utbyggingsprosjekter. I noen få områder i tettstedet vil 
det ikke være mulig å etablere nærmiljøparker. Områdene det gjelder er eldre eneboligstrøk, 
der fortetting uansett er meget krevende, og derfor ikke ønskelig.  
 
Høyder 
«Åpne kvartaler» vil gi bedre lysforhold. Det vil også kunne skape spennende og varierte 
romforløp samtidig som de vil gjøre det enklere å ferdes uten bil. Rådmannen mener byen 
vil ha mye å vinne på å skape nye gatestrukturer tilpasset gående.  
 
Fredrikstads bylandskap er en viktig del av vår felles identitet og skal danne rammene for 
alle byutviklingsprosjekter. Maksimal områdeutnyttelse vil kunne innebære store og tilfeldige 
endringer i bylandskapet. Når Fredrikstad skal fortettes er det viktig at å ivareta byens 
historie og landskapet som har formet byen. Rådmannen vurderer at byggehøyder krever 
planlegging på et overordnet nivå. 
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Andre endringer for boligområder 
Rådmannen vurderer det som positivt at det åpnes opp for en liten andel ensidig nord-
østvendte leiligheter. Sollys inn i en bolig er en viktig kvalitet, samtidig som andre kvaliteter, 
som eksempelvis utsyn mot større grønne områder eller elva, vil kunne kompensere noe for 
lite sollys.  
 
Næringsarealer på Øra Øst  
Det er behov for å utvide næringsarealene på Øra Øst. Det er et ønske om å etablere et nytt 
kommunalteknisk anlegg for Frevar. Bedrifter innenfor sirkulærøkonomi har også behov for 
utvidelsesmuligheter med nærhet til havn. Det vil gi ytterligere tyngde til klyngen av bedrifter 
som arbeider med avfallshåndtering og sirkulærøkonomi på Øra. Det finnes ikke andre 
områder i kommunen hvor denne typen bedrifter kan få lignende vilkår.  
 
Det er kjent at Fylkesmannen anser at området fortsatt har store naturverdier, som den siste 
resten av våtmarksområdet i kanten av Gansrødbukta. For å videreutvikle Øra som 
næringsområde med fokus på sirkulærøkonomi må virksomhetenes rammevilkår sikres. 
Hvis ikke, må det påregnes at de samme virksomhetene etablerer seg i andre kommuner. 
Rådmannen vurderer derfor at hensynene til næringsutvikling, arbeidsplassutvikling og å 
legge til rette for at Fredrikstad kan være en nasjonal klynge for sirkulærøkonomi, bør her 
vektes sterkere enn hensynet til natur. 
 
Konklusjon 
Gjennomgang av innsigelser og merknader til første gangs høring av planforslag til 
kommuneplanens arealdel har resultert i mange endringer i kart, planbeskrivelse og 
bestemmelser. Endringene er av et omfang som krever ny høring og offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen anbefaler at utkast til Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032, 
legges ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
Annen gangs høring omfatter samtlige av planforslagets dokumenter, med særlig henvisning 
til de temaer der det er gjort endringer etter første gangs høring.


