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Normaler for utomhusanlegg - høring og offentlig ettersyn 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler teknisk utvalg å fatte følgende vedtak: 
1. Utkast til normaler for utomhusanlegg for Fredrikstad kommune legges ut til høring og 

offentlig ettersyn, med høringsfrist 27. mai 2021. 
 
Fredrikstad, 07.04.2021 
 

Teknisk utvalgs behandling 14.04.2021: 
Virksomhetsleder Inger Hilmersen orienterte til saken. 
 
Gretha Thuen (H) fremmet forslag til tilleggspunkt 2: 
2. Uteområder ved sykehjem, omsorgsboliger, og bofellesskap 

inkluderes i planen. 
 
Votering 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Gretha Thuen (H) fikk 3 stemmer (H 2 og FrP 1) mot 6 stemmer (Ap 4, 
Sp 1, MDG 1) og ble ikke vedtatt. 
Teknisk utvalgs vedtak 14.04.2021: 
1. Utkast til normaler for utomhusanlegg for Fredrikstad kommune legges ut til høring og 

offentlig ettersyn, med høringsfrist 27. mai 2021. 
 
Rett utskrift: 
Fredrikstad 20.04.2021 
 
Wenche Lise Andreassen 
Utvalgssekretær 
 
Kopi til: 
Inger Hilmersen 
Tor Gustav Hovland 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Utkast til normaler for utomhusanlegg for Fredrikstad kommune legges ut til høring og 

offentlig ettersyn, med høringsfrist 27. mai 2021. 



 
Sammendrag 
Det legges med dette fram utkast til normaler for utomhusanlegg for Fredrikstad kommune.  
 
Kommuneplanens arealdel pkt. 13.11 fastslår følgende «For arealer som skal overføres 
til/eller forvaltes av Fredrikstad kommune, skal planen utformes i samsvar med Normaler for 
utomhusanlegg i Fredrikstad».  
 
Normaler for utomhusanlegg stiller krav til areal, funksjoner og fysisk utforming for 
utomhusarealer i Fredrikstad kommune. Normalen gjelder for rekreasjons-, leke- og 
aktivitetsområder som eies av/overdras til/eller forvaltes av Fredrikstad kommune. 
Begrepet «utomhusanlegg» omfatter utendørsanlegg for rekreasjon, lek, aktivitet og 
friluftsliv, samt mer typiske grøntanlegg, parkområder og nærmiljøparker. Normalen 
kommer også til anvendelse ved rehabilitering av natur ved ulike inngrep utenfor bebygde 
områder. 
 
Formålet med normalen er å sikre at utomhusarealene planlegges og opparbeides slik at 
anleggets funksjonalitet og utforming, drift og levetid blir til beste for brukerne og eierne. 
Normalene skal være et verktøy sett i sammenheng med kommuneplanene og bidra til 
forutsigbarhet for utbyggere og planleggere. 
 
Korrigeringer og mindre revisjoner kan skje kontinuerlig. Utgaven som ligger på 
kommunens nettsider er gjeldende. 
Vedlegg 
1 Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad kommune  
2 Sammenstilling og vurdering av interne innspill til normaler for utomhusanlegg  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 
Saksopplysninger 
Fredrikstad skal være et godt sted å leve, hvor alle har tilgang til gode utearealer for 
aktivitet, opphold, lek og rekreasjon. Vi skal forebygge mer og behandle mindre. 
Kommuneplanens samfunnsdel legger til rette for at det skal sikres arealer og planlegges for 
gode grøntområder, friluftslivsområder, møteplasser og infrastruktur som er tilgjengelig for 
alle. Dette utdypes i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka. 
Kommuneplanens arealdel gir føringer for arealbruk, og hva som skal settes av til 
friområder, utomhusområder, lekeplasser mm. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med 
utbygging og fortetting.  
 
I kommunedelens arealplan pkt. 13.11 Krav om utomhusplan er det vedtatt følgende: 
Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for felles og offentlige uteoppholdsarealer 
samt andre grøntområder. For arealer som skal overføres til/eller forvaltes av Fredrikstad 
kommune, skal planen utformes i samsvar med «Normaler for utomhusanlegg i 
Fredrikstad».  
 
Gjennom kommunens planstrategi, 2020-2023, vedtok bystyret i juni 2020 at det skulle 
utarbeides normaler for utomhusanlegg.  
 
Normaler for utomhusanlegg stiller krav til areal, funksjoner og fysisk utforming for 
utomhusarealer i Fredrikstad kommune. Normalen gjelder for rekreasjons-, leke- og 
aktivitetsområder som eies av/overdras til/eller forvaltes av Fredrikstad kommune. 
Normalen kommer også til anvendelse ved rehabilitering av natur ved ulike inngrep 
utenfor byggesonen. Begrepet «utomhusanlegg» omfatter utendørsanlegg for rekreasjon, 
lek, aktivitet og friluftsliv, samt mer typiske grøntanlegg/parkområder/nærmiljøparker. 
 



Med bakgrunn i vedtatte planer skal normalene definere innhold og kvalitet på arealene som 
settes av til fellesskapet. Normalene skal sette en standard og bidra til å sikre kvalitet på 
utomhusanlegg i kommunen. Det stilles blant annet krav til:  
 

 hva som skal vises/beskrives i planfaser og gjennomføringsfaser  
 sikring av eksisterende naturverdier  
 opparbeidelse av ny vegetasjon  
 miljøhensyn i opparbeidelse og drift  
 medvirkning 
 utforming av leke-, rekreasjons- og aktivitetsarealer inkludert nærmiljøparker 

 
Den første utgaven av Normaler for utomhusanlegg legges frem for vedtak våren 2021. 
Korrigeringer og mindre revisjoner kan skje kontinuerlig. Utgaven som ligger på 
kommunens nettsider er gjeldende. 
 
Normalen er delt i tre deler: 
 

1. Generelle føringer for alle typer anlegg, samt retningslinjer for 
terrengbehandling og vegetasjonsvern i utbyggingsområder. 

2. Premisser for funksjonskrav, innhold og fysisk utforming som legges til grunn for 
reguleringsplaner og utomhusplaner. 

3. Vedlegg med detaljerte tekniske spesifikasjoner for anlegg, løsninger og utstyr, 
som legges til grunn for detaljplaner, beskrivelser og gjennomføring. 

 
Intern høringsrunde 
Det har vært gjennomført en intern høringsrunde i kommunen hvor det har kommet 
høringsinnspill fra åtte aktører. Det har blitt spilt inn positive kommentarer og ønsker om 
forbedringer/endringer i normaler for utomhusanlegg. De fleste av disse er tatt til følge.  
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Tilgang på gode og kvalitetssikrede arealer til rekreasjon, lek, friluftsliv og aktivitet er svært 
viktig for folkehelse og trivsel. Gode uteområder med naturmangfold, grønne opplevelser og 
møteplasser er viktig for psykisk og fysisk helse. Normaler for utomhusanlegg skal bidra til å 
sikre dette. 
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
a) Økonomiske konsekvenser – drifts- og investeringsbudsjett 
Normaler med krav til kvalitet i utførelse vil medføre bedre og mer målrettet bruk av 
investeringsmidler. Planlegging, kvalitetskontroll og oppfølging i byggefasen vil være 
enklere, og fremtidig vedlikeholdsbehov vil kunne bli redusert. Kvalitetskrav og 
forutsigbarhet vil kunne gi besparelser på tid og kostnader, samt lengre levetid for 
uteanleggene. 
 
b) Samfunnsmessige konsekvenser 
De samfunnsmessige konsekvensene av normalen vil ligge i at det stilles krav til 
planlegging, utførelse og drift av utomhusanlegg. Tilgang på natur, aktivitet, levende 
sentrumsområder, møteplasser og grønt har stor betydning for attraktiviteten til byer og 
tettsteder. Attraktiviteten påvirker befolkningsutvikling og –sammensetning, og tilflytting kan 
gi økte skatteinntekter. God byutvikling kan spare kostander i helsevesenet. 
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Normaler for utomhusanlegg inneholder en rekke punkter som har betydning for miljømessig 
bærekraft. Dette gjelder blant annet innenfor naturmangfold, revegetering, sikring av 
eksisterende vegetasjon og naturverdier, opparbeidelse av ny vegetasjon, planting av trær, 
miljøhensyn i anlegg og drift, bruk av jordblandinger, tilrettelegging langs kysten mm. 



 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Normaler for utomhusanlegg er et verktøy til kommuneplanens arealdel, herunder punkt 
13.11 krav om utomhusplan, og skal bidra til å oppfylle målene i kommuneplanens 
samfunnsdel.  
 
Målet med normalen er å sikre at utomhusanleggene planlegges og opparbeides slik at 
anleggets funksjonalitet, utforming, drift og levetid blir til det beste for brukerne og eierne. Et 
godt utomhusanlegg kan være positivt for innbyggernes hverdag og nærmiljøet. Videre vil en 
normal gjøre det enklere og mer forutsigbart for utbyggerne og planleggerne å forholde seg 
til de krav som stilles til planlegging og opparbeidelse av utomhusanlegget.  
 
Med dette grunnlag anbefales det at utkast til normaler for utomhusanlegg legges ut til 
høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 27. mai 2021. 
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