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Kommuneplanens arealdel 2020-2032 – sluttbehandling 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020-2032 vedtas med følgende dokumenter:  

Plankart datert 30.04.2020 
Beskrivelse med bestemmelser datert 30.04.2020 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 

2. Områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning.  
 
Kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og 
Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Bane NOR. 

 
Fredrikstad, 19.05.2020 
 

Planutvalgets behandling 28.05.2020: 
På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: 
1.  Kommuneplanens arealdel for 2020 – 2032 vedtas med følgende dokumenter: 

Plankart datert 30.04.2020 med innarbeidelse av endringsforslag 
Beskrivelse av bestemmelser datert 30.04.2020 med endringsforslag 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 

Endringer i bestemmelsene og plankart: 
•  Avstand til skole med 10 minutter legges ikke til grunn i vurdering av boligbygging. 
•  Fortetting 40/40/20 
•  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 iDikeveien 
•  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). 

•  Forslag til endringer til konsekvensutredning av innspill til kommuneplanen vedtas 
slik opprinnelig forslag fra FrP i første høringsrunde ble framlagt i forhold til 
konsekvensutredningene, med tillegg av opprettholdelse av utbygging Gnr/bnr 78/16 

 
2.  Som ordførers innstilling 
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Inger Christine Apenes (H) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Høyre arbeider fortsatt med sine forslag til utforming av arealplanen. Vi er ikke klare til å 
fremme disse forslagene til dagens møte i planutvalget, men tar sikte på å fremme forslag til 
formannskapet og eller bystyre. For å stå mest mulig fritt i forhold til den endelige 
behandlingen av arealplanen i bystyret velger Høyre i dag å stemme i mot innstillingen i 
saken. 
 
Votering: 
Forslag fra Arvid Vestvik fikk 2 stemmer (Frp 2) og ble ikke vedtatt. 
Ordførers innstilling ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 4, R 1, Sp 1, Frp 2, MDG 1) mot 2 
stemmer (H 2). 
 
Utvalgsleder godkjente protokolltilførselen. 
 

Planutvalgets uttalelse 28.05.2020: 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020-2032 vedtas med følgende dokumenter:  

Plankart datert 30.04.2020 
Beskrivelse med bestemmelser datert 30.04.2020 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 

2. Områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning.  
 
Kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og 
Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Bane NOR. 

 

Formannskapets behandling 04.06.2020: 
På vegne av Frp fremmet Bjørnar Laabak (Frp) følgende forslag: 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020 – 2032 vedtas med følgende dokumenter: 
Plankart datert 30.04.2020 med innarbeidelse av endringsforslag 
Beskrivelse av bestemmelser datert 30.04.2020 med endringsforslag 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 
Endringer i bestemmelsene og plankart (endringer i kursiv): 
• Avstand til skole med 10 minutter legges ikke til grunn i vurdering av boligbygging. 
• Fortetting 40/40/20 
• 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 tillates midlertidig parkeringsplass på rivningstomter.  
-Det stilles ikke krav om «Øyeblikkspark» på rivningstomter. 
-Strøkstjenlig virksomhet (bestemmelsene 12.3) strykes.  
-Antall parkeringsplasser for bil og antall plasser for funksjonshemmede i og utenfor 
byområdet per boenhet, forretning, omsorgsboliger, hotell, kjøpesentre, 
kontor/administrasjon, forsamlingslokaler, barnehager og skoler bestemmes i det enkelte 
prosjekt etter plan- og bygningsloven. 
-Parkeringsplasser for sykkel og krav om utforming strykes (18.1 – 18.4). Erstattes med: 
offentlige bygg skal tilrettelegge for tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser.  
• Det stilles ikke krav om 10 prosent sykkelparkering til lastesykler (18.1). 
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• 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). 
 
* Forslag til endringer til konsekvensutredning av innspill til kommuneplanen vedtas slik 
opprinnelig forslag fra FrP i første høringsrunde ble framlagt i forhold til 
konsekvensutredningene, med tillegg av opprettholdelse av utbygging Gnr/bnr 78/16. 
 
2. Som ordførers innstilling 
 
På vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet Truls Velgaard (H) følgende forslag:  
Endringer i "Bestemmelser og retningslinjer": 
 
 
1. Overordnet fordeling i utbygging: 50% i sentrumsområdet, 40% i tettstedet og 10% i 

lokalsentra 
2. Det innføres samme krav til relasjon mellom skolekapasitet og boligbygging i 

sentrumsområdet som i de andre områdene av kommunen. 
3. Nærmiljøparker: Arealplanens storstilte ambisjon om flere nærmiljøparker ligger fast. 

Men dagens krav er for detaljerte og rigide. Bystyret ønsker at dagens plankrav 
erstattes av en formålsbestemmelse. 

4. Elvepromenaden: 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 er 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 innarbeides i planen. 

5. Bystyret ønsker at fremtidige planprosesser må legge til rette for høyere 
arealutnyttelse og hurtigere saksbehandling enn hva vi historisk har sett. Bystyret er 
bekymret for at detaljeringsgraden i den nye arealplanen vil hindre både god 
arealutnyttelse og gode planprosesser. Dette gjelder blant annet de veldig detaljerte 
høydebestemmelsene. Bestemmelsene for sentrumsområdet gjennomgås på nytt, 
med sikte på forenklinger slik at helheten i utbyggingsplanene i større grad kan 
tillegges vekt. 

6. Fritidsbebyggelse: Oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Riving og 
gjenoppføring av lovlig bebyggelse kan tillates. Utvidelse av eksisterende og lovlig 
bebyggelse kan vurderes innenfor rammene angitt i punkt a og c-n under paragraf 27 
Fritidsboliger. Samlet bruksareal (BRA) på eiendommen kan vurderes økt, men ikke 
over total 80 kvadratmeter (BRA). 

7. Markagrenser: Østsidamarka gis en tydeligere avgrensning og vernestatus som 
markaområde. 

8. Området av Gressvik langs elven som i dag defineres innenfor sentrumsområdet 
omdefineres til å regnes innenfor det øvrige tettstedsområdet på Gressvik 

 
Innspill til arealkartet: 
1. Gudebergjordet (BA04): Området tas i sin helhet ut av planen, og tilbakeføres til 

LNF-område. 
2. Tofteberg: Hensynssonene for infrastruktur og bestemmelsen om adkomstside tas 

ut. Industriområdet avgrenses mot syd, der den fulldyrkede marken og fredet 
gravrøys ligger. 

3. Området ved Galoppen på Gressvik tas ut av planen, og bevares som friområde. 
4. Område i Oksvikåsen (gnr/bnr 53/3 mfl. 32 mål) omgjøres til boligformål 
5. Område på Lunde (gnr/bnr 429/5) omgjøres til boligformål 
6. Området som i dag disponeres av Fredrikstad Marineservice på Gressvik 

opprettholdes som næringsområde. 
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På vegne av Ap, MDG, Sp og R fremmet Atle Ottesen (Ap) følgende tilleggsforslag: 
Mørkedalen  
Bestemmelsene i § 7.2 for Kiæråsen BA10 endres slik at setningen «Adkomst skal løses fra 
Lisleby Allé i nordenden av Mørkedalen.» erstattes med setningen «I reguleringsplanen skal 
alternativer for adkomst både fra Lisleby Alle og fra Lislebyveien utredes.». 
  
Votering 
Forslag fremmet av Bjørnar Laabak fikk 2 stemmer (Frp 2) og ble ikke vedtatt. 
Forslag punkt 2 og 6 fremmet av Truls Velgaard fikk 4 stemmer (H 2, KrF 1, Sp 1) og ble 
ikke vedtatt. De øvrige punktene fremmet av Truls Velgaard fikk 3 stemmer (H 2, KrF 1) og 
ble ikke vedtatt. 
Forslag fremmet av Atle Ottesen ble enstemmig vedtatt. 
Ordførers innstilling til punkt 1, med vedtatt tilleggsforslag, ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 5, 
MDG 1, Sp 1, R 1) mot 5 stemmer (H 2, FrP 2, KrF 1). 
Ordførers innstilling til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling til bystyret 18.06.2020: 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020-2032 vedtas med følgende dokumenter:  

Plankart datert 30.04.2020 
Beskrivelse med bestemmelser datert 30.04.2020 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 
Mørkedalen  
Bestemmelsene i § 7.2 for Kiæråsen BA10 endres slik at setningen «Adkomst skal 
løses fra Lisleby Allé i nordenden av Mørkedalen» erstattes med setningen «I 
reguleringsplanen skal alternativer for adkomst både fra Lisleby Alle og fra 
Lislebyveien utredes». 
 

2. Områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning.  
 
Kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og 
Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Bane NOR. 

 

Bystyrets behandling 18.06.2020: 
Lise Thorsø Mohr (Sp) ønsket å få vurdert sin habilitet. 
Habiliteten gjaldt fremtidig hyttebygging på Bevø, som eies av Bevø bukt g.nr 687 b.nr. 75 
og som er flyttet over til g.nr.687 b.nr.1 som er Thorsø herregård og bosted for 
representanten som er gift med grunneier. Ordfører redegjorde for kommuneadvokatens 
vurdering. 
Et enstemmig bystyret vurderte Lise Thorsø Mohr habil i saken. 
 
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold orienterte 
 
Ordfører refererte til følgende skriv: 

 «Innbyggerinitiativ» fra innbyggere på Gressvik ,som ikke ønsker bebyggelse på 
Galoppen som er et område som gjelder i planen. (sendt bystyrets medlemmer direkte) 

 Brev fra fylkesmannen i Oslo og og Viken – Fredrikstad - forslag til løsning av 
innsigelse til KB 11 i forslag til kommuneplanens arealdel.(sendt bystyrets medlemmer 
17.6) 
På bakgrunn av brevet vil ordfører fremme et forslag, som skal fange opp av vi skal 
løse de innsigelsene som er knyttet til KB 11. (sendt bystyrets medlemmer 17.6) 

 Brev vedrørende Domberg hvor aktørene nevner erstatning/søksmål knyttet til 
arealet på Årum. 
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Ordfører fremmet følgende forslag nytt punkt 2 og 3: 
2. Områdene Gretnes (BA06) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning. Kommunen ber 

fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og Viken 
fylkeskommune og Bane NOR. 

3. Området KB11 Øra Øst unntas fra virkning. Følgende endringer i tråd med 
fylkesrådets vedtak 11.06.2020 og brev fra Fylkesmannen datert 15.06.2020 
innarbeides i arealplanen:  

 
Plankartet endres i Øra-området som vist på vedlagt skisse ved område KB11 Øra Øst. 
Endringene omfatter byggeområde KB11, LNF-område, formål blågrønn struktur, endret 
trasé for kyststien samt hensynssone felles plankrav for et område som omfatter alle disse 
endringene i plankartet. Det innføres et bestemmelsesområde #x som vedlagt skisse over 
Øraspissen.  
 
Følgende bestemmelser innarbeides i Kap 7.2 for område KB11:  
 
a. I reguleringsplan for KB11 skal det sikres at bestemmelsesområde #X omdisponeres til 
friluftsområde og opparbeides etter istandsettingsplan med vekstjordlag som gir rask 
vegetasjonsetablering, beplantning med stedegen vegetasjon og god skjerming av 
anleggene mot innsyn senest 8 år etter vedtak av kommuneplanens areadel 2020-2032. 
Istandsettingsplan skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 
fylkeskommune i løpet av 2 år etter vedtak av kommuneplanen 2020-2032 (eller som del av 
«Øra-prosjektet», dersom dette kommer tidligere.) Frevar sikres tilgang til sigevannsrør, 
peilebrønner, sigevannstasjoner og annen viktig infrastruktur for å oppfylle 
deponikonsesjonens krav til etter drift. 
 
b. Det skal utarbeides en skjøtselsplan/istandsettingsplan for området med formål 
Naturområde ved Sommerrobekken og for område med formål Blågrønn struktur ved 
byggeområde KB11 i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 
fylkeskommune, før det gis brukstillatelse til nytt avløpsrenseanlegg eller 
næringsbebyggelse i KB11. Skjøtsel og tiltak skal gjennomføres etter planen, og skal startes 
første mulige vekstsesong. 
 
c. Reguleringsplan skal sikre at før område KB11 kan tas i bruk skal følgende tiltak være 
gjennomført:  

 10 dekar landareal skal være gjenskapt innenfor ytre avgrensning av område med 
formål Blågrønn struktur utenfor sjeteen. Naturlige masser fra bløtbunnsområde i KB 
11 skal brukes.  

 Skjermende voll mot KB11 i minst 4 m høyde skal være etablert ved sjeteen. 
Reguleringsplanen skal vise hvordan vollen skal beplantes.  

 Ny sjete skal være etablert nord for KB11.  
 Kyststien skal være lagt om med ny kryssing av Sommerrobekken.  
 Sjete vest for LNF-område og nord for ny kyststi skal være fjernet. 

 
For å sikre entydighet innarbeides følgende bestemmelse under kapitlet Virkninger av 
planen/motstrid: «§ 1.1, f) Hensynssone med bestemmelser for (x) gjelder foran 
reguleringsplan for Øra Syd.»  
 
Det innføres retningslinjer om at «Tilrettelegging for friluftsliv ved Gullmoen i Øra 
Naturreservat kan tillates.» under Kapittel 31 LNF-formål: Natur og friluftsliv.  
 
Administrasjonen kan etter drøftinger med fylkeskommunen også ta i bruk hensynssone 
sikringssone (SOSI-kode 190) for bestemmelsesområdet #X. Administrasjonen kan etter 
drøftinger med fylkeskommunen og Fylkesmannen endre formål mellom Naturområde, 
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Blågrønnstruktur og LNF-formål med tilhørende bestemmelser innenfor området med felles 
plankrav ved KB11.  
 
Justert planforslag sendes på begrenset høring med mål om å løse innsigelsene for område 
KB11 Øra Øst.  
 
Bystyret gir administrasjonen i oppdrag å umiddelbart søke en løsning for sti-/broforbindelse 
ved Gullemoen i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. 
Forutsatt at tiltaket lar seg forene med verneforskriftene, vurderinger etter 
Naturmangfoldloven samt at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-formålet, skal sti- 
/broløsning til Gullemoen være ferdigstilt innen 3 år etter vedtak av kommuneplanens 
arealdel 2020-2032.  
 
For varig sikring av natur- og rekreasjonsverdiene på Øraspissen skal området vist med 
bestemmelsesområde #X vurderes avsatt med egnet grønt formål ved neste 
kommuneplanrullering. 

 
Stiplet linje viser avgrensning for bestemmelsesområdet #X.  
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Forslag til arealplan ved Øra Øst. Mørkt grønt område er fremtidig Blågrønn struktur. 
Skravert område viser krav om felles planlegging.  
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Forslag til arealplan ved Øra Øst. Kartutsnittet viser alle hensynssoner i området.  
 
Bjørnar Laabak (FrP) tok opp forslag fremmet i formannskapet med følgende tillegg: 
Område N14 Årum/Dombergodden opprettholdes som næringsformål i planen 
 
På vegne av MDG fremmet Erik Skauen følgende forslag – nytt punkt 3: 
Området Øra (KB11) tilbakeføres til LNF område 
 
På vegne av V, H, KrF fremmet Trond Svandal (V) følgende forslag: 
Endringer i "Bestemmelser og retningslinjer": 
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1. Overordnet fordeling i utbygging: 50% i sentrumsområdet, 40% i tettstedet og 10% 
i lokalsentra 

2. Det innføres samme krav til relasjon mellom skolekapasitet og boligbygging i 
sentrumsområdet som i de andre områdene av kommunen. 

3. Nærmiljøparker: Arealplanens storstilte ambisjon om flere nærmiljøparker ligger 
fast. Men dagens krav er for detaljerte og rigide. Bystyret ønsker at dagens 
plankrav erstattes av en formålsbestemmelse. 

4. Elvepromenaden: 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 er et poeng i seg selv, samtidig som elveløpet bør ha 
et helhetlig preg. 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 innarbeides i 
planen.  

5. Bystyret ønsker at fremtidige planprosesser må legge til rette for høyere 
arealutnyttelse og hurtigere saksbehandling enn hva vi historisk har sett. Bystyret 
er bekymret for at detaljeringsgraden i den nye arealplanen vil hindre både god 
arealutnyttelse og gode planprosesser. Dette gjelder blant annet de veldig 
detaljerte høydebestemmelsene. Bestemmelsene for sentrumsområdet 
gjennomgås på nytt, med sikte på forenklinger slik at helheten i utbyggingsplanene 
i større grad kan tillegges vekt. 

6. Fritidsbebyggelse: Oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Riving og 
gjenoppføring av lovlig bebyggelse kan tillates. Utvidelse av eksisterende og lovlig 
bebyggelse kan vurderes innenfor rammene angitt i punkt a og c-n under paragraf 
27 Fritidsboliger. Samlet bruksareal (BRA) på eiendommen kan vurderes økt, men 
ikke over total 80 kvadratmeter (BRA). 

7. Markagrenser: Østsidamarka gis en tydeligere avgrensning og vernestatus som 
markaområde. 

8. Området av Gressvik langs elven som i dag defineres innenfor sentrumsområdet 
omdefineres til og regnes innenfor det øvrige tettstedsområdet på Gressvik. 

9. I lokalsenterne i kommunen kan private tomte- og boligeiere få utskilt tomter 
for boligbygging og fortetting når øvrige formelle krav for bygging av bolig er 
oppfylt. 

Innspill til arealkartet: 

1. Gudebergjordet (BA04): Området tas i sin helhet ut av planen, og tilbakeføres til 
LNF-område. 

2. Tofteberg: Hensynssonene for infrastruktur og bestemmelsen om første 
adkomstvei tas ut. Industriområdet avgrenses mot syd, der den fulldyrkede marken 
og fredet gravrøys ligger. 

3. Område i Oksvikåsen (gnr/bnr 53/3 m.fl 32 mål) omgjøres til boligformål 
4. Område på Lunde (gnr/bnr 429/5) omgjøres til boligformål 
5. Det området som i dag disponeres av Fredrikstad Marineservice på Gressvik, og 

tilstøtende områder som i dagens arealplan er definert som næringsområder 
opprettholdes som næringsområde (områdene B46 og B47). 

Elin Tvete (Sp) fremmet følgende forslag: 
Markagrensa på Kråkerøy utvides ikke. 
 
På vegne av H og V fremmet Truls Velgaard (H) følgende forslag: 
Området ved Galoppen på Gressvik tas ut av planen, og bevares som friområde. 
 
Votering: 
Forslag fra Elin Tvete fikk 12 stemmer (FrP 7, Sp 3, KrF 2) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Bjørnar Laabak fikk 7 stemmer (FrP 7) og ble ikke vedtatt. 



Side 10 av 22 

Tilleggsforslag (Dombergodden)fra Bjørnar Laabak fikk 9 stemmer (FrP 7, Pp 2) og ble ikke 
vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard punktene 2,3,4,6,7,8,9 fikk 20 stemmer 
(H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard (innspill til arealkartet) punktene 1,2,3 fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7,  
KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard (innspill til arealkartet) punkt 4 fikk 20 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, Pp 
2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard (innspill til arealkartet) punkt 5 fikk 24 stemmer (H 8, FrP 7, MDG 1,  
Sp 3, KrF 2, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra Truls Velgaard (Galoppen) fikk 11 stemmer (H 8, Pp 2, V 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra ordfører - nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt, formannskapets innstilling fikk 
ingen stemmer og ble ikke vedtatt. 
Forslag fra ordfører - nytt punkt 3 ble vedtatt med 49 stemmer (Ap 19, H 8, FrP 7, R 3, Sp 3, 
Bym 2, KrF 2, Pp 2, SV 2, V 1) mot 4 stemmer (MDG). 
Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 32 stemmer (Ap 19, MDG 3, R 3, Sp 3, 
Bym 2, SV 2) mot 21 stemmer (H 8, FrP 7, KrF 2, MDG 1, Pp 2, V 1). 
 

Bystyrets vedtak 18.06.2020: 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020-2032 vedtas med følgende dokumenter:  

Plankart datert 30.04.2020 
Beskrivelse med bestemmelser datert 30.04.2020 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 
 
Mørkedalen  
Bestemmelsene i § 7.2 for Kiæråsen BA10 endres slik at setningen «Adkomst skal 
løses fra Lisleby Allé i nordenden av Mørkedalen» erstattes med setningen «I 
reguleringsplanen skal alternativer for adkomst både fra Lisleby Alle og fra 
Lislebyveien utredes». 
 

2. Områdene Gretnes (BA06) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning. Kommunen ber 
fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og Viken 
fylkeskommune og Bane NOR. 

3. Området KB11 Øra Øst unntas fra virkning. Følgende endringer i tråd med fylkesrådets 
vedtak 11.06.2020 og brev fra Fylkesmannen datert 15.06.2020 innarbeides i 
arealplanen: 

Plankartet endres i Øra-området som vist på vedlagt skisse ved område KB11 Øra Øst. 
Endringene omfatter byggeområde KB11, LNF-område, formål blågrønn struktur, endret 
trasé for kyststien samt hensynssone felles plankrav for et område som omfatter alle disse 
endringene i plankartet. Det innføres et bestemmelsesområde #x som vedlagt skisse over 
Øraspissen.  
 
Følgende bestemmelser innarbeides i Kap 7.2 for område KB11:  
 
a. I reguleringsplan for KB11 skal det sikres at bestemmelsesområde #X omdisponeres til 
friluftsområde og opparbeides etter istandsettingsplan med vekstjordlag som gir rask 
vegetasjonsetablering, beplantning med stedegen vegetasjon og god skjerming av 
anleggene mot innsyn senest 8 år etter vedtak av kommuneplanens areadel 2020-2032. 
Istandsettingsplan skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 
fylkeskommune i løpet av 2 år etter vedtak av kommuneplanen 2020-2032 (eller som del av 
«Øra-prosjektet», dersom dette kommer tidligere.) Frevar sikres tilgang til sigevannsrør, 
peilebrønner, sigevannstasjoner og annen viktig infrastruktur for å oppfylle 
deponikonsesjonens krav til etter drift. 
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b. Det skal utarbeides en skjøtselsplan/istandsettingsplan for området med formål 
Naturområde ved Sommerrobekken og for område med formål Blågrønn struktur ved 
byggeområde KB11 i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken 
fylkeskommune, før det gis brukstillatelse til nytt avløpsrenseanlegg eller 
næringsbebyggelse i KB11. Skjøtsel og tiltak skal gjennomføres etter planen, og skal startes 
første mulige vekstsesong. 
 
c. Reguleringsplan skal sikre at før område KB11 kan tas i bruk skal følgende tiltak være 
gjennomført:  

 10 dekar landareal skal være gjenskapt innenfor ytre avgrensning av område med 
formål Blågrønn struktur utenfor sjeteen. Naturlige masser fra bløtbunnsområde i KB 
11 skal brukes.  

 Skjermende voll mot KB11 i minst 4 m høyde skal være etablert ved sjeteen. 
Reguleringsplanen skal vise hvordan vollen skal beplantes.  

 Ny sjete skal være etablert nord for KB11.  
 Kyststien skal være lagt om med ny kryssing av Sommerrobekken.  
 Sjete vest for LNF-område og nord for ny kyststi skal være fjernet. 

 
For å sikre entydighet innarbeides følgende bestemmelse under kapitlet Virkninger av 
planen/motstrid: «§ 1.1, f) Hensynssone med bestemmelser for (x) gjelder foran 
reguleringsplan for Øra Syd.»  
 
Det innføres retningslinjer om at «Tilrettelegging for friluftsliv ved Gullmoen i Øra 
Naturreservat kan tillates.» under Kapittel 31 LNF-formål: Natur og friluftsliv.  
 
Administrasjonen kan etter drøftinger med fylkeskommunen også ta i bruk hensynssone 
sikringssone (SOSI-kode 190) for bestemmelsesområdet #X. Administrasjonen kan etter 
drøftinger med fylkeskommunen og Fylkesmannen endre formål mellom Naturområde, 
Blågrønnstruktur og LNF-formål med tilhørende bestemmelser innenfor området med felles 
plankrav ved KB11.  
 
Justert planforslag sendes på begrenset høring med mål om å løse innsigelsene for område 
KB11 Øra Øst.  
 
Bystyret gir administrasjonen i oppdrag å umiddelbart søke en løsning for sti-/broforbindelse 
ved Gullemoen i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. 
Forutsatt at tiltaket lar seg forene med verneforskriftene, vurderinger etter 
Naturmangfoldloven samt at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-formålet, skal sti- 
/broløsning til Gullemoen være ferdigstilt innen 3 år etter vedtak av kommuneplanens 
arealdel 2020-2032.  
 
For varig sikring av natur- og rekreasjonsverdiene på Øraspissen skal området vist med 
bestemmelsesområde #X vurderes avsatt med egnet grønt formål ved neste 
kommuneplanrullering. 
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Stiplet linje viser avgrensning for bestemmelsesområdet #X.  
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Forslag til arealplan ved Øra Øst. Mørkt grønt område er fremtidig Blågrønn struktur. 
Skravert område viser krav om felles planlegging.  
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Forslag til arealplan ved Øra Øst. Kartutsnittet viser alle hensynssoner i området.  
 
 
Rett utskrift. 
Fredrikstad 24.06.2020 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til: saksbehandler Anna Karin Hellstrøm, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til: Bente Meinert, direktør for Seksjon kultur, miljø og byutvikling. 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Kommuneplanens arealdel for 2020-2032 vedtas med følgende dokumenter:  

Plankart datert 30.04.2020 
Beskrivelse med bestemmelser datert 30.04.2020 
Temakart Verneverdige bygninger i sentrum datert 30.04.2020 

 
2. Områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning.  

 
Kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og 
Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Bane NOR. 

 
Sammendrag 
Planutvalget uttaler seg til saken. 
 
Merknader til annen gangs høring og kompletterende annen gangs høring, samt endringer 
etter denne, gjennomgås i dette saksframlegget.  
 
I annen gangs høring 18.12.2019-17.02.2020, og kompletterende annen gangs høring 
13.03.2020-24.04.2020, var det kun åpnet for merknader til endringer siden forrige høring. 
Nye innspill til kommuneplanen er derfor kun tatt til orientering og flyttet til neste rullering av 
arealplanen.  
 
Det er gjennomført ulike former for involvering og medvirkning under og etter 
høringsperioden. 
 
Det er kommet inn omtrent 135 merknader til annen gangs høring og kompletterende annen 
gangs høring. Disse er vurdert og kommentert.  
 
Innsigelser som opprettholdes: 

 Bane NOR – idrettsformål ved Lahelle (IA06) 
 Viken fylkeskommune – Gretnes/Sundløkka (BA06) 
 Viken fylkeskommune – Øra (KB11) 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken – Øra (KB11) 

 
Innsigelser som er trukket etter kompletterende annen gangs høring; 

 Viken fylkeskommune – Bjølstad (GU180) 
 NVE – ivaretagelse av fare for flom og kvikkleireskred 

 
Det har vært to drøftingsmøter med Viken fylkeskommunen og et drøftingsmøte med 
Fylkesmannen i Oslo og Viken knyttet til Øra (KB11). Drøftingene med Fylkesmannen er 
avsluttet, mens det før midten av juni 2020 forventes svar fra en ny vurdering av 
fylkeskommunen. 
 
Det er gjort enkelte endringer og presiseringer av bestemmelser og retningslinjer for høyder, 
handel, parkering, uteoppholdsarealer og støy. Videre er det gjort endringer i plankartet av 
hensynssone natur knyttet til ørretbekker, og krav om felles planlegging i området fra 
Sportssenteret til Gressvik fergeleie Gressvik. Kommunedirektøren har vurdert endringene å 
være i tråd med intensjoner i planen og så små at det ikke medfører ny høring. 
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I henhold til forslag til planstrategi for Fredrikstad kommune 2020-2023 skal arealplanen 
rulleres i inneværende bystyreperiode. Erfaringer fra denne planprosessen, innspill og 
merknader til planens innhold og temaer som er behandlet, vil tas med inn i arbeidet med 
neste rullering av planen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032, 
vedtas, og at områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning. 
Det anbefales også vedtak om at kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til 
meklingsmøte mellom kommunen og Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
samt Bane NOR. 
 
Vedlegg 
1 Plankart 300420 
2 Plankart uten hensynssoner 300420 
3 Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer 300420 
4 Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer 300420 med spor endring 
5 Temakart Verneverdige bygninger i sentrum 300420 
6 Sammendrag av merknader med kommentarer 
7 Oversikt over innsigelser som ikke er løst – KU KB11 Øra 
8 Transformasjon langs elva 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1 Bystyrets vedtak om å legge kommuneplanens arealdel ut til annen gangs høring og 

offentlig ettersyn, sak 171/19 i møtet 05.12.2019 
2 Formannskapets vedtak om å legge kommuneplanens arealdel ut på høring og 

offentlig ettersyn, sak 8/19 i møte 31.01.2019 
3 Formannskapets vedtak av planprogram for kommuneplanens arealdel, sak 170/17 i 

møte 09.11.2017 
 
Saksopplysninger 

 Planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av formannskapet i sak 
170/17 09.11.2017. 

 Kommuneplanens arealdel lå ute til første gangs høring og offentlig ettersyn 
01.02.2019-01.04.2019, etter vedtak i formannskapet, sak 8/19 31.01.2019. 

 Kommuneplanens arealdel lå ute til annen gangs høring og offentlig ettersyn 
18.12.2019-17.02.2020, etter vedtak i bystyret, sak 171/19 05.12.2019. 

 Kommuneplanens arealdel lå ute til kompletterende annen gangs høring og offentlig 
ettersyn 13.03.2020-24.04.2020, i tråd med vedtak i bystyret, sak 171/19 05.12.2019. 

 
I tillegg til annen gangs høring av planforslaget ble det gjennomført en kompletterende 
annen gangs høring i perioden 13.03.2020-24.04.2020. Dette skyldes behov for å gjøre 
enkelte justeringer og rettinger i planforslaget for å få det i tråd med bystyrets intensjoner i 
sak 171/19. Det var i disse høringene kun åpnet for merknader til endringer siden forrige 
høring. Nye innspill til kommuneplanen er derfor kun tatt til orientering og flyttet til neste 
rullering av arealplanen. 
  
I det følgende vil merknader til annen gangs høring og kompletterende annen gangs høring, 
samt endringer etter denne, gjennomgås. Endringer gjort etter annen gangs kompletterende 
høring ligger innenfor rammene av det som aksepteres, og utløser ikke krav til ny høring. 
  
Følgende vil utløse krav til ny høring: 
- Endringer i formål i plankartet.  
- Endringer i temaer det tidligere har vært reist innsigelse til.  
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- Endringer i innhold i bestemmelsene som vil få betydning for noen. Som et eksempel 
kan nevnes at å endre høydebestemmelser med én etasje vil regnes som en så stor 
endring at det krever ny høring.  

- Endringer som betyr at man innfører en ny intensjon. Endringer som er f.eks. 
omformuleringer slik at samme intensjon blir mer tydelig er akseptabelt.  

- Endringer som kan være i konflikt med nasjonale og regionale styringsdokumenter.  
- Når mengden mindre vesentlige endringer totalt sett blir en vesentlig endring.  

 
Å vedta planen uten at slike endringer har vært på høring vil medføre at planvedtaket blir 
ugyldig.  
 
Involvering og medvirkning 
Det er gjennomført ulike former for involvering og medvirkning under og etter 
høringsperioden. Det er blant annet gjennomført: 

 åpent møte 09.12.2019 
 åpen dag 23.01.2020 
 møter med grunneiere 
 drøftinger med innsigelsesmyndigheter 

 
Merknader og innsigelser 
Det er kommet inn omtrent 135 merknader til annen gangs høring og kompletterende annen 
gangs høring. Disse er vurdert og kommentert.  
 
Flere innsigelser til første gangs høring er løst med endringer gjort i annen gangs høring og 
kompletterende annen gangs høring av planforslaget. Noen av innsigelsene opprettholdes. 
Disse er fra Bane NOR, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 
Følgende innsigelser opprettholdes 
Bane NOR – idrettsformål ved Lahelle (IA06) 
Bane NOR mener at det reviderte planforslaget ikke imøtekommer deres innsigelse til 
foreslått idrettsformål (IA06) ved Lahelle og av den grunn opprettholdes innsigelsen fra 
første gangs høring.  
 
Viken fylkeskommune – Gretnes/Sundløkka (BA06) 
"Viken fylkeskommune opprettholder innsigelsen knyttet til Gretnes/Sundløkka, hvor 
regionale interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Avgrensning av område for utbygging må 
følge avgrensning av regionalt viktig kulturmiljø rundt Roald Amundsens minne." 
 
Viken fylkeskommune – Øra (KB11) 
"Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til foreslått utbyggingsområde på Øra (KB11). 
Dette begrunnes med at området har store naturverdier, ligger i 100 meters beltet hvor det 
er nasjonale føringer for strandsoneforvaltningen og inn mot et naturreservat." 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken – Øra (KB11) 
«Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettholder innsigelsen til foreslått utbygging av KB11 Øra 
øst. Foreslått avbøtende tiltak med et område langs Ørakanalen representerer et vesentlig 
mindre område, og innehar ikke de samme naturkvaliteter som KB11. Kommunen har heller 
ikke kommet med forslag til tiltak som kan øke naturkvaliteten i området. 
Arealet langs Ørakanalen vil over tid uansett bli tilbakeført til natur- og friluftsformål, og det 
er på deler av området allerede igangsatt prosjektering av restaureringstiltak uavhengig av 
foreslått utbygging av KB11. Vi mener det må betydelig større avbøtende tiltak til for å 
eventuelt kunne avbøte naturskaden som vil skje ved utbygging av KB11. 
Vi mener videre at kommunen ikke har dokumentert behov for arealet og anmoder om at det 
søkes løsninger innenfor områder som allerede er avsatt til bebyggelse og anlegg.» 
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Det har vært to drøftingsmøter med Viken fylkeskommunen og et drøftingsmøte med 
Fylkesmannen i Oslo og Viken knyttet til Øra (KB11). Drøftingene med Fylkesmannen er 
avsluttet, mens det før midten av juni 2020 forventes svar etter en ny vurdering av 
fylkeskommunen.  
 
Innsigelser som er trukket etter endringer i kompletterende annen gangs høring 
Viken fylkeskommune – Bjølstad (GU180) 
"Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til Bjølstad (GU180) som nå foreslås som 
utbyggingsområde. Dette begrunnes i at Bjølstad gård er et regionalt viktig kulturmiljø som 
bør ha tilstrekkelig rom rundt seg, samt at parkområder og grønne lunger er viktig i et 
byutviklingsperspektiv for å ivareta hensynet til naturmangfold, klima, for gode levekår og 
folkehelse. Grøntområdet nede ved Glomma bør derfor utvides for å avbøte foreslått 
nedbygging." 
 
Etter endringer gjort i kompletterende annen gangs høringsutkast er innsigelsen trukket. 
 
NVE 
NVE gjorde først ingen ny vurdering av planen, men opprettholdt sin innsigelse fra første 
gangs høring av planforslaget. Ved en ny vurdering av planforslaget i april ble konklusjonen 
at fare for flom og kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Innsigelsen er dermed 
trukket.  
 
Endringer etter annen gangs høring 
 
Tema i bestemmelsene Foreslått endring 
Høyder 10.1 Generelt maksimalt 5 etasjer 

Det tillates 19 meter maksimal høyde der det stilles 
krav til utadrettet virksomhet i første etasje, 18 meter i 
rene boligbygg. Tidligere var differensiering av 
høydene knyttet til beliggenhet innenfor eller utenfor 
byområdet. 
 
10.3 Krav til antall etasjer over gesims er fjernet. Det 
samme gjelder krav om tilbaketrukne etasjer over 
gesims i gårdsrom og indre kvartaler der krav til 
solforhold oppfylles.  
 
Ny retningslinje om at gesims løses i reguleringsplan. 

Handel 9.3 Bestemmelse om at kjøpesenter på FMV vest ikke 
tillates, er fjernet. 
 
12.3 Det foreslås ny retningslinje som definerer 
«strøkstjenlig virksomhet» 

Parkering 17.2 Presisering om hvordan antall parkeringsplasser 
skal beregnes. 
 
17.3 I større byggeprosjekter skal parkering etableres i 
kjeller. Det legges til at parkering for 
funksjonshemmede tillates på bakkeplan. 
 
Retningslinje om standard på ladepunkter er fjernet. 
 
17.4 Gjestehavner unntas krav til parkering. 
 
17.5 Sambruk av parkeringsplasser. Ny retningslinje. 
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18.2 Krav til antall plasser for lastesykler/sykler med 
vogn reduseres. Det legges også inn krav til et lite 
antall plasser for lastesykler/sykler med vogn på 
barneskoler. 
 
18.4 Sambruk av sykkelparkeringsplasser. Ny 
retningslinje. 

Uteoppholdsareal 13 Foreslåtte endringer er i hovedsak knyttet til 
presiseringer og lesbarhet.  
 
13.5 Krav til kvartalslekeplass er endret.  
Det legges til i bestemmelsen at arealene skal økes fra 
0,5 da til 1,0 da for områder med mer enn 50 
boenheter. 
 
13.7 Bestemmelsen om frikjøp av offentlig 
uteoppholdsareal er utdypet med hvilke kriterier som 
må oppfylles for at kommunen vil kunne samtykke i at 
offentlig uteoppholdsareal løses på offentlige parker, 
gatetun eller plasser.  

Støy 25.2 Det legges til i bestemmelsen at støy som ikke 
kommer fram av kommunens støysonekart også skal 
utredes. 
 
Retningslinjen som beskriver unntak fra krav til 
støyfølsom arealbruk er fjernet. 

 
Tema i plankartet Foreslått endring 
Ørretbekker: Hensynssone natur Hensynssonen oppdateres slik at den samsvarer med 

det som er registrert i Miljødirektoratets database 
Naturbasen. 

Krav om felles planlegging Området fra Sportssenteret til Gressvik fergeleie deles 
nå i tre områder slik at hvert av de tre områdene kan 
reguleres hver for seg. 

 
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 Frederik 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 byområdeplanen fra 2011 er det satt av arealer til idrett og offentlig tjenesteyting (evt. 
oppvekstsenter) på Løkkebergjordet ved Nabbetorp/Lundheim. Områdene er i privat eie. Det 
må derfor tas stilling til om arealene skal erverves av kommunen i løpet av planperioden. 
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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, 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 
Innsigelser som ikke er løst 
For at arealplanen skal kunne egengodkjennes av bystyret må de områder der innsigelsene 
ikke er løst, legges hvite på plankartet i forbindelse med vedtak av planen. Det betyr at 
planen vedtas med unntak av de hvite områdene.  
 
For disse områdende vil prosessen gå videre med mekling og eventuell avgjørelse av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette gjelder byggeområde på Gretnes, Øra 
og idrettsplass på Lahelle, som vist på vedlagt kart.  
 
Endringer etter annen gangs høring 
Det er gjort enkelte endringer og presiseringer av bestemmelser og retningslinjer for høyder, 
handel, parkering, uteoppholdsarealer og støy. Videre er det gjort endringer i plankartet av 
hensynssone natur knyttet til ørretbekker, og krav om felles planlegging i området fra 
Sportssenteret til Gressvik fergeleie Gressvik. Kommunedirektøren har vurdert endringene å 
være i tråd med intensjoner i planen og så små at det ikke medfører ny høring. 
 
Kommunedirektøren gir begrunnelser for foreslåtte endringer i tabellen under. 
 
Tema i bestemmelsene Begrunnelse for foreslått endring 
Høyder 10.1 Til grunn for bestemmelsen om maksimalt 5 

etasjer (19 meter maksimumshøyde innenfor 
byområdet, 18 meter utenfor byområdet) lå det at det 
innenfor byområdet ofte vil være krav til utadrettet 
fasade med høy første etasje og at dette kravet ikke vil 
forekomme utenfor byområdet. Maksimumshøyde var 
altså primært knyttet til funksjon, ikke beliggenhet. 
Forslag til endring er mer i tråd med intensjonen bak 
bestemmelsen. 
  
10.3 For flere byggeområder gjelder det at forskjell på 
angitt maksimal gesimshøyde og maksimal 
byggehøyde gir rom for flere enn to etasjer, se 10.2 
Unntak fra maksimalt 5 etasjer. Krav til antall etasjer 
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over gesims fjernes derfor. Det samme gjelder krav 
om tilbaketrukne etasjer over gesims i gårdsrom og 
indre kvartaler der krav til solforhold oppfylles. Valg av 
løsning over gesims løses i reguleringsplan. 
 

Handel 9.3 Generelt om utbyggingsområder på FMV vest 
Definisjonen av kjøpesenter vil innebære at det blir et 
tak på 3 000 kvm for etablering av detaljhandel på 
FMV vest, selv om funksjonen etableres i flere 
enheter. 
b. Kjøpesenter defineres som detaljhandel i 
bygningsmessige enheter og bygningskomplekser 
som etableres, drives eller framstår som en enhet. 
Virksomheten behøver ikke være lokalisert i ett og 
samme bygg for å bli betraktet som kjøpesenter, men 
kan også være gruppert omkring et torg, en gågate 
eller åpen plass, eller det kan på annen måte være 
en lokaliseringsmessig sammenheng mellom de 
ulike enhetene. 
 
12.3 Samtidig som det er ønskelig å legge til rette for 
strøkstjenlig virksomhet i boligområder, er det behov 
for å presisere at eventuelle etableringer bør skje 
innenfor visse rammer 
 

Parkering 17.2 Parkeringsplasser for bil 
Presiseringen er gjort for å klargjøre hvordan antall 
parkeringsplasser skal beregnes. 
 
17.3 Det legges til rette for parkering for 
bevegelseshemmede på bakkeplan for å sikre god 
tilgjengelighet. 
 
Retningslinje om standard på ladepunkter er fjernet. 
Den henviser til kommunens strategi for 
ladeinfrastruktur fra 2013/2014. Teknologien har 
endret seg siden denne strategien ble utarbeidet. 
 
17.4 Besøkende til gjestehavner kommer med båt. Det 
er derfor ikke behov for krav til parkering. 
 
17.5 Det er ønskelig å redusere antall 
parkeringsplasser. Der sambruk mellom ulike 
funksjoner er mulig, bør arealplanen legge til rette for 
det. 
 
18.2 Krav til antall plasser for lastesykler/sykler med 
vogn er justert i tråd med krav i arealplaner for 
sammenlignbare kommuner. 
 
18.4 Der sambruk av sykkelparkeringsplasser mellom 
ulike funksjoner er mulig, bør arealplanen legge til 
rette for det. 

Uteoppholdsareal 13.5 Økning av krav til arealer for kvartalslekeplass i 
områder med mer enn 50 boenheter er gjort for å sikre 
tilstrekkelig med gode lekearealer. 
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13.7 Det er i planprosessen arbeidet videre med 
hvordan mulighet for frikjøp skal ivaretas i kommende 
reguleringsplaner. 

Støy 25.2 Kommunens støysonekart fanger ikke opp alle 
detaljer. Det er behov for å synliggjøre dette forholdet. 
 
Retningslinjen som er fjernet er i motstrid til 
bestemmelsen som henviser til T-1442. Her åpnes det 
ikke opp for støyfølsom bruk med mindre avvikssoner 
er lagt inn i arealplanen. 

 
Tema i plankartet Begrunnelse for foreslått endring 
Ørretbekker: Hensynssone natur Hensynssone Natur er brukt for å vise vern av 

ørretbekker. Hensynssonen bør oppdateres slik at den 
samsvarer med det som er registrert i 
Miljødirektoratets database Naturbasen ettersom det 
er store avvik.  

Krav om felles planlegging På Gressviksiden nord for fergeleiet langs med elva er 
det satt av flere områder for framtidige boligområder. 
Hver område har krav om felles planlegging, dvs. at 
det utarbeides en felles reguleringsplan for hele 
området. Området fra Sportssenteret til fergeleiet 
deles nå i tre områder slik at de kan reguleres hver for 
seg. Dette for å sikre en helhetlig planlegging av flere 
eiendommer samtidig som områdenes størrelse gjør 
planleggingen gjennomførbar.  

 
 
Veien videre 
Planprogrammet legger premisser for arbeidet med kommuneplanens arealdel når det 
gjelder temaer til behandling og gjennomføring av planprosess. En planprosess vil imidlertid 
ofte synliggjøre nye temaer som burde vært tatt opp til vurdering, så også denne. Erfaringer 
fra planprosessen, innspill og merknader til planens innhold og temaer som er behandlet vil 
derfor tas med inn i arbeidet med neste rullering av planen. 
 
I henhold til forslag til planstrategi for Fredrikstad kommune 2020-2023 skal rullering av 
arealplanen igangsettes i inneværende bystyreperiode. Forberedelser til rulleringen vil 
påbegynnes umiddelbart etter vedtak av kommuneplanens arealdel 2020-2032. 
Kommunedirektøren mener det vil være fornuftig å innlede forberedelsene med å evaluere 
arbeidet med vedtatt plan. For å sikre god forankring av kommende planprosesser bør 
evalueringen og påfølgende arbeid med rullering av arealplanen gjennomføres med bred 
deltagelse. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032, 
vedtas, og at områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning. 
Det anbefales også vedtak om at kommunen ber fylkesmannen om å innkalle til 
meklingsmøte mellom kommunen og Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
samt Bane NOR.


