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Fordeling av tilskudd fra Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond 2016 og 
2017 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 
1. Saken tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 10.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Saken tas til orientering. 
 
Sammendrag 
Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond ble opprettet etter vedtak i Bystyret 18. juni 2015, 
pålydende kr 5 millioner, sak 50/15. Fondet ble vedtatt styrket med kr 1 million i sak 61/16 
og kr 1 million i sak 73/17. I 2016 og 2017 er det mottatt 81 søknader. Av disser er 57 
innvilget og 24 avslått.  
 
Det er fattet vedtak om tilskudd på kr 4 465 681 i prosjektstøtte fra lokalsamfunnsfondet per 
28.02.2018. 
 
Vedlagt denne saken er en rapport med oversikt over hvilke tiltak som er innvilget tilskudd 
fra lokalsamfunnsfondet. 
 
Vedlegg 
1 Rapport - Fordeling av tilskudd fra Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond 2016-

2017 
 

2 Gjeldende retningslinjer lokalsamfunnsfondet  
3 Tidligere retningslinjer lokalsamfunnsfondet  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
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Saksopplysninger 
Lokalsamfunnsfondet ble opprettet etter vedtak i Bystyret 18. juni 2015, pålydende kr 5 
millioner, sak 50/15. Fondet ble vedtatt styrket med kr 1 million i sak 61/16 og kr 1 million i 
sak 73/17. 
 
Det er innvilget ved vedtak kr 4 465 681 i prosjektstøtte fra lokalsamfunnsfondet per 
28.02.2018. Tilskudd etter vedtak i 2016 og 2017 er fordelt på 57 søknader. I 
rapportperioden er det mottatt 81 søknader. Av disser er 57 innvilget og 24 avslått. 
 
Oversikt over tildelinger etter søknadsfrister er vedlagt rapport i saken. Hvert tiltak viser 
hvem som er søker, en kort beskrivelse hva det er søkt midler til og innvilget prosjektstøtte. 
Rapporten inneholder en oversikt over hvilke lokalsamfunn tilskuddene er fordelt i. I denne 
oversikten er enkelte tilskudd fordelt over flere lokalsamfunn.  
 
Vedlagt saken er retningslinjer for søknadene i rapportperioden.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Tilskudd belastes fondsmidler avsatt til formålet. Ved utbetaling av prosjektstøtte etter 
vedtak i rapportperioden vil lokalsamfunnsfondet ha gjenstående kr 2 534 319 i fondsmidler. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Frivillige organisasjoner fremmer aktivitet, trivsel og tilhørighet. Lokalsamfunnsfondet bidrar 
med prosjekttilskudd til aktiviteter som forutsetter aktiv deltakelse fra frivillige. Tiltak støttet 
av fondet vil kunne legge til rette for bedre levekår og folkehelse. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant for saken. 
 
Vurdering 
Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond gir tilskudd til lokalsamfunnsutvalg, 
organisasjoner, lag og foreninger som legger til rette for frivillig aktivitet og engasjement. 
Prosjekttilskudd gis i tråd med retningslinjene. Det kan være tiltak som etablerer eller styrker 
møteplasser, tiltak som legger til rette for nettverksbygging eller at ulike mennesker eller 
sosiale grupper møtes og tiltak som bygger opp under lokalt engasjement og samhandling i 
lokalsamfunnene i Fredrikstad. Fondets formål er å styrke det lokale 
samfunnsengasjementet og frivilligheten som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
I 2017 var det en markant økning av søknader. Rådmannen synes det er positivt at 
fondsmidlene har blitt bedre kjent blant kommunens frivillige lag, foreninger og 
lokalsamfunn. Rådmannen innhenter prosjektrapport og regnskap fra alle som mottar 
tilskudd fra lokalsamfunnsfondet. Dette oppfølgingsarbeidet pågår kontinuerlig.   
 
Rådmannen ser at midler fra lokalsamfunnsfondet støtter mange tiltak som styrker og legger 
til rette for engasjement i lokalsamfunnet. Utbedring av samfunnshus og møteplasser er 
tiltak hvor mange bidrar aktivt og hvor deltagelse bygger tillit. Alle tiltak forutsetter 
dugnadsinnsats fra frivillige lag, foreninger eller ildsjeler. Flere tiltak har som mål å fremme 
inkludering og bidrar til at innbyggere er aktive i lokalsamfunnet på tvers av alder og sosial 
tilhørighet. Mange tiltak er satt i gang av, eller er et samarbeid med lokalsamfunnsutvalg. 
Flere fysiske tiltak legger til rette for bedre folkehelse og stimulerer barn og unge til økt 
aktivitet. Tiltakene er tilgjengelig for alle aldersgrupper og gir mangfold og valgmuligheter i 
nærmiljøet.   
 
Rådmannen mener at fondsmidlene gir frivillige lag, foreninger og lokalsamfunn muligheten 
til å igangsette tiltak som styrker det lokale og frivillige engasjementet og at tiltakene svarer 
godt til formålet med Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond. 
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Innledning: 
Dette er en rapport som viser en samlet oversikt over hvilke prosjekter eller tiltak som har 
fått vedtak om tilskudd fra Fredrikstad kommunes lokalsamfunnsfond i 2016 og 2017. 
 
Lokalsamfunnsfondet ble opprettet etter vedtak i Bystyret 18. juni 2015, pålydende kr 5 
millioner, sak 50/15. Fondet ble vedtatt styrket med kr 1 million i sak 61/16 og kr 1 million i 
sak 73/17. 
 
Fondets formål er større engasjement i lokalsamfunnet og samtidig bidra til en god 
samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller kulturell bakgrunn. Frivillig arbeid skal 
styrkes. Fondet gir lokalsamfunn, lag og foreninger støtte til lokalt samarbeid. Det kan være 
sosiale eller fysiske tiltak som legger til rette for aktiv deltakelse, nettverksbygging og 
etablering av møteplasser. 
 
Retningslinjene ble revidert våren 2017. Etter revideringen behandles alle søknader i 
kultur- og miljøutvalget.  
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra seksjonene teknisk drift, helse og velferd, 
oppvekst og utdanning og kultur, miljø og byutvikling gir sin anbefaling til vedtak. 
Arbeidsgruppen ledes av virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling. 
 
Lokalsamfunnsfondet hadde første søknadsfrist 01.03.2016. Denne rapporten omfatter 
seks søknadsrunder. Fire i 2016 og to i 2017. I denne perioden er det mottatt 81 søknader 
til behandling, hvor 57 er innvilget og 24 avslått.  

Det er innvilget ved vedtak kr 4 465 681 i prosjektstøtte fra lokalsamfunnsfondet per 
28.02.2018. Etter utbetaling av prosjektstøtte vedtatt i rapportperioden har 
lokalsamfunnsfondet kr 2 534 319 i fondsmidler. 

I dag har fondet søknadsfrister 01. april og 01. november.  

Alle som får tildelt midler fra lokalsamfunnsfondet må levere prosjektrapport og regnskap. 

 
Fredrikstad, 27.04.2018 
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Søknadsfrist 
01.03.2016 
 
Det kom inn i alt 13 søknader til fondet.  
Av disse ble ti innvilget og tre avslått. 

Etter delegert vedtak fikk disse søkere 
tilskudd: 

 

• Skjærviken lokalsamfunnsutvalg og 
Lions. 
Brygge ved Vispen Sjøsenter, 
tilrettelagt for brukere med nedsatt 
funksjonsevne. 
Tildelt kr 100 000. 

• Skjærviken vel og LSU. 
Utvikling av et aktivitetsområde til 
møteplass for barn og unge. 
Tildelt kr 20 000. 

• Torp Idrætsforening  
m/ Torp skole og Gråtass 
barnehage. 
Utstyr til bruk på kunstgressbane 
med tilknyttede aktiviteter som 
«Løkkafotball». 
Tildelt kr 25 000. 

• Rolvsøy Idrettsforening m/skolene. 
Gratis tilbud på både fotball og 
håndballskoler, utvikling av sosiale 
møteplasser. 
Tildelt kr 93 000. 

• Stjernen Hockey Fredrikstad. 
Isaktivitet på dagtid rettet mot 
barnehager og SFO.  
Tildelt kr 60 000. 

• Bruken forening. 
Ungdomsfestival og «bruk en 
venn». Integreringsprosjekt på 
Rolvsøy. 
Tildelt kr 95 000. 

• Østfold rullebrettklubb. 
Utvikling av skatehallen og tribune. 
Tildelt kr 75 000 (etter faktura). 

• Manstad skolekorps. 
Rekrutteringstiltak og møteplass. 
Tildelt kr 43 000. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nøkleby skolekorps. 

Deltakelse ved korpsarrangement. 
Lavterskeltilbud ved gratis 
deltakelse for korpsmedlemmer. 
Tildelt kr 46 650. 

• Lisleby skolekorps. 
Rekrutterings- og inkluderingstiltak. 

 Tildelt kr 25 000. 
 
 

Tilsammen er det tildelt kr 582 650 i 
prosjektstøtte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8



 

5 
 

 
Søknadsfrist 
01.06.2016 
 
Fondet mottok ti søknader, som alle fikk 
tilskudd.  

Etter delegert vedtak og politisk behandling 
fikk følgende søkere tilskudd: 

• Nøkleby skolekorps. 
Rekrutteringstiltak for elever i tredje 
trinn. Tildelt kr 75 000. 

• Trosvik Idrettsforening. 
Integrering- og inkluderingsprosjekt 
som utstyr og tilrettelegger for 
lavterskeltilbud for barn og unge. 
Kurs for foreldre innen hjertestans, 
livredning med mer.  
Tildelt kr 100 000. 

• Club the Crow/ 
Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg.  
Ambulerende fritidsklubb og 
samlinger med aktiviteter for 
ungdommer på Kråkerøy.  
Tildelt kr 100 000. 

• Torsnes lokalsamfunnsutvalg. 
Sosial kveld for nyankomne 
flyktningfamilier. 
Tildelt kr 15 000. 

• Gydas vei velforening. 
25-års markering med sosiale 
aktiviteter. 
Tildelt kr 3 000. 

• Gudeberg lokalsamfunnsutvalg. 
Økologisk skolehage for elever i 
samarbeid med Månegartneriet.  
Tildelt kr 45 000. 

• Gudeberg lokalsamfunnsutvalg. 
Aktivitets- og balanseløype ved 
lavvoen på Østsia. Tilrettelegging 
for fysisk aktivitet for skoleelever og 
andre. Samarbeid med Gudeberg 
skole.  
Tildelt kr 100 000. 

• Trara 
lokalsamfunnsutvalg/velforening. 
Hinderløype i Bratliparken. 
Tildelt kr 190 000. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Engelsviken lokalsamfunnsutvalg. 
Aktivitetspark på området 
«Flåtavika» 
Tildelt kr 250 000. 

• Lisleby lokalsamfunnsutvalg. 
Utbedring av Gamle Glemmen 
kirkepark. 
Tildelt kr 200 000. 

 

Tilsammen er det tildelt kr 1 078 000 i 
prosjektstøtte. 
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Søknadsfrist 
01.09.2016 
 
Det kom inn i alt fire søknader til fondet.  
Én av disse ble avslått.  
 
Etter delegert vedtak og politisk behandling 
fikk følgende søkere tilskudd: 

• Sellebakk lokalsamfunnsutvalg. 
Telt og krakker til arrangement i 
lokalsamfunnet. 
Tildelt kr 32 000. 

• Slevik lokalsamfunnsutvalg og FAU. 
Skøytedag for alle. 
Tildelt kr 50 000. 

• Bruken forening. 
Involvering av ungdom i 
organisering og gjennomføringen av 
Bruken Festival.  
Tildelt kr 50 000. 

 

Tilsammen er det tildelt kr 132 000 i 
prosjektstøtte.  
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Søknadsfrist 
01.12.2016 
 
Det kom inn i alt ni søknader til fondet.  
Av disse ble sju innvilget og to avslått. 

Etter delegert vedtak og politisk behandling 
fikk følgende søkere tilskudd: 

• Engelsviken lokalsamfunnsutvalg. 
450-årsjubileumsfest og 
tidskapsel/varde.  
Tildelt kr 164 000. 

• Engelsviken velforening. 
Oppgradere velhuset i Engelsviken. 
Tildelt kr 220 000. 

• Glombo og Rød velforening. 
Grillplass, benker og planering av 
området ved Glombo brygge.  
Tildelt kr 40 000. 

• Rolvsøy Idrettsforening. 
Utvidelse av gratis ferieaktiviteter 
med fysisk aktivitet og sosialt 
fellesskap. 
Tildelt kr 25 000. 

• Torp LSU/IF. 
Prosjektering og idédugnad ved 
utvikling av 
nærmiljøanlegg/idrettsanlegg. 
Tildelt kr 35 000.  

• Fredrikstad Bueskyttere/Trara 
skole. 
Oppstart av aktiviteten bueskyting 
ved Trara skole. Tilrettelegge for 
mestring, sosial kapital og 
nettverksbygging.  
Tildelt kr 20 000. 

• Begby IL. 
Belysning av tursti i tilknytning til 
lysløypa på Østsiden. 
Tildelt kr 99 990.  

 

Tilsammen er det tildelt kr 603 990 i 
prosjektstøtte. 
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Søknadsfrist 
01.03.2017 
 
Retningslinjene ble revidert og alle 
søknadene ble behandlet politisk.  

Det kom inn i alt 14 søknader til fondet. Av 
disse ble åtte innvilget og seks avslått. 

 
Følgende søkere fikk tilskudd: 

• Slevik lokalsamfunnsutvalg (LSU). 
Vårtur i Øyenkilen med fysisk 
bevegelse, samhold og sosialt 
fellesskap i nærmiljøet.  
Tildelt: kr 6 500. 

• Skjærviken LSU. 
Kajakker ved Vispen sjøsenter. 
Tilrettelegge for alle brukergrupper 
og ledsagere.  
Tildelt kr 44 000. 

• Fredrikstad frikirke speidergruppe 
«Skogen som møteplass.» Gratis 
arrangement med aktiviteter og 
konsert. 
Tildelt kr 70 000. 

• Slevik LSU. 
Gjenåpning av en tidligere tradisjon, 
med St. Hansfeiring på Slevik vel. 
Sosiale aktiviteter og reetablering 
av møteplass.  
Tildelt kr 14 000. 

• Rødsmyra Kodeklubb. 
Kurstiltak for å fremme 
programmering og 
teknologiforståelse blant barn og 
unge. 
Tildelt 15 000. 

• Torsnes lokalsamfunnsutvalg. 
Bygdedagen i Torsnes med felles 
samvær og møteplass, etter fire år 
uten dette arrangementet.  
Tildelt kr 20 000. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lisleby skolekorps. 
Rekrutteringstiltak for å få ungdom 
til å fortsette å spille i korps etter 
fylte 12 år.  
Tildelt kr 25 000. 

• Torp LSU. 
Lokalsamfunnet lager en møteplass 
ved å bygge gapahuker i 
Husmannskauen. 
Tildelt kr 43 000. 
  

Tilsammen er det tildelt kr 237 500 i 
prosjektstøtte. 
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Søknadsfrist 
01.11.2017 
 
Alle søknadene ble behandlet politisk.  

Det kom inn i alt 31 søknader til fondet. Av 
disse ble 19 innvilget og 12 avslått. 

Følgende søkere fikk tilskudd: 

• Engelsviken lokalsamfunnsutvalg. 
Utlånsordning for «Bygde-sykler». 
Sykkelstativ og vedlikehold. 
Tildelt: kr 35 000. 

• Engelsviken velforening. 
Universell utforming og HC-toalett 
ved velhuset. 
Tildelt: kr 300 000. 

• FAU Hurrød skole/Venneforening 
Maskiner for bruk ved 
snøproduksjon i akebakke. 
Tildelt: kr 102 000. 

• Fredrikstad Janitsjarskole. 
Rekrutteringstiltaket «Spill i 
skolen». 
Tildelt: kr 60 000. 

• Fredrikstad Rockabilly Forening. 
«Rockabilly Junior». Gratis 
arrangement under festival for barn 
og unge. 
Tildelt: kr 40 000. 

• Glombo og Rød velforening. 
Videre utbedring ved Glombo 
brygge. Universell utforming, 
graving og reetablering av 
vassestrand, planering, tilsåing og 
beplantning.  
Tildelt: kr 140 000. 

• Grusbanen Vel. 
Etablering av lokal utendørs 
møteplass med lekeapparat og 
grus. 
Tildelt: kr 150 000. 

• Gudeberg lokalsamfunn. 
Kyststien: Pernes – Øra. 
Rehabilitering av våte områder på 
eksisterende kyststi. 
Tildelt: kr 100 000. 
 

 
 

• Internasjonalt Kultursenter Østfold. 
Oppussing av lokaler på Sellebakk. 
Tildelt: kr 90 000. 

• Manstad lokalsamfunnsutvalg 
Internasjonal dag/aften på 
ungdomsskolens kjøkken. 
Tildelt: kr 30 000. 

• Rekustad lokalsamfunnsutvalg 
Oppgradering av uteareal ved 
bade/møteplassen «Samhold».  
Tildelt: kr 50 000. 

• Rolvsøy idrettslag 
Utvidelse av inkluderingstiltaket 
«Alle skal med». 
Tildelt: kr 44 000. 

• Rød og Hurrød skolekorps. 
Rekrutteringsprosjektet «Med noter 
inn i fremtiden».  
Tildelt: kr 30 000. 

• Sellebakk lokalsamfunnsutvalg. 
Innkjøp av mobil scene. 
Tildelt: kr 25 000. 

• Skeiv Ungdom Østfold. 
Aktiviteter ved ungdomsklubben 
«Interstation». 
Tildelt: kr 50 000. 

• Slevik innebandyklubb. 
Etablering av innebandybaner som 
er åpne for alle.  
Tildelt: kr 200 000. 

• Torp lokalsamfunnsutvalg 
Utarbeide skisseprosjekt og 
plantegninger for 
idrettsanlegg/nærmiljøanlegg på 
Torp.  
Tildelt: kr 50 000. 

• Torsnes lokalsamfunnsutvalg. 
Renovering av samlingshuset 
«Meieriet». 
Tildelt: kr 205 541. 

• Viker vel. 
Reparasjoner og nødvendig 
oppgraderinger av 
forsamlingslokalet «Samhold». 
Tildelt: kr 130 000. 
 

Tilsammen er det tildelt kr 1 831 
541 i prosjektstøtte. 
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Fordeling av tilskudd etter lokalsamfunn 

I denne oversikten er enkelte tilskudd fordelt over flere lokalsamfunn. Noen tiltak knyttes til 
søkere fra et enkelt lokalsamfunn, men engasjerer frivillige og innbyggere i flere lokalsamfunn. 

Ambjørnrød Kr 20 000 
Begby Kr 99 990 
Cicignon 0 
Engelsviken Kr 969 000 
Gressvik Kr 262 000 
Gudeberg  Kr 245 000 
Hauge Kr 307 000 
Kråkerøy Kr 495 000 
Lisleby Kr 446 650 
Manstad Kr 143 000 
Nabbetorp 0 
Nylende 0 
Rekustad Kr 50 000 
Sellebakk Kr 187 000 
Skjærviken Kr 164 000 
Slevik Kr 270 500 
Torp Kr 153 000 
Torsnes Kr 240 541 
Trara Kr 290 000 
Trosvik  Kr 123 000 
Årum 0 
    

Sum Kr 4 465 681 
 

Vedtak om tilskudd :  
Søknadsfrist 01.03.2016 Kr 582 650 
Søknadsfrist 01.06.2016 Kr 1 078 000 
Søknadsfrist 01.09.2016 Kr 132 000 
Søknadsfrist 01.12.2016 Kr 603 990 
Søknadsfrist 01.03.2017 Kr 237 500 
Søknadsfrist 01.11.2017 Kr 1 831 541 

  
Samlet for 
rapportperioden: Kr 4 465 681 
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Innsendte bilder: 
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Utgitt av:  Miljø- og byutviklingsetaten, april 2018 
Produsert av: Vegard Stavne Anda, Bærekraftig samfunnsutvikling  
Foto: Fra rapporter innsendt av søkere 
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Retningslinjer for lokalsamfunnsfondet 
 
§ 1. Formål  
Fondets formål er større engasjement i lokalsamfunnet. Fondet skal samtidig bidra til en god 
samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller kulturell bakgrunn. Det kan være tiltak som 
fremmer inkludering, sysselsetting, folkehelse, bekjempelse av fattigdom, ensomhet, 
stigmatisering o.l.  
 
Fondet skal gi lokalsamfunn, lag og foreninger støtte til lokalt samarbeid. Det kan være 
sosiale eller fysiske tiltak. Det viktige er aktiv deltakelse, nettverksbygging og etablering av 
møteplasser. Gjennom frivillighet er målet et inkluderende samfunn med plass for alle. 
 
 
§ 2. Virkeområde og søknadsfrist 
Tilskudd kan gis til tiltak i Fredrikstad kommune.  
 
Søknadsfrist er 01.april og 01. november. 
 
 
§ 3. Krav til søker  

a) Lokalsamfunnsutvalg, eller lag/forening registrert i frivillighetsregisteret i 
Brønnøysundregisteret 

b) Søkeren må arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende 
c) Søkeren må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet 
d) Hele eller deler av prosjektet må baseres på frivillig innsats/dugnad 

 
 
§ 4. Krav til søknad 

a) Søknaden fremmes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside 
b) Søknaden sendes gjennom lokalsamfunnsutvalget 
c) Tiltakets mål og nytte for lokalsamfunnet må være tydelig beskrevet 
d) Beskriv hvordan tiltaket bygger nettverk og møteplasser på tvers av alder, sosial - 

eller kulturell bakgrunn 
e) Tiltaket må være åpent og tilgjengelig for alle 
f) Framdriftsplan/milepæler med datoer for start, gjennomføring og avslutning 
g) Plan for drift/vedlikehold etter prosjektperiode  
h) Synliggjøre muligheter for videreutvikling av tiltaket 
i) Opplyse om leder av tiltaket og samarbeidspartnere 
j) Oversikt over andre økonomiske bidragsytere 
k) Søkers bidrag og dugnadstimer i tiltaket. I søknadsskjema tilsvarer en 

dugnadstime 100 kroner.  
l) Budsjett 

 
Tiltak som ved etablering, drift eller vedlikehold omfatter eiendomsforvalter/grunneier, 
virksomheter i Fredrikstad kommune eller andre samarbeidspartnere, må godkjennes skriftlig 
av berørte parter og sendes som vedlegg til søknaden.  
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§ 5. Vurderingskriterier: 
Ved behandling av søknad vektlegges tiltak som fremmer fondets formål, jf. § 1.  
 
Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av søknader:  

a) Tiltaket bidrar til deltagelse i lokalsamfunnet hvor mennesker møtes, samarbeider 
og bygger tillit til hverandre 

b) Tiltaket legger til rette for medvirkning i eget lokalsamfunn på tvers av alder, sosial 
- eller kulturell bakgrunn 

c) Tiltaket søker å løse eller belyse utfordringer i samfunnet 
d) Tiltaket har innovative løsninger og arbeider for et bedre lokalsamfunn 
e) Tiltaket bidrar til varig endring 

 
 
§ 6. Behandling av søknader  

a) Tilskuddet gis i form av prosjektstøtte 
b) Fondet tildeler ikke driftstilskudd 
c) Tildelte midler må være benyttet innen påfølgende år etter tildelingen 
d) Det kan i tildelingen stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av 

retningslinjene 
 

Alle søknader legges frem for politisk behandling i kultur- og miljøutvalget. 
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra seksjonene teknisk drift, helse og velferd, 
oppvekst og utdanning og kultur, miljø og byutvikling gir sin anbefaling til vedtak. 
Arbeidsgruppen ledes av virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
 
§ 7. Klageadgang 
Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er på tre uker fra 
underretting av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen fremmes til virksomheten som 
utstedte vedtaket og saken vil bli vurdert på nytt jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
må begrunnes. Om klagen ikke omgjøres av virksomheten som fattet vedtaket vil klagen bli 
ekspedert til kultur- og miljøutvalget, som er klageinstans for delegerte vedtak eller 
formannskapet, som er klageinstans for søknader som legges frem for politisk behandling. 
 
 
§ 8. Rapportering 
Krav til dokumentasjon:  

a) Prosjektrapport etter gjennomføring 
b) Regnskap 
 

Regnskap og rapport sendes inn når tiltaket er avsluttet, eller senest innen tidsfristen gitt i 
tilsagnsbrevet. Rapporten skal beskrive hvordan, og i hvilken grad, målene for tilskuddet er 
oppnådd. Det skal rapporteres på vurderingskriteriene fastsatt i retningslinjene jf. § 5.  
 
Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Tilskudd fra andre private 
eller offentlige aktører, skal vises i regnskapsrapporten. For rapportering på tildeling inntil kr. 
10 000 må regnskapet være signert av leder samt kasserer i organisasjonen (eller 2 
personer med signaturrett). For rapportering på tilskudd større enn kr. 10 000,- og inntil kr. 
100 000,- skal leder og valgt revisor i organisasjonen signere regnskapet. For rapportering 
på tildeling over kr. 100 000,- kreves det revidert regnskap fra offentlig godkjent revisor. 
 
Tilskudd som ikke er benyttet, eller tilskudd som ikke er brukt i henhold til søknaden, vil bli 
krevd tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har innlevert regnskap og 
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rapport. Organisasjonene som blir tildelt midler er pliktig til å oppbevare dokumentasjon 
(regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til.  
 
Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler. Mottaker 
av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll ved å fremskaffe etterspurt og relevant 
dokumentasjon.  
 
Revidert 02.04.2017 
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Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Fredrikstad kommunes

lokalsamfunnsfond

§ 1. Formål

Fredrikstad kommunes fond til lokalsamfunnsarbeid skal gi lokalsamfunnet muligheter til 

å støtte opp om lokalt samarbeid og initiere og stimulere til konkrete tiltak som vil 

kunne gi positive gevinster og skape sosial verdi i lokalsamfunnet. Fondets overordnede 

formål er å styrke det lokale sivile samfunnsengasjementet som bidrar til en bærekraftig 

samfunnsutvikling. Gjennom frivillighet og sosial deltakelse er målet å styrke et 

inkluderende samfunn med plass for alle. 

Formålet med støtteordningen er å støtte lokalsamfunn gjennom frivillige 

organisasjoner, frittstående grupper og foreninger til tiltak, aktivitet og deltakelse lokalt 

som genererer sosial kapital1 i lokalsamfunnene. Eksempler her kan være tiltak som 

fremmer inkludering, sysselsetting, imøtekomme en økt andel eldre, bekjempelse av 

fattigdom, ensomhet, stigmatisering o.l. Tilskuddet gis i form av prosjektstøtte.

§ 2. Virkeområde

Retningslinjen har sitt virkeområde i Fredrikstad kommune

§ 3. Krav til søker

For å kunne få innvilget tilskudd må:
a) søkeren sende søknaden gjennom lokalsamfunnsutvalget

b) søkeren bestå av en eller flere foreninger registret i frivillighetsregisteret i 

Brønnøysundregistrene, eller være et lokalsamfunnsutvalg

c) søkeren arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende

d) søkeren ha gode og innovative løsninger på samfunnsutfordringer og arbeide for 

å utvikle lokalsamfunnet til det bedre 

e) søkeren ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet 

f) søkeren gjennomføre aktiviteten basert på frivillig innsats

																																																												
1 Sosial kapital er et uttrykk for forbindelsen mellom mennesker i et lokalsamfunn. Gjennom ulike aktiviteter 
og nettverksbygging ansikt til ansikt, lærer deltakerne i organisasjonen å stole på hverandre og utvikle en 
fellesskapsfølelse. En definisjon er å si at sosial kapital er menneskelige ressurser som gjøres tilgjengelig for 
aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. Samfunn med mye gjensidighet mellom mennesker skaper tillit 
og gir tryggere lokalsamfunn.
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§ 4. Vurderingskriterier:

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av søknader:

Prosjektenes relevans:

 I forhold til å genere sosial kapital2; dvs. prosjekter som bidrar til aktiv deltagelse 

i nærmiljøet, at mennesker møtes, samarbeider og bygger tillit til hverandre, 

gjerne på tvers av alder, sosial- eller kulturell bakgrunn.

 I forhold til å finne nye løsninger på samfunnsutfordringer. Det skal beskrives

hvorfor man ønsker å sette i gang prosjektet og hva man ønsker å oppnå med 

det. 

 På hvilken måte prosjektet styrker lokalt engasjement og gir mulighet for økt 

medvirkning til lokalsamfunnsarbeidet.

Prosjektets utforming og gjennomføring:

 Målsetting: Prosjektet må ha tydelige mål som skal synliggjøre prosjektets nytte 

for lokalsamfunnet.

 Gjennomføring av prosjektet: Gjennomføringsevne og muligheter for 

videreutvikling av prosjektet.

 Budsjett med milepæler: Herunder synliggjøre hva organisasjonen(e) selv kan 

bidra med inn i prosjektet, som eksempelvis dugnadstimer (1 time = kr 100,-). 

Det må vises til en milepælsplan som minimum viser oppstartsfase,

gjennomføringsfase og sluttfase av prosjektet.

Prosjektets resultater og ringvirkninger:

 Prosjektets potensial til å bidra til varig endring.

 I hvilken grad prosjektet i samarbeid med andre bidrar til nettverksbygging og økt 

sosial kapital

 Prosjektets potensial for videreutvikling.

§ 5. Behandling av søknader

Ved søknader der søknadsbeløpet er inntil kr 100 000 fattes vedtak av rådmannen. Det 

opprettes en tverrfaglig tildelingsgruppe med deltakere fra seksjonene Regulering og 

																																																												

2 Sosial	kapital	begrepet	skiller	mellom	«sammenbindende»	og	«overbyggende»	sosial	kapital.	

Sammenbindende	sosial	kapital	handler	om	tette	og	nære	nettverk,	som	famille,	nære	venner	eller	

nettverk	som	er	forholdvis	lukkende	for	utenforstående.	Overbyggende	sosial	kapital	preges	derimot	av	

at	nettverkene	er	utadvendte,	brobyggende	og	skaper	sosiale	relasjoner	på	tvers	av	sosiodemografiske	

skillelinjer	– altså	på	tvers	av	variabler	som	alder,	kjønn,	inntekt,	interesser,	utdannelse,	holdninger,	

sosial	status,	livssyn,	lønn	og	liknende.	Organisasjoner	som	er	virksomme	i	lokalsamfunnet	kan	være	et	

slikt	overbyggende	nettverk	(Robert Putnam 2000). 
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teknisk drift (RTD), Helse og velferd (HOV), Oppvekst og utdanning (OU) og Kultur, 

miljø og byutvikling (KMB) som gir sin anbefaling til rådmannen. Tildelingsgruppen ledes 

av virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling (BSU). Søknader der søknadsbeløp er 

større enn kr 100 000 legges frem for politisk behandling i kultur- og miljøutvalget. 

Tilskudd større enn kr 100 000 utbetales over to rater.

§ 6. Rapportering

a. Krav til dokumentasjon.

Tildelte midler må være benyttet senest innen påfølgende år etter bevilgning er 

gitt.  Tilskudd som ikke er benyttet, eller tilskudd som ikke er brukt på en slik 

måte som fremkommer av søknaden vil bli krevd tilbake. Det samme gjelder 

dersom tilskuddsmottaker ikke har innlevert regnskap og rapport for prosjektet. 

Organisasjonene som blir tildelt midler er pliktig til å oppbevare dokumentasjon 

(regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til.  

b. Regnskap og rapportering:

 Regnskap og rapport sendes inn når prosjektet er avsluttet, eller senest innen 

tidsfristen gitt i tilsagnsbrevet. 

 Rapporten skal beskrive hvordan, og i hvilken grad, målene for tilskuddet er

oppnådd. Det skal rapporteres i henhold til kriteriene fastsatt i regelverket for

tilskuddet. 

 Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Dersom 

prosjektet mottar midler fra andre private eller offentlige aktører, skal dette 

også fremgå av regnskapsrapporten.

 For rapportering på midler inntill kr 10 000 må regnskapet være signert av

leder samt kasserer i organisasjonen (eller 2 personer med signaturrett). For 

rapportering på midler større enn kr 10 000 og inntil kr 100 000 skal leder 

samt valgt revisor i organisasjonen signere regnskapet. For rapportering på 

midler større enn kr 100 000 kreves det revidert regnskap fra offentlig 

godkjent revisor.
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Saksnr.: 2018/2101 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 87955/2018 
Klassering: 242 
Saksbehandler: Vegard Stavne Anda 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 30/18 
 
Fordeling av midler fra lokalsamfunnsfondet - søknadsfrist 01.04.2018 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Anbefalinger til vedtak om fordeling av midler fra lokalsamfunnsfondet, søknadsfrist 

01.04.2018, vedtas. 
 
Fredrikstad, 15.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Anbefalinger til vedtak om fordeling av midler fra lokalsamfunnsfondet, søknadsfrist 

01.04.2018, vedtas. 
 
Sammendrag 
Lokalsamfunnsfondet ble opprettet etter vedtak i Bystyret 18. juni 2015, pålydende kr 5 
millioner, sak 50/15. Fondet ble vedtatt styrket med kr 1 million i sak 61/16 og kr 1 million i 
sak 73/17.  
 
Alle søknader legges fram for politisk behandling. 
 
Retningslinjene er grunnlaget for rådmannens vurdering. Det er rådmannens vurdering å gi 
støtte til tiltak for å øke engasjementet i lokalsamfunnet, tilrettelegge for åpne møteplasser 
og lavterskelaktiviteter. 
 
Utbedring av samfunnshus og møteplasser er viktig for lokalsamfunnene. Det gis derfor 
støtte til å sette forsamlingshus i stand gjennom nødvendig vedlikehold. Det gis ikke støtte til 
oppgradering av inventar og kjøp av bruksgjenstander. 
 
Rådmannen legger til grunn at det ikke gis tilskudd til etablerte tiltak som oppfattes som 
ordinær drift av organisasjoner, lag og foreninger.  
 
I denne søknadsrunden er det mottatt 30 søknader. Ved forrige søknadsfrist var det 31 
søknader. I vurderingen er anbefalinger til vedtak. 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer for lokalsamfunnsfondet  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Søknader om støtte, søknadsfrist 01.04.2018. 
 
Saksopplysninger 
Lokalsamfunnsfondet ble opprettet etter vedtak i Bystyret i juni 2015, pålydende kr 5 
millioner. Fondet ble vedtatt styrket med kr 1 million i sak 61/16 og kr 1 million i sak 73/17. 
Lokalsamfunnsfondet er opprettet for å øke aktivitet og samarbeid mellom lag og foreninger i 
lokalsamfunnene og fremme engasjement i lokalsamfunnet. Det kan være sosiale eller 
fysiske tiltak. Det viktige er aktiv deltakelse, nettverksbygging og etablering av møteplasser. 
Gjennom frivillighet er målet et inkluderende samfunn med plass for alle. 
 
I kultur- og miljøutvalgssak 15/52, ble det vedtatt å opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe 
med deltakere fra seksjonene teknisk drift, helse og velferd, oppvekst og utdanning og 
kultur, miljø og byutvikling. Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling leder 
arbeidsgruppen som sammen med arbeidsgruppen utarbeider anbefaling til vedtak.  
 
Alle søkere som ikke er lokalsamfunnsutvalg må innhente skriftlig støtte fra 
lokalsamfunnsutvalget i området der aktiveten finner sted.  
 
I anbefalingene legges det vekt på om søknaden svarer til fondets formål og 
vurderingskriterier, og at tiltaket kan skape sosial verdi for lokalsamfunnet. Tiltaket skal ha 
potensiale for varig endring og aktivitet som bidrar til nettverksbygging og fellesskapsfølelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er innvilget ved vedtak kr 4 465 681 i prosjektstøtte fra lokalsamfunnsfondet per 
28.02.2018 og det gjenstår kr 2 534 319 på fondet etter tildeling av tidligere vedtatt 
prosjekttilskudd.  
 
Total søknadssum ved søknadsfrist 01.04.2018 var kr 2 278 092. Etter vedtak i tråd med 
rådmannens anbefaling tildeles inntil kr 933 166 ved søknadsfrist 01.04.2018. Tiltakene 
belastes fondsmidler avsatt til formålet.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
I retningslinjene trekkes særlig folkehelse, levekår og nettverksbygging frem som viktige 
kriterier i søknadene. Lokalsamfunn og frivillige organisasjoner fremmer trivsel, identitet og 
tilhørighet, folkehelse og sosiale nettverk. Engasjement er viktig for opprettholdelsen av 
lokalsamfunnsordningen, og for å bygge oppunder de lokale aktivitetene. Tiltakene som får 
støtte, bidrar alle til å styrke folkehelsen i Fredrikstad. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant i saken. 
 
Vurdering 
Retningslinjene er grunnlaget for rådmannens vurdering.  
 
Utbedring av samfunnshus og møteplasser er viktig for lokalsamfunnene. Det gis derfor 
støtte til å sette forsamlingshus i stand gjennom nødvendig vedlikehold, slik at de kan fylles 
med aktivitet av de som bor i nærmiljøet. Det gis ikke støtte til oppgradering av inventar og 
kjøp av bruksgjenstander. 
 
Rådmannen ser at det i enkelte tiltak er krevende å skaffe godkjenninger fra grunneiere eller 
kommunale virksomheter for tiltak eller prosjekter som krever tillatelse, både ved etablering, 
drift og vedlikehold. For å ivareta engasjementet og framdrift til søkerne, vil rådmannen 
anbefale å innvilge tilskudd fra fondet med en forutsetning om at nødvendige tillatelser er 
mottatt før tilskuddet utbetales.  
 

24



Rådmannen legger til grunn at det ikke gis tilskudd til etablerte tiltak som oppfattes som 
ordinær drift av organisasjoner, lag og foreninger. § 6 b i retningslinjene slår fast at «fondet 
tildeler ikke driftstilskudd». 
 
I denne søknadsrunden er det mottatt 30 søknader. Rådmannens forslag til innstilling gir 15 
innvilgelser og 15 avslag. Ved forrige søknadsfrist var det 31 søknader. Under er 
anbefalinger til vedtak. 
 
 
Søknader:  
 
1. Isegran Sjø Speidergruppe - Restaurering av sjøspeiderbåten Kyrre 
Isegran Sjø Speidergruppe kjøpte i 2017 Seilskøyta Kyrre. Det ble oppdaget råte i veggen 
på kahytten og noen planker i skroget. Speidergruppa søker støtte for å utbedre disse 
skadene og sette båten i stand slik at de kan delta på en lengre seilas/etappe under Tall 
Ships Races i 2019. Tilskuddet vil brukes til restaureringsarbeid ved Maritim Center 
Fredrikstad, og vil tilføre kunnskap om arbeid med trebåter blant voksne og barn i gruppa. 
Speidergruppa har fra før kun erfaring med plastbåter og en trebåt som Kyrre brukes som en 
arena for å lære barn og unge om maritim kulturhistorie og tradisjon. Kråkerøy LSU støtter 
søknaden.  
Søknadssum kr 35 000. 
 
Vurdering  
Et flott tiltak for å synliggjøre og ivareta sjøfartshistorien til Fredrikstad. Ved å restaurere 
sjøspeiderbåten vil tiltaket legge til rette for et godt tilbud for sjøinteresserte barn og unge i 
Fredrikstad og en tryggere sjøspeiderbåt. Vi håper å se båten under Tall Ships Races 2019. 
Tiltaket svarer godt til formålet som en møteplass for sjøinteresserte barn som ivaretar 
lokale tradisjoner og svarer godt til retningslinjene § 5 a og b.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 35 000 til gjennomføring av tiltaket.  
 
 
Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg – Forprosjekt: «Ambjørnrød samfunnstun» 
Ambjørnrød LSU ønsker å kartlegge behovet for og eventuelt legge til rette for etableringen 
av et møtested i lokalsamfunnet. I dag er det få sosiale samlingsteder i lokalsamfunnet. 
Prosjektet er tenkt organisert som et ad hoc-utvalg under Ambjørnrød LSU og skal forta 
kartlegging av behovet blant beboere, organisasjoner og næringsliv, og fremme tre forslag til 
organisering av et permanent aktivt og sosialt samlingspunkt innenfor lokalsamfunnets 
grenser. Tilskuddet vil blir brukt til arkitekt, økonomi- og ingeniørtjenester og prøveprosjekt 
med lokalsamfunnscafé. 
Søknadssum kr 80 000. 
 
Vurdering  
Et spennende tiltak og flott initiativ fra Ambjørnrød LSU. Prosjektet vil kunne legge til rette 
for nye møteplasser i lokalsamfunnet og svarer godt til fondets formål og flere av 
vurderingskriterier. Samtidig finnes det pågående planer/arbeid med utvikling av 
nærmiljøanlegg i området. Ambjørnrød LSU oppfordres til dialog med Fredrikstad kommune, 
lokale organisasjoner, skole og FAU om pågående arbeider på Ambjørnrød. En ny søknad 
bør inneholde hvilke planer/arbeider som er under arbeid for Ambjørnrød. På nåværende 
tidspunkt er det usikker om tiltaket vil føre til varig endring. Vi oppfordrer Ambjørnrød LSU til 
å søke fondet ved en senere anledning. 
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås.  
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Foreningen for Hauge Bruk - Prosjekt: Dokumentasjonssted Hauge Bruk 
Dokumentasjonssted for arbeider- og industrikulturen som var på Hauge Bruk fra 1890 og 
fram til i dag. Tiltaket er et restaureringsprosjekt, hvor de skal sette i stand 2. etasje slik at 
rommet kan benyttes som museum og fotogalleri. Lokalet skal også brukes som møteplass 
og aktivitetssted for forskjellige grupper, lag og enkeltpersoner. Ambisjonen er også at 
skoleklasser kan få større forståelse for hvordan det var å være barn på sagbruks- og 
teglverkstiden. Prosjektet legger også opp til å bevare fasaden, etablere brannstige, isolere 
vegger mot elva og legge nytt gulv. Tilskuddet skal brukes til materialer og håndverksarbeid. 
Hauge LSU støtter tiltaket 
Søknadssum kr 65 000. 
 
Vurdering  
Et godt tiltak for å ivareta og vise arbeider- og industrikulturen i området. Tiltaket svarer godt 
til § 5 a i retningslinjene. Hauge Bruk som møteplass vil gjennom dette tiltaket bli tilgjengelig 
for flere og nye grupper. Samtidig vil lokalsamfunnets historie og identitet bli ivaretatt.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 65 000 til gjennomføring av tiltaket. 
 
Frelsesarmeens rusomsorg - Frelsesarmeens gatefotball Fredrikstad 
Frelsesarmeens gatefotball Fredrikstad søker støtte til gatefotballag for rusavhengige, 
bostedsløse, tidligere innsatte og andre marginaliserte grupper. Tilbudet har aldersgrense 
på 18 år og tilskuddet skal brukes til leie av treningsplass, innkjøp av mat/utstyr og betaling 
av treningskurs for noen av spillerne. Tiltaket ble etablert i januar 2017. Cicignon LSU støtter 
tiltaket.  
Søknadssum kr 150 000. 
 
Vurdering  
Et flott tiltak som bidrar til at mange i samfunnet får det bedre og har en aktivitet/møteplass 
hvor mennesker bygger tillit til hverandre. I så måte svare tiltaket godt til formålet, selv om 
dette ikke er et åpent tiltak for alle. Frelsesarmeens rusomsorg er ikke en frivillig 
organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret og er derfor ikke kvalifisert til å søke midler fra 
lokalsamfunnsfondet jf. § 3 a i retningslinjene. Samtidig er dette et etablert tiltak og midlene 
går til å dekke drift av gatelaget som en del av Frelsesarmeens ordinære drift. Fondet tildeler 
ikke driftstøtte.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås da søker ikke er en frivillig organisasjon registrert i 
Frivillighetsregisteret jf. § 3 a i retningslinjene.  
 
Gamlebyen Festivaldrift AS/Gudeberg LSU – Foredragsserie: Summende hager og 
biologisk mangfold på Øra, Kongsten og Byens Marker. 
Gamlebyen Festivaldrift og Gudeberg LSU ønsker å legge til rette for en gratis 
foredragsserie ved Månegartneriet som er åpen for alle. Tiltaket har som formål å spre 
kunnskap og oppmerksomhet rundt økologiske dyrkingsmetoder, ivaretagelse og forbedring 
av lokalt biologisk mangfold. Tilskuddet skal brukes på foredragsholdere, design/produksjon 
av infokort, servering ved foredrag og innkjøp av frø, frøposer, etiketter og markedsføring.  
Søknadssum kr 50 000. 
 
Vurdering  
Et godt tiltak og møteplass om legger til rette for en bærekraftig utvikling, og som svarer godt 
til fondets formål. Tiltaket svarer godt til flere av fondets vurderingskriterier, det er gratis og 
alle kan delta. 
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Forslag til vedtak 
Det innvilges 42 500 til gjennomføring av tiltaket. 
 
Gressvik lokalsamfunnsutvalg/FAU Rød skole Onsøy -  Aktivitetsløype 
Gressvik LSU og FAU Rød skole Onsøy ønsker å etablere en aktivitetsløype på Rød skole 
Onsøy. Tiltaket vil være et naturlig supplement til innendørstilbudet i området og et alternativ 
til løpetrening. Etablering av en klatreløype med forskjellige funksjoner vil kunne bli brukt 
mye både før og etter skoletid.  
Søknadssum kr 50 000. 
 
Vurdering  
Et flott aktivitetstilbud for barn og unge på Gressvik som svarer godt til fondets formål. En 
aktivitetsløype som en del av et nærmiljøanlegg vil kunne svarer godt til flere 
vurderingskriterier som møteplass for barn og unge i området. Det foreligger imidlertid ikke 
noen godkjenning for tiltaket fra grunneier/skole og heller ingen plan for drift av anlegget jf. § 
4 g og 4 annet ledd. Gressvik LSU og FAU Rød skole Onsøy oppfordres til å søke 
fondsmidler ved en senere anledning, når bekreftelse fra grunneier om etablering og 
vedlikehold foreligger. 
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås.  
 
Gressvik menighetssenter - Bytte av hovedsikringsskap 
Menighetssenteret på Gressvik ønsker å bytte hovedsikringsskapet. Dette vil øke el-
sikkerheten for byggets brukere og forlenge levetiden for byggets elektriske anlegg. 
Gressvik LSU støtter søknaden.  
Søknadssum kr 117 249 
 
Vurdering  
Da Gressvik menighetssenter hverken er et lokalsamfunnsutvalg eller har eget 
organisasjonsnummer, avslås søknaden jf. § 3 a i retningslinjene. 
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås. 
 
Internasjonalt kultursenter Østfold (IKSØ) -  Kultur-Café 
IKSØ vil tilby et møtested for de som ønsker å smake på mat og drikke fra forskjellige 
kulturer. Samtidig vil det være et sted for mindre møter, arrangementer og sammenkomster 
hvor lokale musikere og kunstnere kan presentere sine verk på en åpen scene. 
For å etablere dette trenger de en café og nødvendig utstyr. Sellebakk LSU støtter 
søknaden. 
Søknadssum kr 112 700. 
 
Vurdering  
Kultur Café er et spennende tiltak. I samme område finnes også «Det Hvite Hus» og 
frivilligsentralen. Det er allerede etablert en møteplass i området. Kultur Café kan likevel bli 
en flott tilvekst. Søknaden inneholder ingen reell plan for drift av tiltaket. Det er heller ikke 
informasjon om hvem som er samarbeidspartnere, jf. § 4 f og i og hvordan tiltaket svarer til 
vurderingskriteriene i § 5, selv om et slikt tiltak har stort potensial. Søknaden gjelder diverse 
kjøkkentilbehør, interiør, kjøkkenmaskiner og hvitevarer. Tilskudd for kjøp av slikt interiør er 
ikke i tråd med fondets formål og er i så måte ikke et sosialt tiltak. Inventar og 
bruksgjenstander vil kunne utruste og legge til rette for aktiviteter på i kaféen, men treffer 
ikke fondets formål om konkrete tiltak eller prosjekter med en sosial profil utover kjøp utstyr 
til kulturcaféen. 
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Forslag til vedtak 
Søknaden avslås. 
 
IKSØ - Kultur-Radio 
IKSØ ønsker å etablere en kulturradio som en brobygger mellom forskjellige kulturer i 
Østfold. Ulike samfunnsgrupper skal få mulighet til å være med på å lage egne 
radioprogrammer. IKSØ ber om støtte til alt utstyr for etablering av radio. Sellebakk LSU 
støtter søknaden. 
Søknadssum kr 133 850. 
 
Vurdering  
En kulturradio vil være et spennende tiltak som kan nå ut over Østsiden og Fredrikstad. 
Søknaden beskriver ikke hvem som skal produsere innhold for radiokanalen og det 
foreligger ikke forslag til sendeplan eller prosjektbeskrivelse. Flere krav til søknad er ikke 
oppfylt, jf. § 4 i retningslinjene. Det er søkt midler til drift og utstyr. Søknaden inneholder ikke 
en prosjektbeskrivelse som sier noen om hva slags program radioen skal sende og hvem 
som skal lede sendingene. Store deler av budsjettet er søknad om driftsmidler.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås jf. § 4 og 6 b i retningslinjene. 
 
IKSØ - Kultur-Sal 
Ved å møblere IKSØ med nødvendig utstyr og møbler ønsker søker å tilrettelegge lokalet for 
tiltenkte kulturelle og intellektuelle aktiviteter. Dette innebærer utstyr og møbler til en 
konferansesal, garderobe, samt belysning og bygging av scene. Salen skal brukes til 
seminarer, konferanser og andre aktiviteter. For å tilrettelegge for disse aktivitetene vil IKSØ 
kjøpe lydsystem, som høyttalere, mikrofoner, lyd kompressorer, to datamaskiner, 
lagringssystem, kabler, mikrofonstativ, miksebord med mere. Sellebakk LSU støtter 
søknaden. 
Søknadssum kr 231 649. 
 
Vurdering  
Kjøp av utstyr og møblering av sal er etableringskostnader som legger opp til drift av sal og 
kultursenter. Et slikt prosjekt tilrettelegger for en møteplass i lokalsamfunnet, og kan ha 
positive ringvirkninger for beboerne i området. Søknaden belyser lite hvem som er 
samarbeidspartnerne for senteret jf. § 4 i) i retningslinjene og om interessenter skal bruke 
salen gratis eller betale leie. Intensjonen om å forene ulike kulturer som brobygger er god og 
svarer godt til fondets formål og flere vurderingskriterier i § 5 i retningslinjene. Innkjøp av 
inventar og bruksgjenstander for å utruste et kjøkken legger til rette for drift av kultursalen. 
IKSØ har tidligere fått støtte fra fondet for oppussing av lokalene. Bruksgjenstander og 
inventar vil kunne utruste og legge til rette for aktiviteter på senteret, men treffer ikke fondets 
formål om konkrete tiltak eller prosjekter med en sosial profil utover innkjøp av interiør og 
teknisk utstyr.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås jf. retningslinjene § 6 b. 
 
IKSØ - Oppussing av lokalene 
IKSØ har pusset opp det gamle bankbygget på Sellebakk. Oppussingen har foregått siden 
sommeren 2017 og åpning var i desember 2017. Arbeidet blir utført av fagfolk og på 
dugnad. Hensikten er å tilrettelegge for konferansesal, kultur-kafe og kultur-radio. Sellebakk 
LSU støtter søknaden.  
Søknadssum kr 58 500. 
 
Vurdering  
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IKSØ er en spennende organisasjon som har pusset opp og åpnet internasjonalt 
kultursenter på Sellebakk. Frivillige legger ned stor innsats for å etablere seg i lokalene. 
Tiltakene som oppussingen legger til rette for svarer godt til § 5 a, b og c. Et meget 
spennende prosjekt som IKSØ har startet med stor dugnadsinnsats. Lokalsamfunnsfondet 
har allerede gitt tilskudd til oppussing av lokalene.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås da lokalsamfunnsfondet har gitt tilskudd til samme tiltak tidligere. 
 
IKSØ - Tekjøkken for Kultur-Sal 
IKSØ ønsker å bygge og utstyre et tekjøkken for kultursalen for servering av kaffe, te, vann 
og saft i forbindelse med kulturelle aktiviteter. Tilskuddet skal brukes til innkjøp av nødvendig 
materiell for servering. Sellebakk LSU støtter søknaden.  
Søknadssum kr 32 800. 
 
Vurdering  
Denne søknaden gjelder diverse kjøkkentilbehør, kjøkkenmaskiner og hvitevarer.  Tilskudd 
for kjøp av slikt interiør er ikke i tråd med fondets formål og er i så måte ikke et sosialt tiltak. 
Inventar og bruksgjenstander vil kunne utruste og legge til rette for aktiviteter på i 
kultursalen, men treffer ikke fondets formål om konkrete tiltak eller prosjekter med en sosial 
profil. 
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås 
 
IKSØ - Webside for Internasjonalt kultursenter i Østfold 
Design, etablering og drift av IKSO.no. Sellebakk LSU støtter søknaden. 
Søknadssum kr 20 700. 
 
Vurdering  
Drift og kjøp av tjenester for en nettside svarer ikke til fondets formål og retningslinjene § 6 
b. Det er ikke vedlagt en egen prosjektbeskrivelse for tiltaket som svarer til retningslinjene.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås. 
 
Kiwanis Club Fredrikstad - Mopedmekkecafé 
Kiwanis ønsker å skape en møteplass for motor- og mopedinteressert ungdom mellom 14-
18 år. «Mopedmekken» vil kombinere motor, teknikk og det sosiale. Gressvik LSU støtter 
tiltaket. Ved møtekveldene vil det også være muligheter for spill, musikk og film. 
Søknadssum kr 22 000. 
 
Vurdering  
Det er få eksisterende møteplasser for denne typen aktivitet og tiltaket svarer godt til flere 
vurderingskriterier i retningslinjene. Etablering av tiltak hvor ungdom møtes og bygger 
nettverk er i samsvar med fondets formål.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 22 000 til gjennomføring av tiltaket.  
 
Kjølshunn velforening - Fornyelse møte- og aktivitetsplass 
Velforeningen vil skape en møteplass for alle generasjoner som er lett tilgjengelig for alle, 
både sommer og vinter. På området legges det til rette for aktivitet ved fotballplass, 
skøytebane og akebakke. En entreprenør vil fjerne røtter og planere området etter formålet 
med tiltaket. Skjærviken LSU støtter tiltaket. 
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Søknadssum kr 91 688. 
 
Vurdering  
Tiltaket vil tilgjengeliggjøre og åpne/fornye en viktig møteplass for alle i lokalsamfunnet og 
bidra til aktivitet. Plassen er i dag gjengrodd og prosjektet er et viktig tiltak for velforeningen 
og Skjærviken lokalsamfunn. I tillegg til jobben med å fjerne røtter og planere området, vil 
velforeningen legge ned mange dugnadstimer for å sette i stand området. Det er dialog med 
grunneier om utbedring av området.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 91 688 til gjennomføring av tiltaket. Før midlene utbetales skal det foreligge 
skriftlig tillatelse fra grunneier om etablering, samt plan for drift og vedlikehold.  
 
Kråkerøy LSU/FAU Rødsmyra skole - Basketbane på Rødsmyra 
Kråkerøy LSU og FAU Rødsmyra skole ønsker å etablere en basketbane med to kurver på 
Rødsmyra skole. Målet er å bidra til økt fysisk aktivitet for alle i nærmiljøet og bidra positivt til 
skolens psykososiale miljø.  
Søknadssum kr 35 000. 
 
Vurdering  
Et flott tiltak på skolens område som vil bidra til økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Som en ny 
møteplass svarer tiltaket godt til § 5 a i retningslinjene. Det er dialog med Fredrikstad 
kommune som grunneier om etablering og oppføring av kurver.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 35 000 til gjennomføring av tiltaket. Skriftlig bekreftelse fra grunneier om drift 
og vedlikehold må foreligge før tilskuddet kan utbetales.  
 
Lisleby musikkorps - Ungdom i skole- og voksenkorps 
Målsettingen med tiltaket er å få gitt opplæring i å spille et instrument og integrere ungdom 
og voksne fra forskjellige miljøer og ulike bakgrunner. Søknaden er en del av 
prosjektet/ønske om å gjenreise Nøkleby skolekorps. Dette tiltaket skal munne ut i en 
«Karnevalskonsert» i februar 2019. Tilskuddet dekker honorar til medlemmer som jobber 
som instruktører, leie av utstyr og lokaler og materiell til konserten. Lisleby LSU støtter 
tiltaket.  
Søknadssum kr 25 000. 
 
Vurdering  
Et ønske om å gjenreise Nøkleby skolekorps har positive ringvirkninger for lokalsamfunnet 
og Lisleby musikkorps gjør en formidabel innsats for dette. Fondet har tidligere gitt støtte til 
korpset for lignende rekrutteringstiltak og ser derfor på tiltaket som ordinær drift av korps, jf. 
§ 6 b i retningslinjene. Rådmannen poengterer også at det ennå ikke er levert 
prosjektrapport og regnskap for tidligere tiltak som er støttet av lokalsamfunnsfondet. 
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås jf. § 6 b i retningslinjene.  
 
Manstad lokalsamfunnsutvalg - Motorikkbane 
Lokalsamfunnsutvalget ønsker å skape interesse for nærområdet og bidra til økt fysisk 
aktivitet blant befolkningen. Tiltaket er et samarbeid mellom LSU, Lervik IF, Manstad skole 
og Vestbygda ungdomsskole. Motorikkbanen vil være allment tilgjengelig for bruk hele året.  
Søknadssum kr 175 000. 
 
Vurdering  
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Et godt samarbeidstiltak i Manstad lokalsamfunn som bidrar til økt fysisk aktivitet blant 
innbyggerne. Prosjektet mobiliserer flere lokale aktører og svarer godt til fondets formål og § 
5 a i retningslinjene. 
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 175 000 til gjennomføring av tiltaket. Før midlene utbetales må skriftlig 
avtale med grunneier/kommune om tiltak, drift og vedlikehold foreligge. 
 
Menigheten 3:16 - Gatefest på Trara 
Hensikten med gatefesten på Trara er å skape en spennende, hyggelig og trygg arena for 
lokalsamfunnet rundt Trara skole og Røde Mølle. Tiltaket arrangeres for 8.gang og samler 
flere hundre barn og voksne. Midlene skal dekke markedsføring av festen, lyd/scene og 
diverse aktiviteter som hoppeslott. Trara LSU støtter tiltaket.  
Søknadssum kr 15 000. 
 
Vurdering  
Å arrangere en gatefest er et godt tiltak for å samle lokalsamfunnet. Dette tiltaket arrangeres 
for 8. gang og er således et etablert tiltak og en etablert møteplass. Tiltaket ses derfor på 
som et etablert tiltak som er en del av driften/arrangementene til Menigheten 3:16.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås jf. § 6 b i retningslinjene, da tiltaket er etablert og gjennomført i mange år.  
 
Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg - Skakkeløkka 
Utbedring av uteplassen og brygga på Skakkeløkka. Lokalsamfunnsutvalget ønsker å lage 
et overbygg for grillen i rustfrie materialer og tak over sittegrupper. De ønsker også å 
reparere tilgangen til Skakkeløkka og beise fiskebrygga. Tiltakene legger til rette for økt bruk 
for allmennheten. 
Søknadssum kr 91 000. 
 
Vurdering  
Skakkeløkka og fiskebrygga er et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet på Nabbetorp. 
Området er åpent for mennesker i alle aldre og er et naturlig stoppested på Glommastien. 
Tiltakene vil gjøre at flere vil kunne benytte møteplassen og svarer godt til fondets formål og 
§ 5 a i retningslinjene. Det er dialog om utbedringer med virksomhet park i Fredrikstad 
kommune. Befaring og godkjenning av tiltak må foreligge før prosjekttilskuddet utbetales. 
Det gis ikke tilskudd til vedlikehold av fiskebrygge.   
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges tilskudd på inntil kr 91 000. Grunneiers godkjenning av tiltak og spesifisert 
budsjett må foreligge før tilskuddet utbetales. Det gis ikke tilskudd til vedlikehold, som 
beising av Skakkeløkka.  
 
Rolvsøy idrettsforening - Løkkefotballdagen 
To naboklubber ønsker å skape noe sammen og arrangerer «Løkkefotballdagen». Tiltaket er 
gratis og alle kan delta. Målet er en felles møteplass for barn og ungdommer i Rolvsøy IF og 
Lisleby FK, hvor den uorganiserte leken får fritt spillerom. Hauge LSU støtter tiltaket.  
Søknadssum kr 10 000.  
 
Vurdering  
Et flott tiltak og samarbeid som kan hindre utenforskap og gir mange barn og unge 
muligheten til være aktiv og samhandle. Tiltaket svarer godt til flere vurderingskriterier.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 10 000 til gjennomføring av tiltaket. 
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Rolvsøy idrettsforening - Matematikk og norsk i lek med ball 
Idrettsforeningen ønsker å gi skolene på Hauge, Rekustad og Nylende en gave gjennom 
opplegget «A-ball-1», som går ut på arbeide med fag gjennom lek. Målet er å skape aktivitet 
og motivasjon for kjernefagene i skoletiden og ved SFO. Hauge LSU støtter tiltaket.  
Søknadssum kr 22 500. 
 
Vurdering  
Tiltaket er nytt og legger til rette for fysisk aktivitet, oppgaveløsning, læring og lek blant barn 
og unge. Et spennende læringsverktøy som svarer godt til flere vurderingskriterier og en 
innovativ måte å lære på. Det er en forutsetning at skolene selv ønsker dette verktøyet og at 
prosjektrapporten beskriver erfaringene fra alle tre skolene.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 22 500 til gjennomføring av tiltaket under forutsetning av at skolene 
bekrefter at de ønsker dette læringsverktøyet.  
 
Rolvsøy idrettsforening - Overnattingscup og utstyr j05 
Rolvsøy IL Håndball jenter 05 søker støtte til å dekke utgifter og utstyr ved overnattingscup. 
Målet er å beholde så mange som mulig av spillerne når de starter på ungdomsskolen. 
Overnattingscupen vil være noe spillerne på laget kan se frem mot og midlene skal brukes 
for i størst mulig grad å dekke egenandel og innkjøp av nye baller. Hauge LSU støtter 
tiltaket. 
Søknadssum kr 10 000. 
 
Vurdering  
Tiltaket svarer godt til § 5 a i vurderingskriteriene. Tilskuddet vil kunne gi flere mulighet til å 
delta på overnattingscup, møte nye mennesker og ha noe felles å se fram til. Tiltaket er ikke 
åpent for alle, men gjelder et enkelt håndballag. Vi oppfordrer klubben å søke tilskudd fra 
Fredrikstad idrettsråds ordning for økonomisk inkludering.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås. Vi henviser til at klubben kan søke tilskudd fra andre støtteordninger. 
 
Skjærviken lokalsamfunnsutvalg - Forbedring av vannkvaliteten i Hunnebunnen 
Skjærviken LSU ønsker å forbedre vannkvaliteten i Hunnebunnen, som i de siste årene har 
vært utfordrende med overgroing av alger og utslipp av hydrogensuflid. Dette har ført til 
dårlig lukt og fiskedød. Vispenstranden er et samlingssted og en betydelig møteplass for 
mennesker i alle aldre og etnisiteter. Skjærviken LSU samarbeider med NIVA og har lenge 
sett etter mulige tiltak for å skifte ut det dårlige vannet i Hunnebunnen. De ønsker derfor å 
kjøpe og montere et mekanisk bobleanlegg med slanger ut til Hunnbunnen og en landbasert 
kompressor. Tiltaket vil gi innbyggere, hytteeiere og badegjester et bedre bo- og 
rekreasjonstilbud, enn hva tilfellet er i dag.  
Søknadssum kr 104 646. 
 
Vurdering  
Vannkvaliteten i Hunnebunnen og de utfordringene dette fører med seg, er et meget viktig 
tema for lokalsamfunnet og lokalsamfunnsutvalget. Tiltaket kan legge til rette for bedre 
folkehelse: Det er en innovativ løsning som kan være til det bedre for lokalsamfunnet, 
friluftsliv og badegjester. Tiltaket svarer derfor godt til retningslinjene § 5 c og d. Tildeling av 
midler forutsetter at tiltaket blir en del av kommunens oppfølgingsstrategi for Hunnebunnen 
og at avtale om drift og vedlikehold foreligger.  
 
Forslag til vedtak 
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Det innvilges kr 104 646 til gjennomføring av tiltaket, forutsatt at tiltaket blir en del av 
kommunens oppfølgingsstrategi for Hunnebunnen.  
 
Slevik lokalsamfunnsutvalg - Blomstringstur til Risholmen 
Lokalsamfunnsutvalget ønsker å skape interesse for nærområdet og engasjere befolkningen 
på tvers av bygdetilhørighet og alder. Tiltaket ønsker å motarbeide ensomhet og skaper 
gode opplevelser for lokalsamfunnet. 
Søknadssum kr 15 910. 
 
Vurdering  
Et fint tiltak som legger til rette for at innbyggere i lokalsamfunnet kan møtes og bygger tillit 
til hverandre, jf. § 5 a i retningslinjene.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 15 910 til gjennomføring av tiltaket.  
 
Slevik lokalsamfunnsutvalg - Drivhuset Solbukta 
Solbukta vil etablere en vekstbedrift som skal fremme «et inkluderende arbeidsliv og et 
fargerikt felleskap». De vil etablere arbeids- og aktivitetstilbud for unge voksne som faller 
utenfor det ordinære arbeidslivet, gjennom oppstart av bedriften «Drivhuset». Målet er et 
arbeidssted hvor alle unge uavhengig av funkjsonsnivå kan bidra/arbeide. Bedriften vil 
skape nye møteplasser og tilby tjenester for enslige og uføre i alle aldre.  
Søknadssum kr 200 000. 
 
Vurdering  
Et flott initiativ for en gruppe mennesker som faller utenfor. Søknaden legger til grunn lønn 
for daglig leder og skal ha flere ansatte. På nåværende tidspunkt er det uklart hvem som 
skal være på dagtilbudet og hvordan bedriften skal innhente midler for drift. Fondet tildeler 
ikke driftstilskudd. Vi oppfordrer til å søke på nytt ved en senere anledning.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås jf. § 6 b i retningslinjene.  
 
Slevik vel - Ny badeflåte i Slevikstranda 
Slevik vel ønsker å legge til rette for et godt badetilbud på Slevikstranda. Tiltaket vil være 
tilgjengelig for alle og vil erstatte en eldre flåte som ligger der i dag. Det er Slevik vel som 
vedlikeholder flåten. Hvert år får de hjelp av Skjærgårdstjenesten med å ta inn og ut flåten. 
Slevik skole benytter flåten som en del av svømmeopplæring. Slevik LSU støtter søknaden. 
Søknadssum kr 31 900. 
 
Vurdering  
Et flott tiltak som legger til rette for at flere kan utfolde seg fysisk ved å benytte de 
svømmemuligheter som finnes på Slevik. Tiltaket kan stimulere flere til å svømme og være 
aktiv og flåten kan brukes av svømmedyktige i alle aldre. Tiltaket kan bidra til at flere møtes i 
lokalsamfunnet og bidra til bedre folkehelse.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 31 900 til gjennomføring av tiltaket. 
 
Torsnes lokalsamfunnsutvalg - Interiør og kjøkkenutstyr til Meieriet 
Meieriet er et viktig samlingsted i Torsnes. Lokalsamfunnsutvalget har gjort mye for å sette i 
stand det kommunale bygget for å tilrettelegge for aktivitet som quizkvelder, matkurs, 
barnebursdager, spillekvelder og foreningsvirksomhet. Torsnes lokalsamfunnsutvalg vil nå 
ferdigstille samlingstedet ved å kjøpe kjøkkenutstyr, ny dør og interiør. 
Søknadssum kr 100 000. 
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Vurdering  
Torsnes har tidligere mottatt tilskudd for å sette i stand kjøkken og sanitæranlegg ved 
«Meieriet». Denne søknaden gjelder inventar som dør og garderober i forsamlingshuset, 
samt inventar og bruksgjenstander. Torsnes LSU bruker mye ressurser og dugnadstimer på 
huset. Likevel er kjøp av store mengder bruksgjenstander ikke i tråd med fondets formål og 
er i så måte ikke et sosialt tiltak. Inventar og bruksgjenstander vil kunne utruste og legge til 
rette for aktiviteter på huset, men treffer ikke fondets formål om konkrete tiltak eller 
prosjekter med en sosial profil.  
 
Forslag til vedtak 
Søknaden avslås.  
 
Østfold Parkinsonforening - Nye muligheter for oss med Parkinson 
Foreningen vil tilrettelegge for at flere med Parkinson skal kunne være sosiale og trene 
sammen. De vil starte en kampanje med tiltak og informasjon. Midlene skal brukes til 
sammenkomster, treningslokale, utarbeidelse av infomateriell og datakurs. Kråkerøy LSU 
støtter tiltaket. 
Søknadssum kr 56 000. 
 
Vurdering  
En kampanje som tilrettelegger for informasjon om Parkinson vil kunne opplyse og gjøre 
allmennheten oppmerksom på sykdommen og hvordan den rammer. Tiltaket tilrettelegger 
for møteplass og aktivitet for de som er rammet av sykdommen og pårørende. Dette svarer 
godt til retningslinjene § 5 c og e ved at tiltaket belyser utfordringer i samfunnet og kan bidra 
til mindre ensomhet og stigmatisering.  
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 56 000 til gjennomføring av tiltaket.  
 
Østfold Rullebrettklubb/Fritid i Fredrikstad - Caférom og garderobe i Skatehallen 
Østfold rullebrettklubb samarbeider med Fritid i Fredrikstad for å lage et caférom ved 
Skatehallen. Caféen vil være et samlingssted for utøvere og foreldre. Samtidig vil det være 
et sted hvor man kan slappe av og hvor publikum kan oppholde seg. I dag er arealet i en 
forfatning som gjør at det ikke blir brukt som et felles oppholdssted og det er knapt med 
tilgang til garderobe. Caférommet vil skjerme for støy fra hallen. Tilskuddet skal dekke kjøp 
av garderobeskap, materialer, maling og to cafébord. Lisleby LSU støtter tiltaket. 
Søknadssum kr 135 000. 
 
Vurdering  
Et godt tiltak som gir skatere, foreldre og publikummere et oppholdssted i Skatehallen. 
Tiltaket svarer godt til fondets formål ved at det blir en tydelig møteplass i Skatehallen. Det 
er dialog med huseier om tiltaket. 
 
Forslag til vedtak 
Det innvilges kr 130 000 til gjennomføring av tiltaket. Det gis ikke støtte til innredning som 
cafebord. Før midlene utbetales må skriftlig avtale med huseier om tiltak, drift og vedlikehold 
foreligge.  
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Retningslinjer for lokalsamfunnsfondet 
 
§ 1. Formål  
Fondets formål er større engasjement i lokalsamfunnet. Fondet skal samtidig bidra til en god 
samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller kulturell bakgrunn. Det kan være tiltak som 
fremmer inkludering, sysselsetting, folkehelse, bekjempelse av fattigdom, ensomhet, 
stigmatisering o.l.  
 
Fondet skal gi lokalsamfunn, lag og foreninger støtte til lokalt samarbeid. Det kan være 
sosiale eller fysiske tiltak. Det viktige er aktiv deltakelse, nettverksbygging og etablering av 
møteplasser. Gjennom frivillighet er målet et inkluderende samfunn med plass for alle. 
 
 
§ 2. Virkeområde og søknadsfrist 
Tilskudd kan gis til tiltak i Fredrikstad kommune.  
 
Søknadsfrist er 01.april og 01. november. 
 
 
§ 3. Krav til søker  

a) Lokalsamfunnsutvalg, eller lag/forening registrert i frivillighetsregisteret i 
Brønnøysundregisteret 

b) Søkeren må arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende 
c) Søkeren må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet 
d) Hele eller deler av prosjektet må baseres på frivillig innsats/dugnad 

 
 
§ 4. Krav til søknad 

a) Søknaden fremmes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside 
b) Søknaden sendes gjennom lokalsamfunnsutvalget 
c) Tiltakets mål og nytte for lokalsamfunnet må være tydelig beskrevet 
d) Beskriv hvordan tiltaket bygger nettverk og møteplasser på tvers av alder, sosial - 

eller kulturell bakgrunn 
e) Tiltaket må være åpent og tilgjengelig for alle 
f) Framdriftsplan/milepæler med datoer for start, gjennomføring og avslutning 
g) Plan for drift/vedlikehold etter prosjektperiode  
h) Synliggjøre muligheter for videreutvikling av tiltaket 
i) Opplyse om leder av tiltaket og samarbeidspartnere 
j) Oversikt over andre økonomiske bidragsytere 
k) Søkers bidrag og dugnadstimer i tiltaket. I søknadsskjema tilsvarer en 

dugnadstime 100 kroner.  
l) Budsjett 

 
Tiltak som ved etablering, drift eller vedlikehold omfatter eiendomsforvalter/grunneier, 
virksomheter i Fredrikstad kommune eller andre samarbeidspartnere, må godkjennes skriftlig 
av berørte parter og sendes som vedlegg til søknaden.  
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§ 5. Vurderingskriterier: 
Ved behandling av søknad vektlegges tiltak som fremmer fondets formål, jf. § 1.  
 
Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av søknader:  

a) Tiltaket bidrar til deltagelse i lokalsamfunnet hvor mennesker møtes, samarbeider 
og bygger tillit til hverandre 

b) Tiltaket legger til rette for medvirkning i eget lokalsamfunn på tvers av alder, sosial 
- eller kulturell bakgrunn 

c) Tiltaket søker å løse eller belyse utfordringer i samfunnet 
d) Tiltaket har innovative løsninger og arbeider for et bedre lokalsamfunn 
e) Tiltaket bidrar til varig endring 

 
 
§ 6. Behandling av søknader  

a) Tilskuddet gis i form av prosjektstøtte 
b) Fondet tildeler ikke driftstilskudd 
c) Tildelte midler må være benyttet innen påfølgende år etter tildelingen 
d) Det kan i tildelingen stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av 

retningslinjene 
 

Alle søknader legges frem for politisk behandling i kultur- og miljøutvalget. 
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra seksjonene teknisk drift, helse og velferd, 
oppvekst og utdanning og kultur, miljø og byutvikling gir sin anbefaling til vedtak. 
Arbeidsgruppen ledes av virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling.  
 
 
§ 7. Klageadgang 
Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er på tre uker fra 
underretting av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen fremmes til virksomheten som 
utstedte vedtaket og saken vil bli vurdert på nytt jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
må begrunnes. Om klagen ikke omgjøres av virksomheten som fattet vedtaket vil klagen bli 
ekspedert til kultur- og miljøutvalget, som er klageinstans for delegerte vedtak eller 
formannskapet, som er klageinstans for søknader som legges frem for politisk behandling. 
 
 
§ 8. Rapportering 
Krav til dokumentasjon:  

a) Prosjektrapport etter gjennomføring 
b) Regnskap 
 

Regnskap og rapport sendes inn når tiltaket er avsluttet, eller senest innen tidsfristen gitt i 
tilsagnsbrevet. Rapporten skal beskrive hvordan, og i hvilken grad, målene for tilskuddet er 
oppnådd. Det skal rapporteres på vurderingskriteriene fastsatt i retningslinjene jf. § 5.  
 
Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. Tilskudd fra andre private 
eller offentlige aktører, skal vises i regnskapsrapporten. For rapportering på tildeling inntil kr. 
10 000 må regnskapet være signert av leder samt kasserer i organisasjonen (eller 2 
personer med signaturrett). For rapportering på tilskudd større enn kr. 10 000,- og inntil kr. 
100 000,- skal leder og valgt revisor i organisasjonen signere regnskapet. For rapportering 
på tildeling over kr. 100 000,- kreves det revidert regnskap fra offentlig godkjent revisor. 
 
Tilskudd som ikke er benyttet, eller tilskudd som ikke er brukt i henhold til søknaden, vil bli 
krevd tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har innlevert regnskap og 
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rapport. Organisasjonene som blir tildelt midler er pliktig til å oppbevare dokumentasjon 
(regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til.  
 
Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler. Mottaker 
av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll ved å fremskaffe etterspurt og relevant 
dokumentasjon.  
 
Revidert 02.04.2017 
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 31/18 
 
Fordeling av tilskudd til idrettsanlegg og bygg 2018 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak 
1. Fordeling av tilskudd til idrettsanlegg og idrettsbygg vedtas i henhold til forslag i vedlegg 

1. 
 
Fredrikstad, 10.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Fordeling av tilskudd til idrettsanlegg og idrettsbygg vedtas i henhold til forslag i 

vedlegg 1. 
 
Sammendrag 
Budsjettrammen for tilskudd til idrettsanlegg og idrettsbygg i 2018 er på kr 1 150 000 og ble 
vedtatt av kultur- og miljøutvalget i utvalgssak 2/18. Tilskuddsordningens hensikt er å støtte 
tiltak som stimulerer til aktivitet, gjennom vedlikehold, nybygg og rehabilitering av klubbeide 
anlegg. I henhold til retningslinjene kan det søkes om tilskudd til fast husleieavgift når 
klubben ikke selv er eier av eget anlegg. Idrettsorganisasjoner hvor hoveddelen av aktive 
medlemmer er barn og ungdom prioriteres. 
 
Trenden de siste årene har vært at både antallet søknader er blitt flere og det økonomiske 
omfanget større. Det økende antall søknader betyr en strengere prioritering fra rådmannens 
side. Tiltakene er i hovedsak vurdert ut fra hvorvidt søkeren fikk tilskudd sist søknadsår, har 
levert rapport fra sist innvilget tilskudd og hvorvidt tiltaket bidrar til økt aktivitet og bedre 
fasiliteter for bredde, barn og unge. Ordningens formål og retningslinjer for øvrig er lagt til 
grunn. Det er et mål fra rådmannens side å løfte frem tiltak for idrettslag og foreninger som 
har høye leiekostnader i idrettsanlegg og bygg der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. 
 
Vedlegg 
1 Oppstilling over søkere med kortfattet søknadsinformasjon fra den enkelte søker.  
2 Oversikt over tildeling 2011 - 2017 med forslag tildeling 2018  
3 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kultur- og miljøutvalgssak 2/18 – Budsjettfordeling tilskudd til idrettsformål 2018 
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Saksopplysninger 
I virksomhet idrett sin budsjettramme for 2018 er det satt av kr 1 150 000 til ordningen 
Tilskudd til idrettsanlegg og bygg. Dette utgjør ca. 13 % av den totale søknadssummen på kr 
9 106 000, som er fordelt på 26 søknader. 16 søknader er tilskudd til vedlikehold, 
rehabilitering og nybygg av klubbeide anlegg. 10 søknader er tilskudd til leiekostnader. Dette 
er en dreining mot 2 flere søknader til leiekostnader mot 2 færre til vedlikehold, rehabilitering 
og nybygg fra 2017 til 2018. Det er i 2018 kommet inn 1 søknad mindre enn i 2017, men 
søknadssummen har samlet sett gått opp med ca. kr 3,9 millioner kroner. 
 
Den totale tildelingsprosenten av søknadssummen har gått ned fra 22 % i 2017 til 13 % i 
2018. Dette skyldes først og fremst tre søknader med svært høye søknadssummer. 
Mange av klubbene er blitt godt kjent med tilskuddsordningen. Søknadssum fra de fleste av 
klubbene er justert i forhold til størrelsen på totalsummen som er til fordeling.  
 
Kortfattet gjennomgang av søknadene med merknad og forslag til tilskudd: 
 
Søknadene er satt opp ut fra om det søkes tilskudd for vedlikehold, rehabilitering og nybygg 
av klubbeide anlegg eller søknad om å få dekket leiekostnader. 
 
1: Tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og nybygg av klubbeide anlegg 
 
Fredrikstad Biljard Klubb: 
Det søkes om kr 20 000.  
 
Biljardklubben leier lokaler av Ryen Eiendom som skal lage ny inngang for klubben. I den 
forbindelse må klubben gjøre en del oppussingsarbeid. 
 
Merknad: Biljardklubben har klubblokaler i Biljardhuset i sentrum. 
 
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt § 6 punkt B/b – vedlikehold, rehabilitering og 
ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av idrettsorganisasjoner. 
 
Fredrikstad Kampsportklubb Judo: 
Det søkes om kr 150 000. 
 
Foreningen leier lokaler av Nedre Glomma Turn - Aktivsenteret på Lisleby. Huseier er Aktiv 
Eiendom AS. Klubben utvider lokalene de har i dag. Huseier tar store deler av kostnaden for 
etablering av nye lokaler, men klubben er forpliktet til å bidra for å sette lokalene i stand til 
sitt bruk.  
 
Merknad: Ingen. 
 
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt § 6 punkt B/a – vedlikehold, rehabilitering og 
ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av idrettsorganisasjoner. 
 
Fredrikstad og omegn Rideklubb: 
Det søkes om kr 250 000.  
 
Klubben har leid tomt og bygg fra Fredrikstad kommune i flere tiår.  
Det søkes om reparasjon og vedlikehold av brannsystem, rehabilitering/vedlikehold av 
bygningsmasse, vedlikehold av uteanlegg og tilskudd til økte kostnader i avgifter for vann og 
tømming av hestemøkk. 
 
Merknader: Dette er første gang klubben søker tilskudd fra ordningen.  
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Forslag til tilskudd:  
Det bevilges kr 150 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt at rideklubben har levd med mange års usikkerhet i forbindelse 
med når et nytt ridesenter vil stå ferdig. Selv om arbeidet nå er igangsatt, vil det fortsatt 
være flere år før dette anlegget står klart. For å kunne opprettholde aktivitet for barn- og 
unge i anlegget trengs det fortløpende vedlikehold. 
 
Fredrikstad Roklubb: 
Det søkes om kr 100 000.  
 
Klubbhuset står på pæler og noen av disse trengs å skiftes ut. Båthallen skal kles og 
isoleres innvendig. I tillegg skal det bygges ferdig et treningsrom. 
 
Merknad: Klubben har ikke fått tilskudd de siste to årene.  
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 70 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt særegenheten i klubblokalet og arbeidet som utføres på 
dugnad. 
 
Fredrikstad Skiklubb (FSK): 
Det søkes om kr 140 000.  
 
Klubben søker om tilskudd til bygging av et uisolert lager. Her skal det lagres løst utstyr til 
skilekområde, løypemarkeringsutstyr, skilt og vedlikeholdsutstyr for barmark. Bygningen skal 
ligge i forbindelse med nye Fredrikstad skiarena på Veum.  
 
Merknad: 
Det er sendt inn melding om innrullering i handlingsprogram for idrettsanlegg 2018. Klubben 
forbereder en forhåndsgodkjenning av anlegget. Et lager for diverse ski- og løypeutstyr er 
viktig for vedlikehold. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 50 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt godt planlagte og helhetlige tanker rundt anlegget. Anlegget vil 
bli brukt til lagring av utstyr som kommer byens befolkning til glede både sommer og vinter i 
forbindelse med FSK sitt viktige arbeid for vedlikehold av løypenettet i Fredrikstadmarka. 
Klubben fikk tilskudd til garasjebygg i 2017.Det er levert rapport. 
 
Fredrikstad Skytterlag: 
Det søkes om kr 100 000.  
 
Klubben søker støtte til vedlikehold av klubbhus både innvendig og utendørs. Det skal i 
tillegg gjøres en oppgradering av voller rundt skytterbanen på grunn av sikkerhet.  
 
Merknad: 
Klubben fikk sist støtte i 2011. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 70 000.  
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Det er i vurderingen vektlagt at klubben sitt anlegg ligger i et svært godt besøkt område av 
Fredrikstadmarka. Sikkerheten av anlegget er viktig for klubbmedlemmer og for brukere av 
marka. 
 
Fredrikstad Tennisklubb: 
Det søkes om kr 238 000  
 
Klubben søker på grunn av store vedlikeholds- og oppgraderingskostnader for 
tennisanlegget på Wiesebanen i Bydalen. Spesielt er det behov for oppgradering av 
barnebanene. 
 
Merknad: Ingen 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 110 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt at klubben kun har fått et mindre tilskudd i 2015. Wiesebanen 
er et eldre idrettsanlegg som ligger sentralt i bybilde. Det er stort behov for oppgradering og 
vedlikehold. 
 
Fredrikstad Turnforening: 
Det søkes om kr 1 500 000.  
 
Klubben søker om støtte til rehabilitering av turnhallen. Bygget som eies av turnforeningen 
er klassifisert som verneverdig i «Kommunedelplan for byområde 2011-2013». Det har vært 
store vannlekkasjer gjennom taket over tid, og takkonstruksjonen har store fuktskader. Dette 
har igjen ført til vannskader i vegg, gulv og tak inne i materialrommet. Taket i sin helhet må 
legges om. Dette medfører en rehabilitering ute og inne.  
 
Merknad: 
Klubben har store utfordringer med gammelt anlegg. Medlemsmassen består av barn, unge 
og personer med funksjonsnedsettelse. Klubben fikk kr. 250.000, - i 2016 og kr. 215.000, - i 
2017 til samme prosjekt. Det er sendt inn rapport.                     
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 100 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt de utfordringene Fredrikstad Turnforening har ved å eie et 
verneverdig idrettsanlegg. Klubben jobber med en spillemiddelsøknad for rehabilitering, men 
det er utfordrende å tilfredsstille Kulturdepartementet sitt krav om universell utforming. 
 
Gressvik BMX: 
Det søkes om kr 30 000.  
 
Den gamle kiosken til BMX-klubben har fått store vannlekkasjer. 
Klubben ønsker å bygge ny kiosk av 2 arbeidsbrakker.  
 
Merknad: 
Klubben fikk sist tilskudd i 2015.  
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 15 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt stor dugnadsinnsats og et anlegg som har stor barne – og 
ungdomsaktivitet.  
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Gresvik IF: 
Det søkes om kr 290 000. 
 
Klubbhuset til Gresvik IF trenger en større rehabilitering. Klubben har fått utført en 
tilstandsrapport hvor første fase av rehabiliteringen er å skifte ventilasjonsanlegget.  
Det er sendt inn melding om innrullering i handlingsprogram for idrettsanlegg 2018. 
 
Merknad: 
Klubben fikk tilskudd i 2017. Det er sendt inn rapport. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 150 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt god planlegging og helhetlig vurdering. En godt 
gjennomarbeidet tilstandsanalyse viser reelt behov. 
Det er tett dialog med kommunen om søknad av spillemidler for rehabiliteringen. 
  
Kråkerøy IL: 
Det søkes om kr 50 000. 
 
Klubben ønsker å rehabilitere de to siste garderobene i klubbhuset. Gamle fliser skal fjernes, 
det skal legges ny membran og varmekabler, og det skal installeres vandalsikker og 
energisparende dusjarmatur. 
 
Merknad: 
I 2017 fikk klubben kr. 50 000 til rehabilitering av de to samme garderobene. Klubben måtte 
omdisponere egne midler grunnet uforutsette kostnader i forbindelse med 
anleggssituasjonen på Kråkerøy Stadion. Klubben ber nå om resten av søknadsbeløpet som 
opprinnelig var på kr. 100 000 for å fullføre prosjektet.  
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 30 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt medlemsøkning og en bruksøkning av klubbhus/garderober. I 
tillegg vektlegges det for 2018 en særs krevende anleggssituasjon for klubben.  
 
Lervik IF: 
Det søkes om kr 26 000. 
 
Klubben søker tilskudd til rehabilitering av klubbhus da det er nye krav i forhold til brannvern.  
 
Merknad: 
Fikk støtte i 2017, men har tilbakebetalt tilskuddet da de ikke har gjennomført tiltaket. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 15 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt at klubben jobber med en helhetlig plan for sikkerhet og brann.  
 
Rolvsøy IF: 
Det søkes om kr 60 000. 
 
Klubben søker om tilskudd til utbedring av kledningen på gavlveggen mot øst. I tillegg skal 
det gjøres reparasjoner på gjerde rundt kunstgressbanen. 
 
Merknad: Klubben fikk sist midler i 2016.  
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Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt tilskudd til vedlikehold av klubbhuset. Klubben fikk kr. 30 000 i 
tilskudd til blant annet vedlikehold av gjerde i 2016.  
 
Selbak Turn- og idrettsforening: 
Det søkes om kr 30 000. 
 
Klubben søker om midler til rehabilitering av klubbhus. Ombygging og renovering av 
spillergarderober, dommergarderober, klubbrom og toaletter. 
Arbeidet utføres på dugnad. Det bes om tilskudd til innkjøp av materiell og maling. 
 
Merknad: Klubben har ikke søkt midler fra tilskuddsordningen tidligere. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt at klubben ikke tidligere har fått tilskudd.  
 
Torp Idrætsforening: 
Det søkes om kr 50 000. 
 
Foreningen søker om utskiftning/rehabilitering av det elektriske anlegget i klubbhuset fra 
1950-tallet. Det må byttes to sikringsskap, hovedstrømkabler, samt gamle ledninger og 
stikkontakter. 
 
Merknad: 
Klubben fikk tilskudd i 2017. Det er levert rapport. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000. Det er i vurderingen vektlagt viktigheten av sikkerhet i forbindelse 
med elektriske anlegg og dagens krav.   
 
Trosvik Idrettsforening: 
Det søkes om kr 30 000. 
 
Klubben sin 11`er gressbane benyttes som kamparena for alle gruppene fra 6 – 11 år. Det 
er stor slitasje på en gressbane med så mye bruk. Det trengs ekstraordinært vedlikehold 
med dypgjødsling, dressing med sand, lufting, valsing m.m. Det må hentes inn tjenester fra 
Gamle Fredrikstad Golfklubb, i tillegg til stor dugnadsinnsats. 
 
Merknad: 
Klubben fikk tilskudd i 2017. Det er levert rapport. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000. Det er i vurderingen vektlagt stor utnyttelsesgrad på gressbanen. 
Det er gjort vurderinger angående bytte til kunstgress, men det er utfordringer i forhold til 
støymålinger. Banen er særs viktig for opprettholdelsen av aktiviteten for barn og unge i 
klubben. 
 
2: Tilskudd til leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres av 
idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler: 
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Borge Rideklubb: 
Det søkes om kr 124 000. 
 
Foreningen leier i dag lokaler hos Fredrikstad Hestesportsenter.  
 
Merknader: Ingen 
 
Forslag på tilskudd: 
Det bevilges kr 30 000.  
 
Det er i vurderingen vektlagt at Fredrikstad kommune ikke kan gi klubben tilfredsstillende 
lokaler. 
 
Fredrikstad Biljard Klubb: 
Det søkes om kr 90 000. 
 
Foreningen leier lokaler i Torvet 5/7 – Biljardhuset av Ryen Eiendom. Husleien er fra mai  
2018 på kr 17 500 i mnd. 
 
Merknad:  
Klubben gir tilbud for både de som vil konkurrere og for bredden. Klubben har levert rapport 
for søknad 2017. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000 i tilskudd.  
 
Det er i vurderingen vektlagt viktigheten av å ha ett tilbud for ungdom sentrumsnært. 
 
Fredrikstad Kampsportklubb Judo: 
Det søkes om kr 110 000. 
 
Foreningen leier lokaler av Nedre Glomma Turn - Aktivsenteret på Lisleby. Leiekostnaden er 
på kr 149 000.  
 
Merknad: Ingen. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 20 000 i tilskudd.  
 
Det er i vurderingene vektlagt klubben sin store andel barn og unge. 
 
Fredrikstad Klatreklubb: 
Det søkes om kr 50 000. 
 
Foreningen leier av Aktiv Eiendom i Aktivsenteret på Lisleby. Leiekostnaden er på kr. 
249 577 i året.  
 
Merknad: Klubben har bygd opp klatresenteret på dugnad over mange år. Fredrikstad 
kommune kan ikke gi klubben tilfredsstillende lokaler. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 30 000 i tilskudd.  
 
Det er i vurderingene vektlagt leiekostnadene klubben har til privat utleier. Klatresenteret er 
det eneste av sitt slag i Fredrikstad kommune, og klubben har ett aktivt miljø for barn, unge 
og voksne. Driften er i hovedsak basert på dugnad. 
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Fredrikstad Tennisklubb: 
Det søkes om kr 24 000. 
 
Klubben søker om å få dekket leiekostnader for leide lokaler i gamle Onsøy Sportsklubb. 
 
Merknad: Ingen. 
 
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt § 6 B/a – leiekostnader til idrettsanlegg og 
bygg. I søknaden fra Fredrikstad Tennisklubb søkes det om å få dekket leie av bane på 
gamle Onsøy Sportsklubb. Klubben har mulighet til å leie innetid i Kongstenhallen på bane 
oppmerket for tennis. 
 
Fredrikstad Turnforening: 
Det søkes om kr 50 000. 
 
Klubben søker om å få dekket leiekostnader ved trening i idrettshallen på Glemmen 
videregående skole og leiekostnader i forbindelse med arrangementer i Kongstenhallen og 
Blå Grotte. 
 
Merknad: Fredrikstad Turnforening leier idrettshallen på Glemmen videregående skole 
gratis av Fredrikstad kommune når treningen er for barn og unge. I Kongstenhallen og Blå 
Grotte arrangerer Fredrikstad Turnforening arrangementer med billettsalg/inntekter. 
              
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt § 6 B/a – leiekostnader til idrettsanlegg og 
bygg. 
 
Friskis & Svettis  
Det søkes om kr 2 230 000. 
 
Det søkes om tilskudd til leie for de to lokalene Friskis & Svettis har på Stadion/Kråkerøy og 
på Mosseveien 3. Begge lokalene leies fra private aktører. 
 
Merknad: Det er første gangen Friskis & Svettis søker om tilskudd. 
 
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt at Friskis & Svettis opererer i samme marked 
hvor tilsvarende aktører ikke er organisert under Norges Idrettsforbund, og dermed ikke har 
mulighet til å søke offentlig støtte. Klubben vil få fortrinn i en konkurransebasert næring. 
 
Gamle Fredrikstad Golfklubb 
Det søkes om kr 130 000. 
 
Klubben søker om å få tildelt leiekostnader for leie av klubblokaler og driving range av 
Bøckmann Eiendom AS. Dekt leiekostnader på baneleie fra Fredrikstad Golfpark og leie av 
treningssimulator på Fredrikstad Golfsenter. 
 
Merknad: Klubben fikk sist tilskudd 2015. 
 
Forslag til tilskudd: 
Søknaden avslås. Det er i vurderingen vektlagt leieforholdet Gamle Fredrikstad Golfklubb 
har hos Fredrikstad Golf Park AS. I Bystyret 1.februar 2018 PS 21/18 ble Fredrikstad 
Golfpark AS søknad om betalingsutsettelse av grunnleie til 2020 vedtatt.  
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Nedre Glomma Bowls og Curling Club: 
Det søkes om kr 18 000. 
 
Klubben leier i dag baner i Halden Curling Center. Ønsker å leie halltid og arrangere 2 stk. 
"åpne curlingkvelder" for å rekruttere nye medlemmer for sesongen 2018/2019. I tillegg vil 
klubben leie en fast curlingbane 2 timer pr uke i sesongen for klubbens medlemmer. 
 
Merknad: Klubben har en krevende anleggssituasjon for en aktivitet i vekst. Fredrikstad 
kommune kan ikke gi klubben tilfredsstillende lokaler. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 10 000 i tilskudd.  
 
Det er i vurderingene vektlagt økende interesse og ønske om eget curlinganlegg i 
Fredrikstad. Klubben har kostnader i forbindelse med både leie og transport for å utøve sin 
aktivitet. Tross dette hevder klubben sine medlemmer seg i junior og senior konkurranser. 
 
Nedre Glomma Turn: 
Det søkes om kr 2 216 000. 
 
Klubben leier av Activ Eiendom AS. Disse er fordelt på basishall, gymlekområde og 
spesialhall for apparatturn. Stort kostnadskrevende anlegg å leie. Nedre Glomma Turn har 
fått støtte gjennom ordningen de siste 4 årene og har levert rapport. 
Leiekostnaden er på kr 2 216 000. 
 
Merknad:  
Nedre Glomma Turn er en av Fredrikstads største idrettsklubber der flesteparten av 
medlemmene er barn og unge. Fredrikstad kommune kan ikke gi klubben tilfredsstillende 
lokaler. 
 
Forslag til tilskudd: 
Det bevilges kr 200 000 i tilskudd.  
 
Det er i vurderingene vektlagt leiekostnadene klubben har til privat utleier. Klubben er en av 
Norges største turnklubber – hver uke er over 1000 barn, unge og voksne innom anlegget 
for å utøve, lek, basistrening og konkurranse turn. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Tilskuddsmidlene fordeles av vedtatte budsjettrammer for 2018.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Klubbeide idrettsanlegg og idrettsarenaer er viktige møteplasser hvor spesielt folkehelsens 
fysiske og sosiale sider utvikles positivt. Kommunalt tilskudd bidrar til å understøtte dette. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant for saken. 
 
Vurdering 
Kommunal støtte til vedlikehold av klubbeide idrettsanlegg eller støtte til faste husleieavgifter 
er viktige tilskudd til lag og foreninger som tilrettelegger for idrett og fritidsaktiviteter i vårt 
nærmiljø. Budsjetterte tilskuddsmidler dekker imidlertid kun 13 % av de omsøkte tiltakene. 
Dette viser at behovet for kommunal støtte til idrettsanlegg og bygg drevet i regi av 
idrettsforeningene, samt fast husleieavgift når klubben ikke selv er eier av eget anlegg, er 
stort. Da det kommunale tilskuddet dekker en liten andel av de totale kostnadene, har 
rådmannen forsøkt å fordele midlene slik at de vil utgjøre en størst mulig forskjell for klubben 
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og aktiviteten. 
 
Retningslinjene for tilskudd til idrettsformål ble revidert i søknadsåret 2014, noe som bidro til 
en vesentlig økning i antall søknader og en dreining av budsjettmidlene mot også å dekke 
leiekostnader. I årets tildeling er det kommet tre søknader fra idrettsforeninger/klubber med 
tilhold i Activsenteret på Lisleby. Totalt betaler disse tre leietakerne kr 2 588 000 i årlig leie til 
Aktiv Eiendom. I årets tildeling er klubbene på Aktiv Center foreslått tildelt kr 250 000. 
Dette utgjør ca. 10 % av klubbenes samlede leiekostnader. Da kommunen ikke kan legge 
tilrette for alternative lokaler, gir dette klubbene en uforholdsmessig stor tilleggsutgift andre 
klubber/ foreninger ikke har.  
 
Fra 2014 til 2017 har leietakere ved Aktiv Center fått tildelt totalt kr 970 000. Med årets 
forslag vil den totale tildeling de siste fem årene være på kr 1 220 000. 
 
Det ble i tildelingsbrevet for 2017 bedt om en enkel rapport som sendes inn til virksomhet 
idrett med frist ett år etter tildeling. Alle som fikk tilskudd og har søkt om tilskudd i 2018 har 
levert rapport.  
 
Rådmannen anbefaler at forslag til tildeling vedtas som foreslått i saken. 
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Vedlegg 1. Oppstilling over søkere med kortfattet søknadsinformasjon fra den enkelte søker.

Nr. Søknad fra Søker om tilskudd til Totalkostnad Søknadssum Forslag til vedtak

Borge Rideklubb
Leie: Leie av hestesportsanlegg til klubbtrening og
stevneaktiviteter 124000 124000 30000

Fredrikstad Biljard Klubb
Leie: Kostnader ved leie av Ryen eiendom. Fikk støtte til
leie i 2017 - har sendt inn rapport.

210000 90000 20000

Fredrikstad Biljard Klubb
Tilskudd: Det skal etableres ny inngang - div
ekstrakostnader pga. av dette arbeidet 30000 20000 Avslag

Fredrikstad Kampsportklubb
Judo

Tilskudd: Til etablering og oppussing av nye lokaler.
Huseier tar store deler av kostnaden for etablering av nye
lokaler men klubben er forpliktet til å bidra for å sette
lokalene i stand til sitt bruk.

250000 150000 Avslag

Fredrikstad Kampsportklubb
Judo

Leie: Leie av  lokaler av nedre Glomma Turn i Activcenter.
Fikk støtte til leie i 2017 - ikke sendt rapport/fått utsatt
frist.

149000 110000 20000

Fredrikstad Klatreklubb
Leie: Leie av lokaler av Aktive Eiendom AS. Fikk støtte til
leie i 2017 - sendt inn rapport.

223000 50000 30000

Fredrikstad og omegn Rideklubb Tilskudd: Vedlikeholdskostnader bygg og utebaner. 368000 250000 150000

Fredrikstad Roklubb
Tilskudd: Rehabilitering av anlegg - bytte av pæler og
isolering.

123000 100000 70000

Fredrikstad Skiklubb
Tilskudd: Bygging av lager utsyr skileikområde, skilt div
materiell til lysløype vedlikehold. Fikk midler i 2017 - har
sendt inn rapport.

372000 140000 50000

Fredrikstad Skytterlag
Tilskudd: Vedlikehold av klubbhus og oppgradering av
voller rundt skytterbanen.

160000 100000 70000

Fredrikstad Tennisklubb
Leie: Leiekostnader av innebaner i gamle Onsøy
Sportssenter.

24000 24000 Avslag

Fredrikstad Tennisklubb Tilskudd: Vedlikehold og oppgradering av Wiesebanen. 238000 238000 110000
Fredrikstad Turnforening Leie: Av Glemmenhallen, Kongstenhallen og Blå Grotte 50000 50000 Avslag
Fredrikstad Turnforening Tilskudd: Rehabiliteringsarbeid på Fredrikstad turnhall 3500000 1500000 100000

Friskis & Svettis Leie: Har leiekostnader for to treningssentre. Begge er
privateide: Værste på Kråkerøy og Mosseveien 3.

3230000 3230000 Avslag

Gamle Fredrikstad Golfklubb
Leie: Kostnader for leie av klubblokaler/range Bøckmann
Eiendom AS, baneleie Fredrikstad Golfpark og
treningssimulator Fredrikstad Golfsenter.

1874000 130000 Avslag

Gressvik BMX Tilskudd: Bygging av ny kiosk 60000 30000 15000

Gresvik IF
Tilskudd: Rehabilitering av klubbhus / ventilasjonsanlegg.
Fikk støtte til leie i 2017 - har sendt inn rapport

660000 290000 150000

Kråkerøy IL
Tilskudd: Rehabilitering av garderober klubbhus. Fikk
støtte til leie i 2017 - har sendt inn rapport / ikke brukt
2017-midlene.

218000 50000 30000

Lervik IF
Tilskudd: Rehabilitering klubbhus/brannvern. Fikk støtte i
2017, men har returnert tilskudd pga. ikke gjennomført
tiltak.

26000 26000 15000

Nedre Glomma Bowls og
Curling Club

Leie: Ønsker å leie å arrangere 2 stk "åpne curlingkvelder"
for å rekruttere nye medlemmer 2017/2018. I tillegg leie
en fast curlingbane 2. timer pr uke.  Fikk støtte til leie i
2017 - sendt inn rapport

18000 18000 10000

Nedre Glomma Turnforening
Leie; Leiekostnader til Aktive Eiendom AS. Fikk støtte til
leie i 2017 - har sendt inn rapport

2216000 2216000 200000

Rolvsøy IF
Tilskudd: Rehabilitering av kledning på klubbhus og gjerde

120000 60000 20000

Selbak Turn- og idrettsforening
Tilskudd: Rehabiliteringav klubbhus, garderober,
klubbrom og toaletter. 120000 30000 20000

Torp IF
Tilskudd: Nytt elanlegg på klubbhuset. Fikk støtte til leie i
2017 - har sendt inn rapport

120000 50000 20000

Trosvik IF
Tilskudd: Ekstra vedlikehold av 11 èr banen Trosvik. Fikk
støtte i 2017 - har sendt inn rapport.

40000 30000 20000

9106000 1150000
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Vedlegg 2.
 Oversikt over tildeling  2011 - 2017 med forslag tildeling 2018

   Nr. Søker 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Søknader 2018 Forslag : Merknader 2018 Vedtak
Begby IL 30000 20000
Borge Rideklubb 75000 50000 40000 124000 30000 Leie av lokaler
DNT Nedre Glomma
DNT Nedre Glomma 15000
Elite Dance Fredrikstad Danseklubb 40000
Fredrikstad Biljard Klubb 40000 10000 90000 20000 Leie av lokaler
Fredrikstad Biljard Klubb 30000 Avslag Oppussing/vedlikehold i forbindelse med ny inngang.
Fredrikstad Bordtennisklubb
Fredrikstad HCIL 15000
Fredrikstad IF (FIF) 20000 100000
Fredrikstad Innebandyklubb
Fredrikstad Kampsportklubb Judo 150000 Avslag  Etablering og oppussing av nye lokaler.
Fredrikstad Kampsportklubb Judo 30000 110000 20000 Leie av lokaler
Fredrikstad Klatreklubb 50000 50000 30000 Leie av lokaler
Fredrikstad Miniatyrskytterlag 50000
Fredrikstad og omegn Rideklubb 250000 150000 Rehabilitering / vedlikehold
Fredrikstad Roklubb 15000 34000 50000 25000 40000 100000 70000 Rehabilitering pæler, isolering m.m.
Fredrikstad Skiklubb 50000 100000 150000 140000 50000 Lager til stikk, skilt, utstyr skileikområde m.m.

Fredrikstad Skytterlag 20000 100000 70000
Vedlikehold av klubbhus og oppgradering av voller rundt
skytterbanen

Fredrikstad Sportsskyttere
Fredrikstad Sportsskyttere 30000
Fredrikstad Tennisklubb 238000 110000 Vedlikehold/oppgradering av Wiesebanen
Fredrikstad Tennisklubb 150000 24000 Avslag Leie av lokaler
Fredrikstad Turnforening 50000 Avslag Leie av lokaler
Fredrikstad Turnforening 70000 100000 250000 215000 1500000 100000 Rehabilitering turnhallen
Friskis & Svettis 3230000 Avslag Leie av lokaler
Gamle Fr.stad Golfklubb 50000 50000 130000 Avslag Leie av lokaler
Gressvik BMX 30000 30000 40000 25000 30000 15000 Bygge ny kiosk
Gressvik IF 20000 20000 45000 25000 40000 290000 150000 Rehabilitering av klubbhus / ventilasjonsanlegg
Huseby & Hankø Golfklubb
IL Borgar 20000 15000 60000
Kråkerøy Idrettslag 25000 26000 60000 50000 50000 30000 Rehabilitering av garderobeanlegg
Lervik IF 30000 10000 26000 15000 Rehabilitering klubbhus/brannvern
Lisleby FK
Nedre Glomma Bowls og Curling Club 10000 18000 10000 Leie av lokaler
Nedre Glomma Turnforening 200000 200000 200000 250000 2216000 200000 Leie av lokaler
Regimentsmyra Skytepark 75000
Rolvsøy IF 25000 30000 30000 30000 30000 60000 20000 Kledning og gjerde
Skogstrand IL 20000 20000 15000 30000
Skogstrand IL
Selbak Turn- og idrettsforening 30000 20000 Rehabilitering av klubbhus
Slevik IBK 10000 15000 20000 30000 30000
Torp IF 10000 20000 35000 100000 75000 50000 50000 20000 Nytt elanlegg klubbhus
Torsnes IL 20000 25000 30000 30000 20000
Torsnes Skytterlag 110000 25000 20000
Trosvik IF 20000 30000 20000 Ekstra vedlikehold for 11`er Trosvik gressbanen
Østsiden ILF 15000 40000
Total søknadssum 9116000 1150000
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Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål.  
Vedtatt: Kultur og miljøutvalget 24.08.2016 
 
§ 1 Formål 
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere lag og foreningers idrettsarbeid i h. h. t. 
overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte idrettspolitiske mål og strategier. 
Retningslinjene skal sikre en rettferdig fordeling av tilskudd til lag og foreninger og med 
spesiell vekt på tilbud for barn, unge og folkehelse.  
Tilskudd gis til idrettsforeninger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt 
forbund for idrett. 
 
§2 Virkeområde 
Retningslinjene gjelder behandling av søknader fra lag, foreninger og organisasjoner som 
driver idrettsarbeid. Disse må ha tilholdssted og virkeområde i Fredrikstad. Unntak kan 
gjøres der lag, foreninger og organisasjoner favner over kommunegrensen.  
 
§3 Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Bystyrets årlige budsjettvedtak. 
 
§4 Generelle vilkår og krav for søknad 
Det er en forutsetning for å søke tilskudd at laget/foreningen er åpen for alle.  
 
Søknaden sendes inn elektronisk der det er tilrettelagt for dette i tilskuddsordningen. 
Skjemaer er tilgjengelig på kommunens nettside. 
Dokumentasjonen skal være vedlagt søknaden og være sendt inn senest innen 
søknadsfristene jf. § 5 og 6 
 
§ 5 Kunngjøring og søknadsfrist 
Søknadsfrist for driftstilskudd og tilskudd til bygg og idrettsanlegg er 1. april. Søknader som 
fremmes etter søknadsfristen imøtekommes ikke. De andre tilskuddsordningene har egen 
eller fortløpende søknadsfrist. Se § 6. 
Søknader som skal vurderes må være fullstendige.  
 
Søknadsfristen skal kunngjøres på Fredrikstad kommunes nettsider og i dagspressen, eller 
annet egnet medium, senest innen tre uker før søknadsfrist. Kunngjøring skjer med 
forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen 
hvor søknaden skal sendes. 
 
§ 6 Tilskuddsordningene: 
 
A Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag 
 Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforeningen. Undergrupper har ikke 
anledning til å sende egen søknad. 
• Driftstilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig 
drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best. 
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Beregningsgrunnlag: 
• 1x kroner pr. medlem for barn t.o.m. 12 år 
• 2 x kroner pr. medlem for barn fra 13 t.o.m. 19 år 
 
Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr 200,- pr år. 
Medlemskontingent må være betalt ved søknadstidspunkt dersom medlemmet skal 
regnes som del av foreningens/lagets medlemsmasse ved tildeling av tilskudd. 
 
Driftstilskuddet gis primært til foreninger, evt. grupper i foreninger som ikke benytter 
kommunale anlegg (ref. ordning med gratis trening for barn og ungdom). 
 
Basis for driftstilskudd fastsettes årlig på bakgrunn av vedtatte budsjett. Søknad fremmes 
på eget skjema, vedlagt medlemsliste med fødselsdato på medlemmene, samt regnskap og 
årsrapport for siste driftsår. 
Søknad om driftstilskudd idrett må benyttes og oversendes elektronisk. 

 
B Tilskudd til: Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg. 
a. Leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner 
der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Søknad vurderes på grunnlag av siste års 
regnskap. Leiekontrakt må fremlegges ved søknad.* 

b. Vedlikehold, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av 
idrettsorganisasjoner.** 

c. Nye idrettsanlegg og bygg. *** 
 
* Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet. 
** Det er en forutsetning at planer for større rehabilitering/ombygging som tilfredsstiller 
kravene til spillemidler også søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale 
tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. 
*** Det er en forutsetning at planer for bygging som tilfredsstiller kravene til spillemidler 
også søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 
2/3 av godkjent kostnadsoverslag.  
Løst utstyr det kan søkes om under ordningen Spillemidler til utstyr gjennom idrettens eget 
særforbund,  favner ikke innunder denne tilskuddsordningen. 
 
Skjemaet Idrettsanlegg og bygg må benyttes og oversendes elektronisk. 
Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes ved prosjektets ferdigstillelse.  

 
C Tilskudd til spesielle utadrettede idrettsarrangementer 
Det kan søkes om tilskudd til større enkeltarrangementer og mesterskap/turneringer som 
er åpne for publikum. Tilskudd vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det skal vedlegges 
budsjett med oversikt over alle antatte inntekter og utgifter.  
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Søknadsfrist minimum 3 uker før arrangementet finner sted. 
Skjemaet Tilskudd til idrettsarrangement må benyttes og oversendes elektronisk. 
Arrangementsrapport og regnskap skal innsendes senest innen åtte -8- uker etter at 
arrangementet er gjennomført. 
 
D Starttilskudd 
Tilskudd gis til nystiftede og reorganiserte idrettslag/foreninger når driften har ligget nede i 
minst 2 år. Foreningen må ha minst 15 medlemmer og det må være etablert et styre og 
vedtekter for virksomheten. 

Søknad sendes: 
Fredrikstad kommune 
Virksomhet idrett 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad. 

 
E Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov  
a. Som hovedregel gis det tilskudd til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer 
med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig. 
 
b. Enkeltpersoner som er avhengig av ledsager, kan søke tilskudd til deltakelse i 
idrettskonkurranser og dekning av kostnader i forbindelse med reise og opphold.  
Størrelsen på tilskuddet vurderes på grunnlag av søknad og budsjett. 

Søknad sendes:  
Fredrikstad kommune 
Virksomhet idrett 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad. 

 
§ 7. Vilkår for tildeling av tilskudd 
Tilskuddet utbetales når fordeling av midler er vedtatt. De tiltak som innvilges støtte skal 
gjennomføres som beskrevet og innen søknadsåret. Skulle det inntreffe uforutsette 
forsinkelser, skal virksomhet idrett informeres om og godkjenne dette. Det kan unntaksvis 
søkes tilskudd i etterkant dersom iverksatt tiltak kan begrunnes i uforutsette forhold. 
Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes ved prosjektets ferdigstillelse.  
 
For innvilget tilskudd som er større enn 20 000 kr,  skal det fremkomme tydelig i 
annonsering eller ved annen kunngjøringsform at idrettstiltaket er støttet av Fredrikstad 
kommune. 
 
§ 8. Kontroll med bruk av midler 
Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler. 
Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og 
relevant dokumentasjon, m.m. 
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§ 9. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling 
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller 
deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, vil utbetalt tilskudd kunne kreves tilbake. 
Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen 
fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtak er fattet.
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Saksnr.: 2018/695 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 80839/2018 
Klassering: D11 
Saksbehandler: Stian Eriksrud 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 32/18 
 
Oppfølging av Kråkerøy IL etter endring av fremdrift i kunstgressprosjektet 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 
1.  Anmodning om leiefritak for Kråkerøy idrettslag sesongen 2018 etterkommes. 
2. Anmodning om midler til å dekke utgifter til vask av drakter og utstyr etterkommes. 
3. Anmodning om midler til å dekke utgifter til LED-reklame etterkommes ikke. 
3. Anmodning om midler til å dekke utgifter til klubbrom for ledere og tillitsvalgte  

etterkommes ikke. 
4. Anmodning om kompensasjon av inntektsbortfall som følge av endring av kiosksalg, 

etterkommes ikke. 
5. Tiltakene til en samlet kostnad av 200 000 kroner, finansieres over kultur- og 

miljøutvalgets disposisjonskonto som etter dette gjenstår med kr 0. 
 
Fredrikstad, 10.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1.  Anmodning om leiefritak for Kråkerøy idrettslag sesongen 2018 etterkommes. 
2. Anmodning om midler til å dekke utgifter til vask av drakter og utstyr etterkommes. 
3. Anmodning om midler til å dekke utgifter til LED-reklame etterkommes ikke. 
3. Anmodning om midler til å dekke utgifter til klubbrom for ledere og tillitsvalgte  

etterkommes ikke. 
4. Anmodning om kompensasjon av inntektsbortfall som følge av endring av kiosksalg , 

etterkommes ikke. 
5. Tiltakene til en samlet kostnad av 200 000 kroner, finansieres over kultur- og 

miljøutvalgets disposisjonskonto som etter dette gjenstår med kr 0. 
  
 
Sammendrag 
Etter kultur- og miljøutvalgets vedtak om forbud mot gummigranulat i nye kunstgressbaner, 
desember 2017, har dette fått konsekvenser for blant annet Kråkerøy idrettslag.   
Kråkerøy idrettslag har i en anmodning til Fredrikstad kommune beskrevet de økonomiske 
konsekvensene klubben får. Det pågående investeringsprosjektet som skulle resultert i ny 
kunstgressbane på Kråkerøy til seniorlagets seriestart 2018, måtte reverseres og 
omprosjekteres. Kråkerøy vil få økte utgifter knyttet til at tre av deres lag må flytte alle 
hjemmekampene sine til Fredrikstad stadion. Dette medfører økte leieutgifter, men også 
tilleggsutgifter, for å lette økt arbeidsmengde for frivillige rundt laget når klubben må reise 
mellom eget klubbhus og Fredrikstad stadion. Rådmannen foreslår å innfri leiefritak for 
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sesongen 2018, besørge en omgjøring av presserommet på Fredrikstad Stadion til en fjerde 
garderobe med funksjon som Kråkerøys klubbrom for kommende sesong, samt dekke 
utgiften for å få benytte Fredrikstad fotballklubb sitt vaskeri til sine draktsett og treningstøy. 
 
Vedlegg 
 
1 Kunstgressprosjektet på Kråkerøy – oppfølging og anmodning etter 

vedtak om å stoppe prosjektet 
 

2 Avtale mellom Kråkerøy IL og Fredrikstad Fotballklubb  
3 Revidert anmoding fra Kråkerøy  
4 Sponsorliste  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kultur- og miljøutvalget 10.1.2018 PS 9/18 – Kunstgress og miljø. 
 
Saksopplysninger 
Kultur- og miljøutvalget fattet vedtak i sak 9/18 den 10.01.18 

«1. Kunstgressbaner gjennomføres etter vedtatt Kunstgressplan, med presisering og 
forutsetning at det benyttes miljøvennlige materialer på nye baner og ikke 
gummigranulat fra oppmalte bildekk».  

 
Som følge av vedtaket medførte dette at anbudskonkurransen for ny kunstgressbane på 
Kråkerøy måtte trekkes tilbake. Etter ny runde med prosjektering vil ny kunstgressbane trolig 
ferdigstilles november 2018. Opprinnelig skulle banen være klar til seriestart, våren 2018. 
Kråkerøy går derfor en sesong i møte med stor kapasitetsmangel på sitt anlegg. Den 
eksisterende kunstgressbanen som er planlagt rehabilitert i 2019 er såpass slitt at risikoen 
for å påføre spillere skader ansees som for stor til å avvikle seriekamper og trening for eldre 
ungdom og voksne. Løsningen på kapasitet og anleggsutfordringen til Kråkerøy idrettslag, er 
dermed å flytte store deler av aktiviteten til Fredrikstad stadion. Seniorgruppen skal trene og 
spille kamper med sine 3. og 4. divisjonslag. I tillegg skal junior elite trene og spille sine 
hjemmekamper her. Klubben avviklet seriekamper for begge senior-lagene sine også i 2017 
sesongen på Fredrikstad stadion, en utgiftspost som må ansees som betydelig for et frivillig 
idrettslag. Kråkerøy idrettslag varsler at dette medfører en rekke konsekvenser for klubben.  
 
Kråkerøy idrettslag anmoder kommunen om følgende: 

i) umiddelbar oppstart av ny prosjektering for granulatfri kunstgressbane på Kråkerøy 
ii) fritak av leie på Fredrikstad stadion for sesongen 2018 
iii) klargjøring av ny garderobe på stadion, med formål om å gi Kråkerøy idrettslag et 

klubbrom med lagerplass for sesongen 
iv) inndekning av ekstrakostnad knyttet til produksjon av LED-reklame tilpasset 

reklameskjermen på stadion 
v) inndekning av leie for ekstra laglederrom 
vi) inndekning av utgifter til Fredrikstad Fotballklubb for vask av drakter og treningstøy 
vii) kompensasjon for inntektsbortfall som følge av at kiosksalget vil gå via Fredrikstad 

Fotballklubb. 
  
Prosjekteringen av kunstgressbanen på Kråkerøy ble startet omgående etter vedtaket i 
januar. Entreprisekonkurranse skal etter planen offentliggjøres 1. mai. Ferdigstillelse av 
banen er satt til november 2018. Klubben er informert om den antatte fremdriften.  
 
Kråkerøy idrettslag ber om leiefritak for bruk av Fredrikstad stadion fra og med datoen den 
nye Kråkerøybanen skulle stått ferdig. Det politiske vedtaket førte til store utfordringer for 
klubben i forhold til å planlegge for alternative trenings- og kamparenaer. 
 
Fredrikstad stadion er opprinnelig utformet som et spesialanlegg for toppfotball. 
Garderobeløsningen er ikke tilpasset breddeaktivitet. For å sikre garderobekapasitet 
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tilpasset behovet, har Fredrikstad kommune fått disponere det tidligere presserommet av 
Værste AS, som har tilbudt seg å rehabilitere rommet og utforme det til en garderobe med 
dusj og WC fasiliteter. Kostnaden for denne investeringen fordeles over de 10 neste årene 
over kommunens leieavtale for andre arealer tilknyttet Stadion. Værste AS vil legge på 12 % 
til egen fortjeneste. Ny garderobe er tiltenkt klubbrom for Kråkerøy idrettslag kommende 
sesong. Som en forlengelse av dette rommet finnes et lagerrom som klubben også får 
disponere eksklusivt i 2018. Fredrikstad stadion vil da få 4 garderober, noe som kan ansees 
som akseptabelt for å få gjennomført kamper og treninger for flere lag på samme 
ettermiddag/kveld.  
 
Kråkerøy vektlegger slitasjen på de frivillige rundt lagene som en viktig faktor for sine 
anmodninger. I tillegg påpeker de ekstraarbeidet det medfører å kjøre til og fra klubbhuset 
med vask og draktsett, fylle opp og tømme kioskene på stadion hver uke med sine egne 
varer og risikoen for økt matsvinn.  
 
Utgifter til LED-reklame skyldes at Fredrikstad fotballklubb leier reklameskjermer til 
Fredrikstad stadion. Kråkerøy idrettslag ønsker å benytte disse skjermene til å synliggjøre 
sine egne sponsorer når klubben har kamper på stadion. Det er Fredrikstad fotballklubb som 
skal fakturere Kråkerøy idrettslag for produksjonen av reklamen.  
 
Kråkerøy idrettslag har inngått avtale med Fredrikstad fotballklubb om å benytte deres 
kiosker og selge deres varer. Som kompensasjon betaler Kråkerøy idrettslag halvparten av 
salgsinntektene til Fredrikstad fotballklubb.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Rådmannen har ikke avsatt midler i budsjettet til å dekke de merkostnader og inntektstap 
som Kråkerøy IL eventuelt vil ha som følge av omleggingen av kunstgress, men foreslår at 
utvalgets disposisjonskonto kan benyttes. For 2018 sesongen vil dette utgjøre ca. 200 000 
kroner. 
 
I tillegg har Kråkerøy IL anmodet om at kommunen dekker kostnadene til LED-reklame; 
kroner 52 500, utgifter til rettigheter for kiosksalg, estimert til kroner 18 000, og fasiliteter for 
vaskeri, kroner 10 000. Rådmannen har ikke funnet å dekke disse kostnadene. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant 
 
Vurdering 
Rådmannen mener at anmodningen om fritak fra leie på Fredrikstad stadion bør 
etterkommes. Dette med bakgrunn i tidspunktet vedtaket ble fattet. Kråkerøy hadde planlagt, 
budsjettert og forberedt 2018-sesongen på sitt nye kunstgress på Kråkerøy stadion. De 
økonomiske kostnadene ved leie gjennom en hel sesong må ansees som krevende for et 
frivillig idrettslag. I særdeleshet to år på rad. Inntektstapet dette medfører for kommunen 
foreslås dekket inn via utvalgets disposisjonskonto.  
 
Rådmannen besørger en omgjøring av presserommet til en fjerde garderobe med funksjon 
som Kråkerøys klubbrom for kommende sesong. Denne omgjøringen vil på sikt bedre 
Fredrikstad stadion som utleieobjekt for kommunen. Økningen fra 3 til 4 garderober fører til 
at det lar seg gjennomføre to kamper etter hverandre, som kommende sesong vil skje ofte. 
Denne underkapasiteten av garderober er problematisk i forhold til å tilby leietagere de 
fasiliteter som kreves for gjennomføring av kamper og treninger. Kostnadene for 
inneværende år løses ved omprioriteringer innenfor budsjettrammen til KMB. Budsjettmidler 
for 2019 og ut perioden må innarbeides i budsjett 2019. 
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Anmodningen om inndekning av ekstrakostnader knyttet til produksjon av LED-reklame 
anbefaler rådmannen å ikke etterkomme. Det kan ikke ansees som det offentliges ansvar å 
stå til rette for produksjon av reklame. Selv om dette var uforutsette utgifter for idrettslaget, 
antar rådmannen at Kråkerøy ville hatt utgifter med å produsere reklamen også til sitt eget 
anlegg. Kostnadsgrunnlaget for reklameproduksjonen er i så måte også lite dokumentert. 
Det er rimelig å anta at man på Kråkerøy idrettslag sine hjemmekamper har anledning til å 
eksponere sponsorene på flere måter enn kun på LED-skjermene.  
 
Anmodning om inndekning av kostnader knyttet til leie av klubbrom for ledere og tillitsvalgte, 
anbefaler rådmannen å ikke etterkomme. Kråkerøy idrettslag har allerede både 
klubbrom/garderobe og solid lagerplass tilgjengelig. Fredrikstad stadion burde ha nok 
tilstøtende areal til at trenere og lagledere kan prate seg imellom i forkant/etterkant av 
kamper og treninger. 
 
Kråkerøy idrettslag ber om at Fredrikstad kommune dekker utgiften for å få benytte 
Fredrikstad fotballklubb sitt vaskeri til sine draktsett og treningstøy. Som følge av at 
klubbrommet og hjemmearenaen til Kråkerøy idrettslag blir på Fredrikstad stadion i 2018, er 
det naturlig at de også må ha tilgang til de fasiliteter klubben daglig er i behov av for å drifte 
klubbens aktivitet. Vask og tørk av klær og utstyr er i så måte et omfattende arbeid for 
oppmenn og frivillige og det er urimelig å forvente at man skal løse dette andre steder. 
Rådmannen anbefaler at forespørselen etterkommes.  
 
Rådmannen anbefaler at forespørselen om kompensasjon for utgifter til leie av kioskutsalg 
ikke etterkommes, da Kråkerøy idrettslag selv velger å ikke benytte egne varer. De har 
rettigheter til å stå for hele kiosksalget og ville hatt utgifter knyttet til innkjøp av varer også 
om de hadde hatt utsalg på eget klubbhus. 
 
Kostnadene knyttet til fritak av leie for sesongen 2018 og til leie av vaskerifasiliteter, som 
utgjør 200 000 kroner, anbefaler rådmannen finansiert over kultur- og miljøutvalgets 
disposisjonskonto. 
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Sponsorliste Senior

1 Sportmann
2 Europris
3 NorEngros
4 Andersen & Mørck
5 Seaport
6 Foss & Strande Elektro AS
7 BDO
8 Borge Rør AS
9 Stene Stål Gjenvinning AS

10 Malorama AS
11 OMG
12 Multifood AS
13 T.O. Fjeld AS
14 Porsche Senter Son AS
15 Torbyen AS
16 Directe House AS
17 Egil Nordli AS
18 Malermester HA Johannessen AS
19 Tveit & Torgers Byggmester AS
20 HP Hovelsen AS
21 XL Bygg - Knatterudfjellet
22 Gustavsen Autosalg AS
23 RG Oppmåling
24 Bertel O Steen
25 Værste AS
26 Fargerike Kjøstelsen
27 Tjenestecompagniet DH
28 Wican Data AS
29 Fredrikstad Blad
30 Univern
31 Kråkerøy Revisjon
32 AK Mekaniske
33 Bodahl Johansen AS
34 Multiconsult AS
35 Kredinor
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Saksnr.: 2018/8458 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 93256/2018 
Klassering: C34 
Saksbehandler: Jørgen Søderberg Jansen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 33/18 
 
Forstudie om mulig utvidelse av antall kinosaler 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Det utarbeides en innledende studie som et vurderingsgrunnlag for å eventuelt gå 

videre med et mulighetsstudie om utvidelse av antall kinosaler. 
2. Studien legges frem for kultur- og miljøutvalget ultimo 2018. 
 
Fredrikstad, 10.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Det utarbeides en innledende studie som et vurderingsgrunnlag for å eventuelt gå 

videre med et mulighetsstudie om utvidelse av antall kinosaler. 
 

2. Studien legges frem for kultur- og miljøutvalget ultimo 2018.  
 
Sammendrag 
Fredrikstad Kino har et jevnt og høyt besøk. Trenden lokalt, nasjonalt og internasjonalt er at 
kinobesøket er økende. Digitaliseringen av kinoene har også gitt en større tilgang på film, og 
gitt kinoene mulighet for visning av flere typer innhold, blant annet spesialimportert film og 
opera, konserter og teater. 
 
Fredrikstad har stor befolkningsvekst og økt bosetting i sentrum og sentrumsnære områder. 
Kinoen er en viktig faktor for et attraktivt sentrum, og en helt vesentlig del av den urbane og 
opplevelsesbaserte infrastrukturen i Fredrikstad. Dagens kino har seks kinosaler, og 
befolkningsveksten, det gode besøket og den økende filmtilgangen tilsier at det bør vurderes 
å se på mulighetene for om antallet kinosaler bør økes. 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 
Saksopplysninger 
Den nåværende kinoen i Fredrikstad har seks kinosaler, og ble åpnet i februar 2002. Den 
erstattet Blå Grotte, som hadde tre kinosaler. Den nye kinoen ble bygget som et resultat av 
en sterk økning i kinobesøket, som hadde ført til at kapasiteten på Blå Grotte ble for liten. 
Kinobesøket på Blå Grotte steg fra 99.558 i 1992 til 236.167 i 2001. 
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Det ble bygget en ny kino med seks saler, som gjennom smartere løsninger både 
bygningsmessig og teknisk kunne betjenes med samme bemanning som de tre salene på 
Blå Grotte. Dette har gitt et bredere kinotilbud, med flere filmer, flere forestillinger, flere 
spesialvisninger, flere festivaler og flere besøk. Det vises i dag ca 8.500 forestillinger hvert 
år, og kinoen er åpen 12-15 timer pr dag, 363 dager i året. Besøket på den nye kinoen har 
variert fra 249.021 i 2007, som var et dårlig år for hele den norske kinobransjen, til 310.825 
besøk i 2003 og 302.635 i 2016. Besøket vil variere ut fra hvilke filmer som slippes i de 
enkelte årene, men det er verdt å merke seg at besøket i 2015, 2016 og 2017 har vært høyt 
og relativt jevnt, med 278.949 besøk i 2015, 302.635 besøk i 2016 og 276.566 besøk i 2017. 
Besøket i 2018 ser ut til å kunne bli på samme nivå.  
 
Det gode kinobesøket i Fredrikstad gjenspeiler en nasjonal og internasjonal trend. På 
landsbasis var kinobesøket i 2016 det høyeste siden 1983, et år da ikke fantes blu ray og 
man ikke kunne laste ned film fra internett. Spådommene om at streaming og film på nett 
skulle føre til kinodød har vist seg å ikke stemme med virkeligheten. Kinoene har nok en 
gang vist seg å tåle konkurransen fra nye medier, kinoens død ble spådd også da TV, VHS, 
laserdisc, parabol, DVD og blu ray kom. Den nye konkurransen fra ulike tjenester for film på 
nett har i stedet redusert markedet for tidligere konkurrenter som DVD/blu ray og TV. Det 
har igjen ført til at inntektene fra kinovisning har blitt enda viktigere for filmbransjen. 
Inntektene fra ulike former for hjemmevideo er nesten borte, og nettløsningene genererer 
adskillig lavere inntekter. Derfor satser filmprodusentene stadig mer på kinomarkedet. 
 
En annen forklaring på at kinoene har beholdt sin sterke posisjon er at kinobransjen stadig 
er i fornyelse. Det satses på ny teknologi, økt komfort, mer innbydende foajeer og andre ting 
som gjør at kinoene fortsatt er attraktive kulturtilbud og møteplasser. Hadde kinoene sett ut 
som i 1983 ville det ikke blitt satt nye besøksrekorder. Kinoene har fornyet seg kraftig med 
bl.a. digital filmvisning, nye lydsystemer, digital 3D, nye kinostoler, bedre utforming av 
kinosalene, større kiosker mm. På 2000-tallet har det blitt åpnet nye kinosentre i blant annet 
Fredrikstad, Moss, Tønsberg, Ski, Lillestrøm, Tromsø, Sandnes, Oslo, Sotra og Bergen. I 
mars 2018 åpnet det foreløpig nyeste: Odeon Kino i Oslo med 14 topp moderne kinosaler og 
et nytt kinosenter er under oppføring i Bergen. 
 
Fredrikstad kommune har hatt en stor vekst i innbyggertallet siden dagens kinosenter ble 
planlagt på slutten av 90-tallet. Da storkommunen ble etablert i 1994 var innbyggertallet ca 
65.000, i dag har det passert 85.000, og det forventes å runde 100.000 i relativt nær fremtid. 
Fredrikstad kommune har som mål at en stor andel av befolkningsveksten skal skje gjennom 
fortetting i sentrumsnære områder og kinoen er en viktig attraktivitetsfaktor i sentrum. 
Nasjonalt og internasjonalt regner kinobransjen med at en by bør ha én kinosal pr 10.000 
innbyggere. Dette tilsier at Fredrikstad burde hatt ni kinosaler i dag, og ti saler i nær fremtid. 
I tillegg har Fredrikstad Kino besøk fra Hvaler, Råde og fra hele Østfold, og dekker et 
nedslagsfelt på 150.000-200.000 mennesker. Til sammenligning har Tønsberg to kinosentre 
med til sammen 15 kinosaler. 
 
Digitaliseringen av kinoene har gjort at kinoene har større tilgang på film, og at man kan vise 
filmene flere ganger og over lengre perioder. Tidligere var filmkopier et knapphetsgode, 
filmtilbudet på den enkelte kino ble begrenset av tilgangen på filmruller. Kinoene måtte vente 
på ledige kopier for å få vist filmene, man kunne beholde filmene i en begrenset periode, og 
filmer kunne bare vises i én sal av gangen, siden det var fysiske filmruller. I dag er filmene 
digitale og det er ingen fysiske forhold som begrenser filmtilbudet. En film som «Den 12. 
mann» kan vises i alle kinosaler samtidig på premieren, alle kinoer i Norge kan vise den på 
premieredagen, og kinoen kan vise filmen fra jul til påske uten tanke på at filmen skal sende 
videre. Den eneste fysiske begrensningen for kinotilbudet er nå antall kinosaler. 
 
Digital filmvisning har ført til at nye aktører tilbyr film for nye målgrupper. De siste årene har 
det kommet egne distributører for tamilsk film, polsk film, Bollywood-film, film fra Lituaen, og 
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distributører som tilbyr kinovisning av opera, teater, konserter og kunstutstillinger. Det har 
også blitt flere distributører av tradisjonell film. Dette har ført til at Fredrikstad Kino nå 
opplever det samme som på slutten av 90-tallet i den gamle kinoen: Tilgangen på film og 
etterspørselen fra publikum er større enn kapasiteten, kinoen har ikke nok saler til å både 
beholde filmer som har et godt besøk og samtidig ta imot alt som tilbys av nye filmer.  
 
Kinoene har de senere årene sett en sterk økning i interessen fra bedriftsmarkedet, med økt 
salg av visninger til kundetreff, samlinger for ansatte og lignende. Dette gir økt besøk og 
økte inntekter, men krever også større salkapasitet. De kinoene som har størst suksess med 
dette har også egnede områder for å servere gjestene før og etter visning. Det er også økt 
etterspørsel etter «luksussaler», spesielt til bedriftsvisninger. 
 
Fredrikstad Kino har vært en pioner innen kioskdrift på kino, og hadde en av landets største 
kinokiosker da den nye kinoen ble åpnet i 2002. I dag har mange kinoer en adskillig større 
kiosk, og Fredrikstad Kino har for liten kioskkapasitet ved visning av store filmer. Lange køer 
og en for liten kiosk fører til at mange heller går forbi. Dette gir et dårligere tilbud til publikum 
og reduserte inntekter for kinoen. 
 
Fredrikstad Kino har som mål å gi Fredrikstads innbyggere et allsidig og godt kinotilbud, og 
kinoen er en viktig bidragsyter til et attraktivt bysentrum. I Kommunedelplan for kultur 2012-
2023 står det: 
 
Fredrikstad Kino skal være et levende kulturknutepunkt i Fredrikstad som bidrar til liv i 
sentrum hver dag gjennom hele året. Kinoen skal presentere et aktuelt og allsidig tilbud for 
alle deler av befolkningen og samarbeider med mange kulturaktører[…]Kinoen er en viktig 
del av Fredrikstad som filmby, og er samarbeidspartner for lokale filmprosjekter og arena for 
lokale filmskapere. Gjennom premiérer og andre arrangementer markerer kinoen seg både 
lokalt og nasjonalt.  
 
Fredrikstad Kinos vedtatte strategiplan og kinoens virksomhetsplan har disse målene: 

 Publikum skal alltid føle seg velkomne og ha en god opplevelse på Fredrikstad Kino. 
 Filminteresserte i Fredrikstad skal oppleve å få et komplett kinotilbud i sin egen by. 
 Kinoen skal være en attraktiv opplevelses- og læringsarena for barn og ungdom. 
 Kinoen skal vitalisere kulturbyen Fredrikstad. 
 Kinoen skal være en attraktiv samarbeidspartner for filmmiljøet i Fredrikstad. 
 Fredrikstad Kino skal være en foregangskino i den norske kinobransjen.  
 Kinoen skal gi publikum en optimal kinoopplevelse. 
 Kinoen skal gi publikum et godt og attraktivt kiosktilbud. 
 Kinoen skal bruke sine ressurser til å skape økt aktivitet og økte inntekter, så lenge 

det ikke på bekostning av kinoens hovedoppgaver. 

Besøk og billettinntekter ved Fredrikstad Kino 1990-2017: 
2017: Besøk: 276.566  Billettinntekter: 25.649.065 
2016: Besøk: 302.635  Billettinntekter: 27.442.309 
2015: Besøk: 278.949  Billettinntekter: 24.591.679 
2014: Besøk: 254.808  Billettinntekter: 22.033.212 
2013: Besøk: 265.419  Billettinntekter: 22.706.700 
2012: Besøk: 268.829  Billettinntekter: 22.991.470 
2011: Besøk: 257.264  Billettinntekter: 21.732.730 
2010: Besøk: 258.485  Billettinntekter: 21.658.521 
2009: Besøk: 287.085  Billettinntekter: 23.160.235 
2008: Besøk: 291.537  Billettinntekter: 21.093.620 
2007: Besøk: 249.021  Billettinntekter: 16.620.700 
2006: Besøk: 283.083  Billettinntekter: 19.312.370 
2005: Besøk: 254.314  Billettinntekter: 17.388.055 
2004:  Besøk: 283.218  Billettinntekter: 17.664.504 
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2003:  Besøk: 310.825  Billettinntekter: 19.359.089 
2002:  Besøk: 261.457  Billettinntekter: 15.599.650 (ny kino åpnet i februar) 
2001:  Besøk: 236.167  Billettinntekter: 12.563.010 
2000:  Besøk: 214.646  Billettinntekter: 10.619.508 
1999:  Besøk: 217.581  Billettinntekter: 10.697.355 
1998:  Besøk: 221.143  Billettinntekter: 10.645.205 
1997:  Besøk: 217.168  Billettinntekter:   9.036.460 
1996:  Besøk: 211.604  Billettinntekter:   8.694.586 
1995:  Besøk: 200.267  Billettinntekter:   7.340.487 
1994:  Besøk: 168.827  Billettinntekter:   6.095.152 
1993:  Besøk: 126.524  Billettinntekter:   4.683.973 
1992:  Besøk: 99.558  Billettinntekter:   3.793.310 
1991:  Besøk: 107.648  Billettinntekter:   4.128.230 
1990:  Besøk: 122.490  Billettinntekter:   4.553.790 
 
Økonomiske konsekvenser 
En innledende studie av behovet for flere kinosaler anslås å koste inntil 200.000 kroner, og 
dette vil bli dekket innenfor kinoens driftsbudsjett. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Kinoen er et viktig trekkplaster som bidrar til et levende sentrum, og et kulturtilbud med 
svært lav terskel, som alle deler av befolkningen kan benytte seg av. Kinoen bidrar til å få 
innbyggerne ut av sofaen, og er en sosial aktivitet. 
 
Ansattes medbestemmelse 
De ansatte er orientert om at det ønskes å utrede en utvidelse av kinoen, og vil bli tatt med i 
en videre prosess. 
 
Vurdering 
Flere faktorer peker i retning av at en utvidelse av antall kinosaler er fremtidsrettet: Godt 
kinobesøk lokalt og nasjonalt, økt tilgang på film og økt etterspørsel etter film, og økende 
innbyggertall. Det er stor befolkningsvekst i Fredrikstad, og kommunens strategi om 
fortetting og et urbant sentrum vil føre til at stadig flere bor i sentrum eller i sentrumsnære 
områder. Et godt og mangfoldig kinotilbud er en viktig del av et attraktivt sentrum, og kinoen 
skaper liv i sentrum gjennom hele året. 
 
Dagens teknologi gjør det trolig mulig å drive en kino med flere saler uten at det kreves noen 
vesentlig økning i antall ansatte. Dette må ses nærmere på i en utredning, men med den 
kunnskapen rådmannen har om saken i dag, vil det trolig være mulig å doble antall kinosaler 
uten at man dobler antall ansatte. Bemanningsbehovet vil avhenge av løsningene som 
velges, men de grunnleggende administrative funksjonene vil være de samme, og dersom 
man etablerer nye kinosaler i nærheten av den eksisterende kinoen, kan man ha felles 
løsning for billettluke og kiosk. Med gode løsninger vil det være minimalt behov for å øke 
grunnbemanningen.  
 
I dag investeres det tid og penger i å markedsføre det generelle kinotilbudet og de enkelte 
filmene. Med flere saler vil denne investeringen gi større avkastning. Når en film først er 
markedsført og har vekket interesse hos publikum, er det bra både for publikum og for 
kinoen at filmen kan vises på flere forestillinger og over flere uker. En generell utfordring for 
kinoene er at publikum er interessert i å se en film, men siden tilgangen på film er stor og 
antall saler er begrenset, opplever publikum at de ikke rekker å se filmen før den er tatt av 
plakaten. 
 
Fredrikstad Kino opplever i dag at antall saler setter begrensninger på filmtilbudet. Tilgangen 
på filmen og interessen fra publikum tilsier at kinoen kunne hatt flere kinosaler. Det er et 
potensiale for å gi Fredrikstads innbyggere et enda bedre kinotilbud, og samtidig øke 
kinoens inntekter. 
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I dag står de private kinokjedene Odeon (tidligere SF) og Nordisk Film Kino for over 
halvparten av kinobesøket i Norge. Begge er etablert i Oslo, og i Bergen eier SF 49% av 
Bergen Kino og hele Sotra Kino, mens Nordisk Film Kino snart åpner kino utenfor sentrum. 
Det vil være naturlig å anta at private aktører vil vurdere å etablere seg i Fredrikstad-
distriktet når byens nåværende kino ikke lenger har en kapasitet som matcher 
etterspørselen. Hvis Fredrikstad får to konkurrerende kinoer vil det føre til økonomiske 
utfordringer for Fredrikstad Kino. Utgiftene vil forbli på dagens nivå, mens inntektene vil bli 
redusert når to kinoer deler på besøket. Det vanlige ved etablering av konkurrerende kinoer 
er at totalbesøket blir høyere, men den eksisterende kinoen vil tape besøk til den nye. Dette 
så man i Tønsberg, der besøket ved kinoen i sentrum ble kraftig redusert etter åpning av et 
nytt kinosenter utenfor sentrum. 
 
En utvidelse av Fredrikstad Kino bør helst skje i tilknytning til eller i nærheten av dagens 
kinosenter. Dette vil gi de beste forutsetningene for økonomisk lønnsom drift og være 
enklest for publikum. Det er også nedfelt i kommunedelplan for kultur og i kinoens 
strategiplan at kinoen skal være i sentrum. Det kan allikevel være aktuelt å se på andre 
plasseringer, for eksempel andre steder i sentrum, eller som en «bydelskino» utenfor 
sentrum, hvor dagens kino er hovedkinoen og sørger for fortsatt aktivitet i sentrum. Det 
foregår mange utbyggingsprosjekter i og utenfor sentrum hvor det kan være aktuelt å 
innlemme en kino.  
 
Det bør gjøres en innledende studie som kartlegger besøkspotensialet, forventet 
besøksutvikling og hvor mange og hvor store saler det er behov for. Studien bør også se på 
bemanningsbehovet for drift av to kinosentre. Studien vil være et vurderingsgrunnlag før 
man eventuelt går videre med et mulighetsstudie.
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 34/18 
 
Søknad om midler til Munch-nettverket "Edvard Munch - kunsten og livet" 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Nettverksprosjektet Edvard Munch – Kunsten og livet tildeles kr 65 000 i tilskudd. 

Midlene dekkes over Kulturetatens budsjettpost for kulturbasert næring, attraksjons- og 
opplevelsesutvikling. 

 
Fredrikstad, 15.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Nettverksprosjektet Edvard Munch – Kunsten og livet tildeles kr 65 000 i tilskudd. 

Midlene dekkes over Kulturetatens budsjettpost for kulturbasert næring, attraksjons- og 
opplevelsesutvikling. 

 
Sammendrag 
Saken bygger på søknad mottatt fra Visit Fredrikstad & Hvaler, som søker om kr 95 000 til 
nettverksprosjektet Edvard Munch – kunsten og livet. Edvard Munchs historie kan spores 
mange steder i Fredrikstad, og Fredrikstad er et av stedene som er representert i Munch-
nettverket, som er en videreføring etter jubileet Munch 150 i 2013. 
 
Til søknaden følger en grundig prosjektrapport for nettverksprosjektet for juni 2016-
desember 2017, som blant annet presenterer hensikten med prosjektet, mål og 
måloppnåelse, der hovedmålet i prosjektet er å øke kjennskapen om og interessen for 
opplevelsesprodukter og steder knyttet til Munch. Av rapporten kan en lese at dette er noe 
de langt på vei har lykkes med, men at det nå gjenstår videre produktutvikling, 
kunnskapsformidling og kommunikasjon. 
 
Samarbeidet med Visit Oslo Region nevnes spesielt som viktig, siden det bidrar til 
markedsmuligheter som prosjektet ellers ikke kunne oppnådd, samt at det sikrer en løpende 
kobling og kontakt med destinasjonsarbeidet i Osloregionen. Visit Fredrikstad & Hvaler 
jobber med prosjektledelsen av nettverket, og ønsker nå å videreutvikle produktene om 
Munch i Fredrikstad, med fokus på utvikling av aktiviteter basert på etablert løype og Munch-
punkt, samt utvikling og gjennomføring av kompetanseopplegg for bedrifter som driver i 
lokaler eller på arenaer som har en tilknytning til den lokale Munch-historien. 
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Søknaden er valgt fremmet som egen sak, da den anses å falle til siden for retningslinjer for 
ordningen Tilskudd til kunst- og kulturtiltak. 
 
Av et budsjett på kr 125 000 søkes det Fredrikstad kommune ved Kulturetaten om kr 95 000.  
 
I saken foreslås det å innvilge kr 65 000, der midlene skal gå til deltakelse i nettverket og 
lokal satsing med videreutvikling av etablerte produkter og kompetanseheving av driverne 
ved Munch-stedene i byen.  
 
Vedlegg: 
1 Rapport Munch-nettverket "Edvard Munch - kunsten og livet"- juni 2016-desember 

2017 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Søknad fra Visit Fredrikstad & Hvaler. 
 
Saksopplysninger 
Nettverksprosjektet Edvard Munch – Kunsten og livet, søker Fredrikstad kommune om kr 
95 000 i tilskudd til et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv, der 
Visit Fredrikstad & Hvaler har prosjektlederansvaret. Søknaden er valgt fremmet som egen 
sak, da den anses å falle til siden for retningslinjer for Tilskudd til kunst- og kulturtiltak. 
 
Bakgrunn for søknaden og Munch-nettverket 
Edvard Munch er kjent for en hel verden. Det som ikke er like kjent, er historien om Munchs 
tilknytning til Fredrikstad. Edvard Munchs historie kan spores mange steder i Fredrikstad. 
Hans stamfar på farssiden, Søren Munch, hadde sitt virke på Isegran. Hans mors slekt, 
Bjølstad-slekten, er fra Fredrikstad. Edvard Munchs mor, Laura Cathrine Munch, og hans 
tante, Karen Bjølstad, ble født i Storgata 26. Munchs foreldre giftet seg i Glemmen kirke, og 
på kirkegården ved Gamle Glemmen kirke ligger flere av familien Bjølstad begravet.  
 
Edvards mor, Laura Cathrine Munch (født Bjølstad) og Karen Bjølstad, hans kjære tante 
Karen, skulle få stor innflytelse på Edvard Munchs liv. Edvard Munch (1863-1944) ble født 
(12. desember) på Løten i Hedmark, som sønn av Christian Munch fra Oslo og 
Laura Cathrine Munch. Laura Cathrine (født 10. mai 1837) ble bare 31 år gammel. Hennes 
søster Karen (født 25.oktober 1839) gikk inn i sin søsters sted og ble pleiemor for hennes 
fem barn. Munchs mor og far, Laura Cathrine og Christian giftet seg i Glemmen kirke 
i Fredrikstad, 15. oktober 1861. Edvard Munch og hans søsken besøkte ofte sin bestefar, 
Andreas Larsen Bjølstad, og stemor Marie i Storgata i Fredrikstad. Tante Karen var en av 
Edvard Munchs mest brukte modeller, blant annet i kjente malerier som Det syke barn og 
Vaar 
 
I forbindelse med Munchs 150-års-jubileum i 2013, samlet Munch-stedene i Norge seg i et 
nettverk for felles markeringer og aktiviteter. Samarbeidet ble ledet av Munchmuseet. 
 
Blant annet kom Nasjonalmuseet på besøk til Fredrikstad museum, med maleriet 
«Selvportrett med sigarett» (Munch i koffert) og Fredrikstad kommune fikk skulpturen 
«Munchs Mødre» i gave fra Foreningen Munchs Mødre. «Munchs Mødre» er et monument i 
bronse og granitt, skapt av kunstneren Birthe Marie Løveid og står plassert på 
Blomstertorvet. 
 
I 2014 ble det bestemt at de samme aktørene ønsket å fortsette og utvikle Munch-nettverket, 
slik at man i felleskap kan tilby et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs 
kunst og liv. Aktørene er fra Munch-kommunene; Kragerø, Åsgårdstrand, Vågå, Løten, 
Vestby, Moss og Fredrikstad med Visit Fredrikstad & Hvaler, sammen med Munchmuseet 
og Nasjonalmuseet. 
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I 2015 ble forprosjektet til nettverksprosjektet etablert med de samme samarbeidspartnere, 
med fokus på mobilisering og produktutvikling.  
 
I rapporten nevnes også samarbeid med Oslofjordprosjektet, som har vært initiativtaker og 
pådriver for å utvikle et opplevelsesbasert Munch-produkt som et viktig signaturtema. 
Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Østfold, 
Vestfold, Buskerud (Ringerike), Oslo og Akershus. Destinasjonsselskapene i Østfold, 
Vestfold, Oslo, Akershus og Buskerud – samt søndre del av Oppland og Hedmark var med i 
Oslofjordprosjektet som ble avsluttet 31.12.2015. 
 
Produkter i Fredrikstad 
 
En vandring i Edvard Munchs fotspor  
Denne løypa kom på plass gjennom et samarbeid mellom Foreningen Munchs 
Mødre, Østfoldmuseene ved avdeling Fredrikstad Museum, Fredrikstad kommune ved 
Kulturetaten, Visit Fredrikstad & Hvaler og Sparebankstiftelsen DNB, og består av 6 skilt 
plassert på ulike steder der Munch har en tilknytning til byen. 
 
1. Isegran 
Søren Rasmussen Munch, Edvard Munchs «stamfader» tjente under Tordenskiold på 
Isegran på Kråkerøy ved Fredrikstad. 
 
2. Blomstertorget 
Her ser vi over elven til Bjølstad der bestefar Andreas ble født i 1806 og hvor skulpturen 
«Munchs Mødre» nå står plassert. 
 
3. Storgata 26 
Barndomshjemmet til Laura Cathrine Munch (mor) og Karen Bjølstad (tante). Motivet 
«Andreas Bjølstad på dødsleiet» er hentet herfra. 
 
4. Glemmen kirke  
Edvard Munchs far og mor giftet seg i kirken. 
 
5. Gamle Glemmen kirke  
Familiegravstedet til Edvard Munchs morsslekt. 
 
6. Hankø  
Der Edvard Munch malte ”Notbinderen” (1888) og ”På bryggen” (1888). 
 
Munch på Fabel (Munch-punkt) 
På Litteraturhusets kafé Fabel, ble det i 2017 åpnet et «Munch-punkt», der historien om 
«Munchs mødre» formidles i kafeen, på initiativ fra foreningen Munchs Mødre  
 
Munch-kunstverk som ble malt i Fredrikstad kommune 
- Tegning av bestefar Bjølstad (tidlig tegning – udatert) 
- «Bestefar Bjølstad på dødsleiet» (fra Storgaten 26) fra 1888 
- «Notbinderen» fra 1888 malt på Hankø (privat eie Sveits) 
 
Det har gjennom det nasjonale nettverket blitt jobbet lokalt med andre aktiviteter i 
Fredrikstad. Kulturhuset Qulthus åpnet Edvard Munch og Tante Karens stue i 2011 og har 
Munch-tilbud hele året, som «Edvard Munch for children». De har laget et eget 
Munchbrettspill som selges over hele landet. Alle andreklassinger opplever 
aktivitetsutstillingen «Tante Karen og Edvard Munch» gjennom Den kulturelle skolesekken, 
som er et fast tilbud til skolene. 
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Formål  
Nettverket har nå utviklet opplevelser, økt egen kompetanse og etablert egne lokale 
tiltak knyttet til Munch. Prosjektplanen som er utviklet av Visit Fredrikstad & Hvaler er blitt 
benyttet av alle partnerne til å søke lokale midler og til forankring i egne rekker. Nettverket 
har så langt blitt finansiert av stedene (kommunene) med kr 100 000 i året, med unntak av 
Fredrikstad kommune, men hvor Fredrikstad har bidratt med prosjektledelse gjennom 
prosjektleder Maya Nielsen i Visit Fredrikstad & Hvaler. Østfold, Akershus og Oslo har også 
fått et tilskudd fra Innovasjon Norge i 2017, som har dekket andelen til stedene i denne 
regionen. 
 
Formålet med nettverket er å ha et økt fokus på å skaffe flere besøkende til steder der 
Munch har en tilknytning. Dette vil inkludere en satsing på å heve kvaliteten på stedene og 
produktene, produktutvikling og utvikling av relevante turpakker samt testmarkedsføring av 
dette internasjonalt. 
 
Nettverket skal samarbeide om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Visjonen er å 
gjøre Edvard Munchs kunst og liv til en av Norges mest attraktive, tematiske opplevelser 
 
Mål  
Skape attraktive og tilgengelige Munch-opplevelser knyttet til hans kunst og liv 
(helhetlig tilbud i Munchs fotspor) 
- Bygge lokal stolthet, eierskap og kompetanse 
- Skaffe flere besøkende til steder der Munch har en tilknytning. 
- Skape et bærekraftig nettverk med internasjonalt og langsiktig potensiale 
 
Veien videre  
Munch-stedene, med sine kommuner, museer, destinasjonsselskaper og næringsaktører 
ønsker å arbeide videre med utviklingen av opplevelsene knyttet til Edvard Munchs kunst og 
liv. Den lokale utviklingen av opplevelsen skjer i samarbeid mellom kommune, næring og 
destinasjonsselskap på de ulike stedene og med Munch-nettverket som en ressurs. 
 
Det overordnede markedsarbeidet gjøres i et samarbeid mellom Munch-nettverket og 
VisitOsloRegion. Munch-opplevelsene inkluderes i kampanjer og profilering. Munch-
nettverket gjør også egne aktiviteter spisset mot turoperatører og individuelle, koordinert 
med VisitOsloRegion.  
 
Når det nye Munchmuseet åpner 2020 skal stedene, historiene og opplevelsene knyttet til 
Edvard Munchs liv være en samlet, prioritert, synlig, internasjonal attraksjon for regionen. 
 
Det søkes midler til følgende: 
Det fremkommer av søknaden at det søkes kr 95 000 kroner til følgende aktiviteter:  
 

- Deltagelse i det nasjonale nettverket 2018, ledet av VFH 
 

- Utvikling av aktiviteter basert på etablert løype og Munch-punkt 
 

- Utvikling og gjennomføring av kompetanseopplegg for bedrifter som driver i lokaler 
eller på arenaer som har en tilknytning til den lokale Munch-historien. 
 

- For spisestedene; MUNCH & MAT 
Historikk som kan implementeres ved matbordet. 
 

- Søren Rasmussen Munch – og historien om hans tilhold på Isegran under 
Tordenskiold. Deltok i slaget ved Dynekilen. Fikk flere sønner født i Fredrikstad – 
og en av disse kalte de Edvard Munch (den «aller første» Edvard Munch som alle 
andre Edvard´er senere er oppkalt etter) 
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- Jakteskipperen fra Aasgaardstranden - Hvem var egentlig Munchs bestefar, 
Andreas Larsen Bjølstad? – Edvard Munchs bestefar ble født på 
«Aasgaardstranden på Kragerøen» – det vil si ca der Slippen ligger i dag. Det 
finnes flere historier om den staute og sterke Bjølstad-familien fra «Kragerøen». 
Han var også jaktskipper og eide flere skuter som gikk på fart til England blant 
annet. Billedmateriale og historier finnes. 

- Edvard Munchs forhold til mat – og kanskje champagne. Hans forhold til rips og 
eggedosis. Hans kontinentale matvaner – som risotto. Hans husholderskes 
«matdagbok». 

 
For guider 
HVEM VAR EDVARD MUNCH? 

- Verdenskunstneren 
- Mennesket 
- Edvard Munch og Munch-kommunene 

 
MØDRENE 

- Hvem var Laura Cathrine Bjølstad? 
- Hvem var Karen Bjølstad? 

 
BRYLLUPET I GLEMMEN KIRKE 

-  …og de levde lykkelig deretter…? 
- Laura Cathrine Munch 

 
FAMILIEN 

- Tante Karen 
- Besøkene i Fredrikstad 
- Søren Rasmussen Munch – og historien om Isegran og litt om farsslekten 
- Jakteskipperen fra Aasgaardstranden - Hvem var Andreas Larsen Bjølstad? 
- Edvard Munchs bestefar. 

 
I søknaden nevner Visit Fredrikstad & Hvaler følgende samarbeidspartnere i prosjektet: Café 
Minemagasinet, Litteraturhuset, Slippen, Qulthus, Fredrikstadguidene og Torill Stokkan. 
 
Budsjett og finansiering  
 
Utgifter 
Kurs for bedrifter, guider mfl     kr 30 000 
Deltakelse i nasjonalt nettverk  kr 55 000 
Møter og workshops                 kr 40 000 
Totale utgifter                            kr 125 000 
 
Inntekter 
Innovasjon Norge                      kr 30 000 
Sum budsjetterte inntekter        kr 30 000 
 
Søknadssum                             kr 95 000 
 
VisitOsloRegion har også utviklet en egen nettside for Munch-prosjektet, der det ligger 
informasjon om de ulike Munch-stedene og der Fredrikstads opplevelser «En vandring i 
Munchs fotspor» og «Munch på Fabel» presenteres:  
https://www.visitoslo.com/en/osloregion/munch/ 
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Økonomiske konsekvenser 
Av en totalsum på kr 125 000 søkes det Fredrikstad kommune ved Kulturetaten om kr 
95 000. Det er kun Innovasjon Norge som er oppgitt som medfinansiører.  
 
Munchnettverket har så langt blitt finansiert av stedene (kommunene) med kr 100 000 i året, 
med unntak av Fredrikstad. Østfold, Akershus og Oslo har også fått et tilskudd fra 
Innovasjon Norge i 2017, som har dekket andelen til stedene i denne regionen. 
 
Rådmannen foreslår et tilskudd på kr 65 000 som dekkes over Kulturetatens budsjettpost for 
kulturbasert næring, attraksjons- og opplevelsesutvikling. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Det er rådmannens oppfatning at kultursektoren generelt bidrar positivt til folkehelsen i 
kommunen, både for arrangører og for innbyggerne. Tilskudd til å styrke produktene for å 
formidle vår Munch-historie, bidrar til å sikre befolkningen og turister et bredt og mangfoldig 
tilbud Tiltakene kan bidra til å sette vår Munch-historie inn i en større helhet som kan bidra til 
å vekke stolthet og identitet til egen by og vår historie, blant annet opp mot åpningen av et 
nytt Munch-museum i Oslo i 2020. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
I rapporten for nettverksprosjektet gis det en grundig oversikt over aktiviteter og resultater fra 
forprosjektperioden og prosjektet så langt. 
 
Visit Fredrikstad & Hvaler har gjennom flere år jobbet for å gjøre merkevaren Edvard Munch 
og Munch-kommunene kjent, og bidrar med dette prosjektet å formidle en mindre kjent 
historie om Fredrikstad. Dette setter Fredrikstad inn i en større kontekst og er tematisk 
ekstra aktuelt i oppkjøringen til nytt Munch-museum i Bjørvika som åpner i 2020. 
 
Visit Fredrikstad & Hvaler har tatt utgangspunkt i eksisterende produkter med «En vandring i 
Munchs fotspor» og formidling av historikk på de stedene der skiltene står plassert/ områder 
som har tilknytning til Munch-historien, noe som ses på som positivt for å kunne bygge 
videre på arbeidet som ble påbegynt i forbindelse med jubileet Munch 150 i 2013. 
 
Visit Fredrikstad & Hvaler har vesentlig erfaring i det å tilrettelegge for innovasjonsprosesser 
og nettverksutvikling i samarbeid med andre aktører. De har opparbeidet seg solid erfaring 
og kunnskap innen turisme og markedsrelaterte aktiviteter. De har også opparbeidet seg et 
godt nasjonalt nettverk knyttet til prosjektet. Visit Fredrikstad & Hvaler er et 
destinasjonsselskap som utvikler, markedsfører og selger Fredrikstad og Hvaler som et 
attraktivt reisemål med fokus på historien og spennende opplevelser.  
 
I rapporten fremheves det at særlig de mindre Munch-stedene, som Fredrikstad, Moss, 
Vågå og Løten ikke hadde hatt mulighet til å fremme sin del av historien i en større nasjonal 
og internasjonal kontekst, uten et slikt nettverk. Det er først når man setter stedene og 
historiene i sammenheng at de får kraft og tyngde. Dette er noe rådmannen anser som 
Fredrikstads mulighet til å ta del i en større kontekst. 
 
Prosjektet skal finansieres av de ulike samarbeidspartnerne i nettverket. Fredrikstad er den 
eneste kommunen som hittil ikke har bidratt økonomisk direkte til prosjektet. Fredrikstad 
kommune gir imidlertid økonomisk støtte til Visit Fredrikstad & Hvaler som 
vertskommunebidrag. 
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Rådmannen stiller seg positiv til søknaden i lys av den videre satsingen i å presentere 
Fredrikstad som en rik kulturby med en spennende historie og bredde av ulike opplevelser. 
Nettverket vil kunne bidra med å sette Fredrikstad inn i en større felles historie, som vil være 
positivt for byens omdømme som kulturby. Rådmannen finner også at prosjektet svarer opp 
til satsingsområder nedfelt både i næringsplanen, kulturplanen og i vedtatt prioriterte 
områder i gjeldende handlingsplan. 
 
Rådmannen anbefaler kultur- og miljøutvalget å innvilge kr 65 000 til nettverksprosjektet 
Edvard Munch – kunsten og livet.
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Rapport	juni	2016	–	desember	2017	

EDVARD	MUNCH	–	Kunsten	og	livet	
Nettverksprosjekt	for	et	helhetlig	opplevelsestilbud	bygget	på	Edvard	Munchs	kunst	og	liv		

	

	

	

	

	

Maya Nielsen 
Prosjektleder  
+47 958 32 233 
maya@vistfredrikstadhvaler.com 
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PROSJEKTLEDERENS OPPSUMMERING 

Edvard Munch er en av Norges største merkevarer. Det er med dyp respekt vi arbeider med 
stedene og opplevelsene knyttet til hans liv og kunst. Særlig de mindre Munch-stedene, 
som Fredrikstad, Moss, Vågå og Løten hadde ikke hatt mulighet til å fremme sin del av 
historien i en større nasjonal og internasjonal kontekst. Det er når vi setter stedene og 
historiene i sammenheng at de får kraft og tyngde. Arbeidet med dette prosjektet og 
nettverket har vært en unik reise, med stort engasjement og utvikling. Som i så mange 
nettverksprosjektet så viser det seg at det er nytten av nettverket i seg selv som er den 
største effekten. Så også i dette. Når krefter forenes så får samarbeidet større fokus også 
utenfor kommune- og fylkesgrenser – og med det større legitimitet og relevans.  

En viktig og avgjørende faktor er også samarbeidet med Visit Oslo Region. Dette gir 
markedsmuligheter som prosjektet ellers ikke ville hatt mulighet til å oppnå, og det sikrer en 
løpende kobling og kontakt med destinasjonssamarbeidet i Osloregionen. Dette gir igjen 
kobling til Oslo Brand Alliance, Innovasjon Norge m fl.  

Prosjektet nevnes med forventning i mange sammenhenger, av politikere, Innovasjon 
Norge, departement og reiselivsnæring. Og ikke minst – prosjektet har utløst midler og 
engasjement lokalt i kommunene.  

Hovedmålet i prosjektet er å øke kjennskapen om og interessen for opplevelsesprodukter 
og steder knyttet til Munch. Det har vi langt på vei lyktes med. Men det gjenstår fortsatt 
mye i forhold til produktutvikling, kunnskap, formidling og kommunikasjon.  

1. BAKGRUNN 

Munch150	jubileum	(2013)	
I	forbindelse	med	Munchs	150-års-jubileum	i	2013,	samlet	Munch-stedene	i	Norges	seg	i	et	nettverk	
for	felles	markeringer	og	aktiviteter.	Samarbeidet	ble	ledet	av	Munchmuseet.	

Ønske	om	videre	samarbeid	(2014)	
De	samme	aktørene	ønsker	å	fortsette	og	utvikle	seg	slik	at	man	i	felleskap	kan	tilby	et	helhetlig	
opplevelsestilbud	bygget	på	Edvard	Munchs	kunst	og	liv.	Aktørene	er	fra	det	etablert	samarbeidet	i	
Munch-kommunene	i	Kragerø,	Åsgårdstrand,	Vågå,	Løten,	Vestby,	Moss	og	Fredrikstad	sammen	med	
Munchmuseet	og	Nasjonalmuseet.		

Forprosjekt	(2015	–	2016) 
Alle	de	opprinnelige	Munch-stedene	ønsker	å	være	med	i	et	videre	samarbeid.	Konklusjonen	på	
nettverkssamlingen	for	Munch-kommunene	11.	-	12.	desember	2014	på	Staur	gård,	Løten	var	et	
ønske	om	videreføring	av	satsningen	–	med	arbeidstittel	”Munch	–	Kunsten	og	livet”.		Forprosjektet	
ble	derfor	etablert	og	har	jobbet	videre	med	mobilisering	og	produktutvikling.	Det	er	avhold	to	
nettverkssamlinger	i	2015	og	arbeidsgruppa	har	startet	arbeidet	med	produktutvikling	og	
testmarkedsføring.	Forprosjektet	vil	ha	en	avsluttende	samling	på	Vågå	i	juni	2016.		

Oslofjordprosjektet	(OPLO)	–	har	vært	initiativtaker	og	pådriver	for	å	utvikle	et	opplevelsesbasert	
Munch-produkt	som	et	viktig	signaturtema.	Prosjektet	er	støttet	av	Innovasjon	Norge,	
Fylkeskommunene	og	Fylkesmennene	i	Østfold,	Vestfold,	Buskerud	(Ringerike),	Oslo	og	Akershus.	
Destinasjonsselskapene	i	Østfold,	Vestfold,	Oslo,	Akershus	og	Buskerud	–	samt	søndre	del	av	Opland	
og	Hedmark	var	med	i	Oslofjordprosjektet	som	ble	avsluttet	31.12.2015.	
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2. HENSIKTEN MED ET MUNCH-NETTVERK 

Formålet	med	nettverket	er	å	ha	et	økt	fokus	på	å	skaffe	flere	besøkende	til	steder	der	Munch	har	en	
tilknytning.	Dette	vil	inkludere	en	satsing	på	å	heve	kvaliteten	på	stedene	og	produktene,	
produktutvikling	og	utvikling	av	relevante	turpakker	samt	testmarkedsføring	av	dette	internasjonalt.	
Nettverket	skal	samarbeide	om	kompetanseutvikling	og	erfaringsutveksling.	

VISJON 
- Gjøre	Edvard	Munchs	kunst	og	liv	til	en	av	Norges	mest	attraktive,	tematiske	opplevelser		

	

MÅL 
- Skape	attraktive	og	tilgengelige	Munch-opplevelser	knyttet	til	hans	kunst	og	liv		

(helhetlig	tilbud	i	Munchs	fotspor)	

- Bygge	lokal	stolthet,	eierskap	og	kompetanse	

- Skaffe	flere	besøkende	til	steder	der	Munch	har	en	tilknytning.		

- Skape	et	bærekraftig	nettverk	med	internasjonalt	og	langsiktig	potensiale	

KJERNEVERDIER 

Et	godt	samarbeid	mellom	reiselivs-	og	opplevelsesnæringen	og	kunst	og	kulturformidlere	gir	
synergieffekter	og	nye	muligheter	innen	næringsutvikling	–	og	er	viktig	for	å	lykkes.	Videre	er	det	
viktig	at	kvalitetsaspektet	er	med	i	alle	ledd	av	prosjektarbeidet	og	avgjørende	for	hvordan	
nettverket	skal	framstå	og	videreutvikles.		

	

ORGANISERING 

PROSJEKTLEDELSE 

Maya Nielsen (Visit Fredrikstad og Hvaler) 

Prosjektet er forankret i styret i Visit Oslo Region. 

ARBEIDSGRUPPE 

Arbeidsgruppen	har	i	perioden	bestått	av;	

• Harald	Botner	–	Kragerø	kommune	
• Solfrid	Sakariassen	–	Vestfoldmuseene		
• Bente	Hagen	–	Løten	kommune	
• Tora	Sandbu	–	Vågå	kommune	
• Tone	Brünner	-	Munchmuseet	
• Margrethe	Lømo	–	Ramme	(fra	sept	17)	
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MARKED 

Edvard Munch er en av modernismens viktigste kunstnere. Han var aktiv gjennom mer enn 
seksti år, fra han debuterte i 1880-årene og helt frem til sin død i 1944. Munch var en del av 

symbolismen på 1890-tallet, og en foregangsfigur for den ekspresjonistiske kunsten fra 
begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Hans kontinuerlige eksperimentering innen maleri, 
grafikk, tegning, skulptur, foto og film har gitt ham en unik posisjon i norsk og internasjonal 

kunsthistorie  

(sitat fra Munchmuseets hjemmesider). 

Edvard Munch er en av Norges store bidrag til verdens kulturarv. ”Edvard Munch – kunsten 
og livet” har derfor et stort internasjonalt, tidløst potensial. Ved å vise knytningen mellom 
kunsten og livet og følge i Edvard Munchs fotspor til Munchstedene i Norge, i tillegg til de 
store kulturinstitusjonene, vil vi kunne tilby kulturturisten en ennå bedre – og større 
opplevelse. 

TRENDER – KULTURTURISTEN 

I den ferske reiselivsmeldingen "Opplev Norge – unikt og eventyrlig" fremhever regjeringen 
blant annet en sterkere kobling mellom kultur og reiseliv. 

Regjeringen mener at langt bedre samordning på tvers av bransjer og regioner, vil være en 
forutsetning for å styrke tilbudet av helhetlige reiselivsprodukter i markedet. På bakgrunn av 
dette vil Regjeringen legge til rette for å samle reisemålselskapene i større og færre 
enheter. Reiselivsnæringen er nå inndelt i seks landsdelsselskaper. Den nye strukturen i 
reiselivsnæringen mener man kan betjene næringens aktører på en bedre og mer effektiv 
måte enn tidligere, og bidra til økt lønnsomhet i næringen. 

I meldingen står det at "samarbeid mellom 
de kulturelle og kreative næringene og 
reiselivsnæringen i Norge gir muligheter for 
økt tilfang av publikum til kulturelle 
arrangementer og et større mangfold av 
opplevelser i reiselivsnæringen. For begge 
parter kan større grad av samarbeid bidra 
til økt verdiskaping".  

Munch-nettverket spilte inn sine 
synspunkter til reiselivsmeldingen og bidro 
sammen med Visit Oslo Region m fl å øke 
fokuset på kultur og urbanitet.  

MARKEDSKANALER 

VisitOSLOregion er en tilgjengelig 
markedskanal for ”Edvard Munch – Kunsten 
og livet”. Her kan aktørene tilgjengeliggjøre 
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Motiver	og	mobilisere	aktørene
Kartlegge	aktørene
Etablere	nettverket
Kommunisere	og	møtes
Kartlegge	og	videre-utvikle	produktene
Utvikle	kvalitetskrav

Sikre	videreføring
Kartlegge	muligheter	for	videreføring
Kartlegge næringsaktørene
Replanlegge	og	oppdatere	prosjektplan
Lage	budsjett
Konkludere	(Go/no	go)
Sikre	egenfinansiering	og	søke	om	
midler

Bygge	kompetanse
Kartlegge	andre	nettverk
Arrangere	studietur
Lage	plan	og	gjennomføre	
kompetanseutvikling
Kontinuerlig	videreutvikling	mot	
nettverkets	kvalitetskrav
Involvere	næringsaktørene	(SMB)

Utvikle	marked
Videreutvikle	gode	
produkter(kundereisen)
Utvikle	egenart	og	profil	(foto	og	
design)
Testmarkedsføring
Kjenne	kunden
Nå	ut	til	kunden	(markedsføring)
Selge
Kvalitetssikre og	opprettholde

produkter og tilbud digitalt og lage helhetlige opplevelser i samarbeid.  

Kragerø ligger utenfor web-samarbeidet i Osloregionen, men er allikevel inkludert i Munch-
siden på visitosloregion.com 

Produkter	og	attraksjoner	knyttet	til	Edvard	Munchs	kunst	og	liv	inkluderes	i	Visit	Oslo	Regions	
kampanjer	rettet	mot	det	internasjonale	markedet. 

PROFIL 

Det er laget en egen digital presentasjon av Munch-stedene, beregnet på det internasjonale 
markedet. https://project.vev.design/munch/  

Det	er	også	laget	en	profilfilm;	https://www.youtube.com/watch?v=_NFauaXpc9w		

Den	grafiske	profilen	er	laget	av	designbyrået	
Page	Black.	

	

	

	

	

	

MÅLSTATUS I NETTVERKSPROSJEKTET 

Hovedprosjektet	bygger	videre	på	det	arbeidet	og	de	aktivitetene	som	er	startet	i	forprosjektet	og	
legger	den	samme	målsetningen	og	de	samme	premissene	til	grunn.	Samtidig	har	hovedprosjektet	
søkt	å	bygge	på	og	skape	synergier	med	andre	Munch	initiativ	som	Innovasjon	Norge	har	støttet,	bl.a.	
”Edvard	Munch	som	spydspiss	for	økt	turisttrafikk	til	Norge”	som	har	fått	tilskudd	til	utvikling	av	
Innovasjon	Norge.	

Dette	hovedprosjekt	for	det	videre	nettverksarbeid	Edvard	Munch	–	Kunsten	og	livet	skal	jobbe	med	
kompetanseutvikling,	produktutvikling,	kvalitetskrav,	markedsposisjonering	og	testmarkedsføring.	

	

	

	

	

	

	

	

Forprosjekt

Plan	og	videreføring

Hovedprosjekt
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Motiver	og	mobilisere	aktørene
Sikre	videreføring

Bygge	kompetanse
Utvikle	marked

GJENNOMFØRT I FORPROSJEKTET 

Som	det	fremgår	av	figuren	over	har	vi	gjennom	det	pågående	forprosjektet	(2015	–	2016)	jobbet	
med	mobilisering,	erfaringsutveksling	og	kartlegging	–	som	er	fundamentet	for	det	videre	arbeidet	i	
hovedprosjektet.	Vi	er	nå	godt	i	gang	med	produktutvikling	og	definering	av	kvalitetskrav	som	det	vil	
jobbes	videre	med	i	hovedprosjektet.	

Fasen	sikre	videreføring	er	gjennomført	for	2017	ved	å	planlegge	og	sikre	resurser	til	det	videre	
arbeidet	i	hovedprosjektet.	Det	har	også	vært	essensielt	å	avdekke	hvilke	næringsaktører	(SMB´er)	
som	kan	innlemmes	i	samarbeidet.	

GJENNOMFØRT I HOVEDPROSJEKT ÅR 1 – 2016 / 2017 

Hensikten	med	en	videreføring	av	samarbeidet	i	hovedprosjektet	er	å	gjøre	Munch-nettverket	i	stand	
til	å	nå	den	visjonen	og	de	målene	det	er	enighet	om	i	konklusjonen	av	forprosjektet.	En	viktig	del	av	
dette	er	fokuset	på	at	det	skal	være	en	varig	satsning	som	gir	lokal	næringsutvikling	og	stolthet.	

Fasen	å	bygge	kompetanse	og	faglig	utvikling	fremheves	som	en	viktig	motivasjon	og	en	av	
hovedoppgavene	vil	bli	et	samarbeide	om	kompetanse-	og	erfaringsutveksling	i	nettverket.	

Videre	vil	fasen	å	utvikle	marked	sammen	med	utvikling	av	egenart	og	profil	løfte	Munch-stedene.	
Nettverkssamarbeidet	vil	i	hovedprosjektet	jobbe	for	å	etablere	kvalitetsstandarder	for	å	gjøre	
Munch-stedene	eksportklare	og	utvikle	produktene	og	relevante	turpakker	som	kan	
testmarkedsføres	som	del	av	hovedprosjektet.	Digitalisering	og	sømløs	tilgjengeliggjøring	inngår.	

	

	

	

	

	

KJERNEOMRÅDER I HOVEDPROSJEKTET 
Hovedaktivitetene	i	gjennomføringen	av	hovedprosjekt	er	beskrevet	mer	detaljert	i	kapitel	4a.	
Oppsummert	er	følgende	områder	kjernen	i	hovedprosjektet.	

Å	VIDEREUTVIKLE	NETTVERKET	(MOTIVERE	OG	MOBILISERE)	

• Prosjektledelse	
• Kommunisere	innen	nettverket	
• Arrangere	nettverkstreff	
• Å	kartlegge	næringsaktørene	(SMB´er)	

Å	INVESTERE	I	KOMPETANSE	(BYGGE	KOMPETANSE)	

• Gjennomføre	relevante	kurs	for	næringsaktører	og	organisasjonene	
• Sikre	god	produktutvikling	
• Utvikle	turpakker	knyttet	mot	markedsstrategien	
• Aktivt	engasjere	i	erfaringsutveksling	med	andre	relevante	miljøer	
• 	
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Å	FORSTÅ	OG	SELGE	I	ET	REISELIVS-	OG	OPPLEVELSESMARKED	(UTVIKLE	MARKED)	

• Videreutvikle	markedsanalyse	basert	på	markedsvurdering	og	målgruppeanalyse	
• Definere	markedsstrategi	basert	på	markedsanalysen	og	trender	og	utfordringer	
• Utvikle	en	felles	profil	og	”brand”	
• Tilgjengeliggjøring	produkter	i	en	felles	portal	
• Legg	til	rette	for	testmarkedsføring	
• Gjennomføre	fells	markedsføringstiltak	i	definerte	internasjonale	markeder	

GJENNOMFØRING AV HOVEDAKTIVITETER 

Aktivitetene	i	hovedprosjektet	er	utviklet	i	arbeidsgruppa	og	forankret	i	nettverket.		

HA 1 - Prosjektledelse Status pr des 2017 

1. Lede	gjennomføringen	av	nettverksarbeidet	basert	på	prosjektplan	og	
prosjektmandat	

Løpende	

2. Tydeliggjøre	og	kommunisere	visjon	og	mål		 Utført	

3. Gjennomføre	risikoanalyse	og	kontinuerlig	kvalitetssikring	samt	følge	opp	
definerte	KSF.	

Løpende	

4. Sikre	god	organisering,	gjennomføre	samlinger,	møter	og	involvere	
styringsgruppen	samt	økonomistyring.	

Løpende	

5. Utarbeide	kommunikasjonsstrategi,	handlingsplan	og	sikre	god	
kommunikasjon	

Under	arbeid	

6. Evaluere	og	rapportere		 Løpende	

HA 2 - Nettverksbygging  

7. Samle	og	forplikte	aktørene	 Utført	år	1	

8. Motivere	og	videreutvikle	nettverket	 Løpende	

9. Arrangere	nettverkssamlinger,	temamøter	og	erfaringsutveksling	 Gjennomført	år	
1	

10. Inkludere	aktørene	i	kommunikasjonsaktiviteter	 Løpende	

HA 3 - Produktutvikling  

11. Lage	plan	for	videreutvikling	av	produktene	basert	på	markedsanalyse	og	
målgruppedefinering	

Under	arbeid	

12. Etablere	og	implementere	felles	kvalitetsstandard	for	Munch-produktene	
(se	på	Sveriges	”Sverige-Norden-Världen”	modell)	

Utført	

13. Videreutvikle	markedstilpassede	Munch-produkter		 Løpende	

14. Utvikle	temakonsepter	og	turpakker	knyttet	mot	markedsstrategien	og	
knytte	stedene	sammen	

Under	arbeid	

15. Introdusere	opplevelsesdesign	og	kundereisen	i	videreutvikling	av	
produktene	

År	2	

16. Utvikle	helhetlig	opplevelsesdesign	med	god	historiefortelling,	ikke-
gjentagende	formidling	av	fakta	om	kunsten	og	livet	og	felles	Munch-

Utført	
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guider	for	et	utvalg	av	rundturer	i	Edvard	Munchs	fotspor.	

HA 4 - Kompetanse  

17. Lage	plan	for	kompetanseutvikling	i	Munch-nettverket	 Under	arbeid	

18. Knytte	til	seg	(definert)	spisskompetanse	(innen	guideteknikk,	formidling,	
digitalt	vertskap,	etc)	

Utført	–	
arbeides	videre	

med	i	år	2	

19. Kartlegge	andre	(internasjonale)	kulturbaserte	nettverk	som	kan	være	
aktuelle	som	partnere,	for	erfaringsutveksling	og	for	å	lære	om	og	av	

År	2	

20. Arrangere	studietur	for	erfaringsutveksling	med	anbefalt	nettverk	innen	
kultur	og	besøksnæring	generelt	

År	2	

21. Gjennomføre	plan	for	kompetanseutvikling	i	Munch-nettverket	inkl.	faglig	
kurator,	gjennomføre	kurs	i	design	av	relevante	turpakker,	
kvalitetssystemer	og	næringsutvikling.	

År	2	

HA 5 - Marked og kommunikasjon  

22. Definere	målgruppen	 Utført	

23. Kartlegge	og	samle	data	for	å	finne	potensiale	for	besøk	innen	definerte	
markedssegmenter	

Under	arbeid	

24. Definere	og	velge	et	testmarked	 Under	arbeid	

25. Starte	utvikling	av	felles	designkonsept	for	visuell	helhetlig	profil	 Utført	

26. Teste	markedsføring	av	Munch-opplevelser	mot	utvalgte	kundegrupper		 Utført	for	år	1	

27. Samle	data	for	videre	markedsanalyse	 Under	arbeid	

28. Utarbeide	relevant	markedsmateriell	for	nettverket	 Utført	

29. Gjennomføre	markedsføring	og	salg	 Løpende	

 
HA 6 - Videreføring – organisering og drift 

 

33. Kartlegge	ønske	og	muligheter	for	videreføring	av	nettverkssamarbeidet	 Utført	

34. Vurdere	ønsket	og	behovet	for	internasjonale	partnere		 Under	arbeid	

35. Re-planlegge	og	oppdatere	prosjektplan	m/	milepæler,	organisering,	
resurser,	beslutningspunkter	og	budsjett	

Under	arbeid	

36. Konkludere	og	anbefale	videre	framdrift	 Under	arbeid	

37. Forplikte	aktørene	 Utført	for	år	1	

38. Kontinuerlig	sikre	finansiering	for	videre	nettverksarbeid	og	
markedsføring	

Løpende		

39. Re-planlegge	neste	fase	av	hovedprosjektet	(kontinuerlig)		 Løpende	

40. Vurdere	og	anbefale	videre	ordinær	drift	(alternativt	exit-strategi)	 Under	arbeid	
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AKTØRER 

KJERNEAKTØRER 
Nettverkssamarbeidet	er	etablert	etter	initiativ	fra	nettverket	som	ble	etablert	ifm	jubileet	
Munch150	og	det	er	disse	ni	aktørene	som	er	kjerneaktørene	og	er	med	i	prosjektet.	Alle	aktørene	
har	signert	intensjonsavtale.	

1. Munchmuseet		
2. Nasjonalmuseet		
3. Kragerø	kommune	
4. Horten	kommune	(Vestfoldmuseene)	
5. Løten	kommune	
6. Vågå	kommune	
7. Vestby	kommune	/	Ramme	
8. Moss	kommune		
9. Fredrikstad	kommune	(Visit	Fredrikstad	&	Hvaler)	

NÆRINGSAKTØRER  – INKLUDERES VIA KJERNEAKTØRENE.  

Museer,, hoteller, serveringssteder, guider, transport 

Oslo 

• Munchmuseet  
• Nasjonalmuseet  
• Thon-hotellene 

Kragerø  

• Kragerø Resort (avtale om egeninnsats inngått) 
• Tollboden (avtale om egeninnsats inngått) 
• Barekoza (avtale om egeninnsats inngått) 
• Skåtøy kafe (avtale om egeninnsats inngått) 
• Kragerø Golf (avtale om egeninnsats inngått) 
• Kragerø Sportell (avtale om egeninnsats inngått) 
• Kragerø Fjordbåtselskap (avtale om egeninnsats inngått) 
• Kultur-kameratene (avtale om egeninnsats inngått) 
• Visit Kragerø (avtale om egeninnsats inngått) 
• Victoria Hotel (avtale om egeninnsats inngått) 
• Galleri Nicolines hus 
• Jomfrulandguiden 
• Portør pensjonat 

Horten (Åsgårdstrand) 

• Thon hotell Åsgårdstrand 
• Engø Gård Hotel & Restaurant 
• Frantzen Bakeri og konditori - Munchs cafe 
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Løten 

• Munch-senteret på Klevfos (avtale om egeninnsats inngått) 
• Løiten	Brænderi	kafé	(avtale om egeninnsats inngått)	
• Mjøsgårdene	SA	
• Oplandske	Dampskipsselskap	AS	
• Løten	Nærstasjon	(avtale om egeninnsats inngått)	

Va ̊gå  

• Bokhandel’n kafe 
• Gammel-Kleppe (overnatting, kulturopplevelser) 
• Besheim Fjellstue 
• Lemonsjø Fjellstue (avtale om egeninnsats inngått) 

Vestby		

• Akershus reiselivsråd (avtale om egeninnsats inngått) 
• Ramme Eiendom Petter Olsen 
• Rammestiftelsen for Kunst, Kultur og Natur  

Moss		

• Punkt Ø 
• Hotell Refsnes Gods AS  

Fredrikstad		

• Isegran Drift  
• Café Minemagasinet (avtale om egeninnsats inngått) 
• Bokbyen Gamlebyen 
• Østfoldmuseene 
• Litteraturhuset 
• Munchs Mødre – Torill Stokkan (avtale om egeninnsats inngått) 
• Barnekultursenteret Qulthus 
• Restaurant Slippen 
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MARKEDSAKTIVITETER 

Prosjektet har deltatt selvstendig og også som en del av Visit Oslo Region sitt 
produktspekter på en rekke aktiviteter. 

ITB (Internationale Tourismus-Börse Berlin) 8.-.12. mars 2017 – Munch-prosjektet hadde 
egen stand i Innovasjon Norges kulturlounge 

109.000	fagbesøkere,	29%	viste	interesse	for	kulturreiser	(nest	størst	interesse),	16%	for	
studiereiser	 
35%	privat	besøkere	viste	interesse	for	kulturreiser	(nest	størst	interesse),	15%	for	
studiereiser  
(kilde:	besøksundersøkelser	ITB	2017)	 

Norwegian Travel Workshop 2016 og 2017 – Munch-nettverket var representert med 
materiell 

Visit Oslo Region fagdag for turoperatører 1. nov 2017 – presentasjon av Munch-prosjektet 

Norway Day i London april 2016 og 2017 - Munch-nettverket var representert med materiell 

Cruise Norway´s messer i Hamburg og USA 2016 og 2016 - Munch-nettverket var 
representert med materiell 

Etablert samarbeide med Innovasjon Norge Hamburg. 

NETTVERKSSAMLINGER  

Det er gjennomført fire samlinger i 2016 og 2017 

• Vågå 9-10. juni 2016 
• Refsnes 19.-20. sep. 2016 
• Åsgårdstrand 31. mai – 01. Juni 2017 
• Fredrikstad 15. sept 2017 

Samlingen har i snitt hatt 15 deltagere. Temaer for samlingene har vært; 

• Produktutvikling 
• Profilering og markedsaktiviteter 
• Samarbeid mellom aktører og destinasjonsselskaper 
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• Utvikling av felles historie (Stedene forteller) 

 

 

STEDENE FORTELLER 

Innsamling, koordinering og utvikling av en 
felles og sømløs Munch-historie er et eget 
mål i prosjektet. Dette fordi det er et behov 
for at alle som arbeider med – og formidler 
– Munch-historien skal ha tilgang på 
helheten. De som er i førstelinje på 
destinasjonene har god nytte av å kunne 
mer enn ”sin” del. Samtidig så oppleves 
det som positivt for de besøkende at 
historien henger sammen – særlig for de 

som besøker mer enn én destinasjon.  

Den samlede historien vil kunne benyttes på to nivåer; 

Kompetanse – som grunnlag for et kompendium og et kursopplegg 

Profilering – koordinerte tekster til bruk på nett og på trykk. 

Historien har blitt samlet i heftet ”Stedene forteller”. Katja Aarflot, Solfrid Sakariassen og 
Torill Stokkan har koordinert arbeidet. 

Det sees også på muligheten for å benytte materialet i en bokutgivelse, forutsatt en 
avklaring angående eierskap mellom prosjektet og bidragsytere til tekstene.  
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EFFEKTER AV PROSJEKTET OG SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKTER 

EDVARD MUNCH – DEN NORDLIGE RUTEN 

Innlandskommunene Løten og 
Vågå har etablert en egen 
satsing på sin tilknytning til 
kunstneren Edvard Munch. 
Kommunene med tilhørende 
fylkeskommuner og regionråd 
har gått inn med midler til å 
støtte et 6 måneder langt 
forprosjekt i regi av 
destinasjonsselskapene 
Hamarregionen Reiseliv og 
Nasjonalparkriket. 

«Målet er at «Munch- den 
nordlige ruten» kan være et pilotprosjekt for VisitOsloregionen og deres Munch satsing - en 
tydelig og sammenhengende rute gjennom Innlandet»», sier de to reiselivssjefene	Merethe	
Sandum	(Hamarregionen	Reiseliv)	og	Ole	Erik	Bjørnstadhaugen	(Nasjonalparkriket).	

MUNCHSTEDENE I DET NYE MUNCHMUSEET 

Ved grunnsteinedleggelsen av det nye Munchmuseet ble gjenstander fra åtte kommuner, 
som på ulike vis knytter Edvard Munch til stedene, samlet i et skrin som ble plassert i gulvet 

i det nye Munch-museet. 

I skrinet ligger det: 

• Frø fra ett av epletrærne ved 
Ekely 

• En sølvbrosje som har tilhørt 
Munchs tante, som har fått mye av 
æren for at Munch fikk utviklet sitt 
kunstnertalent. 

• En kvist av et av 
kirsebærtrærne utenfor det 
nåværende museet på Tøyen 

• En kopi av Munchs 
testamente 

• Jord fra Munchs fødested på 
Løten 

• Takspon fra gamle Vågå kirke hvor Munch hentet inspirasjon til aulamaleriene 
• En glattslipt stein fra rullesteinstranda Åsgårdstrand der Munch blant annet malte 

Pikene på broen. 
• En perle fra Kragerø 
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MUNCH OG STEDENE. KNAUSGÅRD, MUNCH & TRIER 
Forfatteren Karl Ove Knausgård debuterte som kurator da han laget utstillingen ”Mot 
skogen” sammen med Munchmuseets kurator Kari J. Brandtzæg. 

Mer enn 100 malerier og grafiske verk ble vist i utstillingen som sto fra mai til oktober 2017. 

Parallelt med utstillingen ble det planlagt en film regissert av Joachim Trier med opptak fra 
steder Munch hadde et forhold til, blant annet Jeløya i Moss, Åsgårdstrand, Kragerø, Løten, 
Vågå, Villa Stenersen på Vinderen og atelieret på Ekely.  

Filmen produseres av «Don't Look Now Productions» ved Nicolai Moland og har fått støtte 
av Fritt Ord og av Munch-kommunene. 

ØKT LOKALT ENGASJEMENT 

Nettverksprosjektet har fått stor oppmerksomhet lokalt i Munch-kommunene, både i presse, 
politikk og næringsliv. Kommuner og fylkeskommuner har bevilget støtte til lokale tiltak, og 
stedene har utarbeidet egne planer for utvikling av sin del av Munch-merkevaren.  

VEIEN VIDERE 

Munchstedene, med sine kommuner, museer, destinasjonsselskaper og næringsaktører 
ønsker å arbeide videre med utviklingen av opplevelsene knyttet til Edvard Munchs kunst og 
liv. 

Den lokale utviklingen av opplevelsen skjer i samarbeid mellom kommune, næring og 
destinasjonsselskap, med Munch-nettverket som en ressurs. 

Det overordnede markedsarbeidet gjøres i et samarbeid mellom Munch-nettverket og Visit 
Oslo Region. Munch-opplevelsene inkluderes i kampanjer og profilering. Munch-nettverket 
gjør også egne aktiviteter spisset mot turoperatører og individuelle, koordinert med Visit 
Oslo Region. Utvikle samarbeidet med Innovasjon Norge Hamburg. 

Når det nye Munchmuseet åpner 2020 skal stedene, historiene og 
opplevelsene knyttet til Edvard Munchs liv være en samlet, prioritert, 

synlig, internasjonal attraksjon for regionen. 
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REGNSKAP JUNI 2016 – DESEMBER 2017 

 	
		

	Bidrag	fra	Munch-stedene	2016	-	2017	
	

-kr	650	000,00		
	Tilskudd	fra	Innovasjon	Norge	-	(ØsAkOs)	

	
-kr	250	000,00		

	
   

-kr	900	000		
Egenandel	Åsgårdstrand	31.	mai	–	01.	Juni	2017	

	
-kr	27	995,00		

	Egenandel	Refsnes	19.-20.	sep.	2016	
	

-kr	18	822,00		
	

   
-kr	46	817		

SUM	Inntekter	 		 		 -kr	946	817		

	    HA1	-	Prosjektledelse	 		 		 		
Prosjektarbeid	Drivkraften	AS	2016	 Drivkraften	AS	 	kr	122	688,40		

	Prosjektledelse	2016-2017	 Visit	Fredrikstad	Hvaler	 	kr	234	000,00		
	

   
	kr	356	688		

HA2	-	Nettverk		 		 		
	Samlinger	Vågå,	Moss,	Åsgårdstrand,	Fredrikstad	 Overnatting,	serv.	 	kr	175	689,00		
	

   
	kr	175	689		

HA4	-	Kompetanse		 		 		
	Stedene	forteller	 Tekster,	overs.	trykk	 	kr	80	830,00		

	
   

	kr	80	830		
HA5	-	Marked	og	kommunikasjon	 		 		

	Visuell	profil	og	kart	 Page	Black	AS	 	kr	191	450,00		
	Vev	hosting,	teknisk	løsning	og	animert	kart	 Dapt	AS	 	kr	70	000,00		

	Messer	og	workshops		
	

	kr	65	000,00		
	Utarbeidelse	web	Visit	Oslo	Region	

	
	kr	39	000,00		

	
   

	kr	365	450		
SUM	kostnader	 		 		 	kr	978	657		
Resultat	 		 		 	kr	31	840		

 

Arbeidsgruppens og nettverkets egeninnsats i form av timer er ikke medregnet. 
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Formannskapet   
 
Rapport klimagassregnskap Lislebyhallen 2018 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 
1. Kommunens framtidig arbeid med klimagassreduksjoner og klimatilpasningstiltak knyttet 

til bygg og uteområder, bør bygge videre på erfaringene fra pilotprosjektet Lislebyhallen. 
 
Fredrikstad, 10.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Kommunens framtidig arbeid med klimagassreduksjoner og klimatilpasningstiltak knyttet 

til bygg og uteområder, bør bygge videre på erfaringene fra pilotprosjektet Lislebyhallen. 
 
Sammendrag 
Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer (2008-2014) der Lislebyhallen ble valgt 
som pilotprosjekt. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om 
klimagassreduksjoner innenfor områdene transport, materialvalg og energiforbruk i drift. 
 
Målet var en halvering av utslipp sammenlignet med et referansebygg bygget etter TEK10. 
Det er gjennomført beregninger før, under og etter at bygget sto klart. Klimagassregnskapet 
som framkommer i denne rapporten viser at prosjektet oppnådde en reduksjon på 51%, og 
det konkluderes med at målet ble nådd. Rapporten belyser også hvordan prosessen ble 
gjennomført i en tverrfaglig intern gruppe, og hvilken merverdi det kan gi. Økonomiske 
konsekvenser ved ambisiøse klimamål er også belyst, og viser blant annet at ved å bygge 
med passivhusstandard spares det ca 300.000kwh/år sammenlignet med et TEK10 bygg. 
 
En litteraturstudie gjort av Østfoldforskning viser at kostnaden ved å bygge med høye 
klimaambisjoner, tilsvarende Lislebyhallen, gir en merkostnad på i gjennomsnitt 2000 kr/m2. 
Andre studier viser at klimagassutslipp ved lignende prosjekt blir redusert til en 
tiltakskostnad på mellom 2 – 5000 kr per tonn CO2e, noe som ligger over de fleste 
nasjonale miljøtiltak, men som vil kunne reduseres over tid når marked, teknologi og 
kompetanse utvikles på området.* 
 
Vedlegg 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer (2008-2014) der Lislebyhallen ble valgt 
som pilotprosjekt. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om 
klimagassreduksjoner innenfor områdene transport, materialvalg og energiforbruk i drift. 
Målet var en halvering av utslipp sammenlignet med et referansebygg bygget etter TEK10. 
 
Østfoldforskning har bistått i utarbeidelsen av rapporten og av det siste 
klimagassregnskapet, etter 2 års drift. Målet med rapporten har vært å avdekke hvorvidt 
målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp, sammenlignet med et referansebygg, ble 
oppnådd, og å avdekke suksessfaktorer for måloppnåelse gjennom intervju med sentrale 
prosjektdeltakere. 
 
Klimagassregnskapet er gjort i tre omganger; på prosjekteringsstadiet, rett etter at bygget 
sto ferdig og etter to års drift. Tre områder er beregnet; materialbruk, energibruk i drift og 
transport. 
 
Beregningene viser at innenfor området materialbruk oppnås utslippsreduksjoner på 57 % 
for prosjektert og 56 % for bygget. Den høye måloppnåelsen skyldes både bevisst 
materialvalg men også delvis at man har redusert bruken av overflatematerialer som fliser 
og panel innendørs. 
 
Beregningen for transport i drift viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 
46 % ved de tiltak som er gjennomført for transport. Kollektivtransport vil i praksis ligge en 
del lavere på grunn av at bussene kjører på biogass, men det var ikke data tilgjengelig for 
hvor stor reduksjon dette er. Plasseringen av Lislebyhallen var allerede bestemt da vedtaket 
om pilotprosjekt ble fattet, og sannsynligheten for å oppnå 50 % reduksjon på 
transportområdet ble vurdert som lite sannsynlig, tatt i betraktning Reisevaneundersøkelsen 
for Nedre Glomma 2013/2014. Måloppnåelse på 46% ansees som godt. 
 
Fra området energibruk i drift viser beregningene store reduksjoner fra referansebygg til 
prosjektert, som bygget og i drift for Lislebyhallen. Oppsummert er kravet til Framtidens byer 
om 50 % reduksjon av klimagassutslipp oppnådd med klar margin. 
 
Totalt sett oppnådde prosjektet en reduksjon av klimagasser på 51%. 
 
Rapporten viser også til gjennomførte intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i 
gjennomføringen av prosjektet. Det var ønskelig å synliggjøre at denne formen for 
prosjektsamarbeid på tvers i organisasjonen har stor verdi på læringsmiljøet og for 
engasjementet blant de ansatte som deltok. 
 
Østfoldforskning har sammenlignet Lislebyhallens klimakostnader med andre nasjonale og 
internasjonale prosjekter, blant annet ved å se på prosjektkostnaden for sytten 
klimaambisiøse bygg i Europa (Selected examples of Nearly Zero- Energy Buildings). 
Funnet viser at sammenlignet med nasjonale minimumskrav varierte merkostnadene fra 0 til 
25 %, med et snitt på ca. 11 %. Merkostnadene for å sette klimaambisjoner hadde et 
gjennomsnitt på noe over 2000 NOK/m2. 
 
Oslo Economics har i samarbeid med Cicero og Inventura laget gevinstanalyser for ti 
anskaffelser (2018). Analysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å oppnå vesentlige 
miljøgevinster i form av bla lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. Analysene 
viser at klimagassutslippene i de fleste tilfellene ble redusert til en tiltakskostnad på mellom 
2 – 5000 kr per tonn CO2e, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak. 
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Den samme rapporten konkluderer med at grønne anskaffelser kan ansees som en 
investering i en teknologi, et marked og en kompetanse som kan gi kostnadseffektive 
miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra til kostnadsbesparelser, noe som 
var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Lislebyhallen er et «bygg med kvalitet» og har uteområder som er godt planlagt og utformet 
for rekreasjon og lek, både i skoletiden og ellers. Hele området ved hallen har betydning og 
innvirkning på livet i lokalsamfunnet. Uterommet brukes ettermiddag og kveldstid til lek og 
som møteplass for de som bor på Lisleby. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant 
 
Vurdering 
Erfaringene fra pilotprosjektet viser hvilket handlingsrom kommunen har, knyttet til 
prosjektering og gjennomføring av nye klimavennlige bygg. Rådmannen anbefaler, i tråd 
med ambisjonene Framtidens byer (2008-2014), at kommunen i sine byggeprosjekter setter 
seg høye mål om reduserte utslipp av klimagasser. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 rommer mål for utvikling av 
Fredrikstadsamfunnet mot 2030. Rapporten Klimagassregnskap Lislebyhallen viser hvordan 
kommunen kan planlegge og gjennomføre byggeprosjekt, slik at målene nås. 
 
Følgende delmål står i Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030): 
«Fredrikstad er en kompakt by der klimavennlig transport og nye bygg bidrar til å løse 
klimautfordringene». For å nå disse målene legges følgende strategier til grunn: 

- Prioritere høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og nær knutepunkt for 
kollektivtransport. 

- Utvikle en by der funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen, ligger i gang- og 
sykkelavstand. 

- Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger. 
- Basere utbygging på sirkulær tankegang, og miljøvennlige materialer og 

energiløsninger og lave klimagassutslipp. 
 
I tillegg er uteområdene ved Lislebyhallen et utstillingsvindu for klimatilpasningstiltak, med 
sitt nesten 2000 m2 store sedumtak, regnbed og åpne vannrenner i skolegården. Et 
forbildeprosjekt som kommunen i tillegg til elever, ansatte og besøkende kan være stolte av. 
Rådmannen anbefaler at kommunens framtidige arbeid med klimagassreduksjoner og 
klimatilpasningstiltak knyttet til bygg og uteområder, bør bygge videre på erfaringene fra 
pilotprosjektet Lislebyhallen. 
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Forord  

Formannskapet i Fredrikstad vedtok den 28.11.2012 at Lislebyhallen skulle gjennomføres som et 

pilotprosjekt i Framtidens byer. Prosjektet skulle ha høye klimaambisjoner og fokus på 

klimatilpasning. Innholdet i denne rapporten er en oppfølging av dette vedtaket. I tråd med avtalen 

som ble inngått i 2012 er det gjennomført tre klimagassberegninger. Først da bygget ble 

prosjektert, deretter da bygget sto ferdig. Den siste beregningen er gjort etter to års drift og inngår i 

denne rapporten. Alle beregningene er sammenlignet med et referansebygg og målet var å halvere 

utslipp av klimagasser fra områdene materialbruk, transport og energibruk i drift.   

 

I tillegg til selve tallmaterialet, som forøvrig viser at vi nådde målet, så er rapporten et faglig innspill 

til kommunens ledelse om å sette klimaambisjoner i gjennomføring av framtidige byggeprosjekter 

og utvikling av områder. Kommunens handlingsrom er stort.  

 

Erfaringene fra dette prosjektet viser at lokalisering av bygg, som generer transport, er avgjørende 

for klimagassutslipp. Til tross for en beliggenhet langs fv 109, med relativ god kollektivdekning og 

god sykkel- og gangadkomst, antok vi at transport knyttet til personbil ville bli en utfordring. Det har 

sammenheng med reisemønster og reisemiddelvalg i Nedre Glomma (RVU Nedre Glomma), hvor 

bilen dominerer. Derfor valgte vi tidlig å arbeide med mobilitetsplanlegging. Gjennom bred 

medvirkning med de ulike brukerne av hallen, ble det definert en rekke tiltak som systematisk er 

blitt fulgt opp. Erfaringene fra prosjektet viser at fysiske tiltak som gode sykkelparkeringsanlegg og 

trygge sykkelveier i kombinasjon med holdningskampanjer og regelmessig reisevanekartlegging gir 

resultater.   

I tillegg til klimaambisjoner er gode verktøy som bidrar til systematisk planlegging og 

gjennomføring, slik kvalitetsprogrammet i Framtidens bygg har vært i dette prosjektet, er også 

avgjørende for resultatoppnåelse.   

Rapporten er også en takk til alle involverte i Fredrikstad kommune, som har bidratt med 

kompetanse, kreativitet og engasjement i arbeidet med å få gjennomført Lislebyhallen til et bygg 

med høye klimaambisjoner, både i bygge- og driftsfasen. Vi får det til hvis vi vil.  

 

Anne Skauen, miljøvernrådgiver i Fredrikstad kommune. 
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Sammendrag 

Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. 

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største 

byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet 

ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene transport, 

materialvalg og energiforbruk i drift. Målet var en halvering av utslipp jamfør et referansebygg. Det 

ble utarbeidet et klimagassregnskap ved planlegging/prosjektering.  

 

Rapporten omfatter klimagassregnskap fra områdene materialbruk, energibruk i drift og transport i 

fasene prosjektert, ferdig bygget og etter to års drift. Klimagassberegningene er basert på krav i 

Framtidens byer (klimagassregnskap.no) og benytter rapportmalen fra FutureBuilt. Rapporten viser 

også til intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av prosjektet. Til sist gis 

det innspill til hvordan Fredrikstad kommune kan planlegge og gjennomføre bygg og områder med 

høye klimaambisjoner. 

 

Resultatene av klimagassberegningene etter to års drift viser at totalt sett ble reduksjonen 51 %. 

Mens materialer og energi nådde målet om halvering av klimagassutslipp, nådde ikke transport i 

drift helt opp. For materialer var bruk av lavkarbonbetong i grunn og massivtre i bærekonstruksjon 

viktige tiltak, samt et generelt fokus på å minimere materialbruken. Miljødeklarasjoner som viste 

materialenes faktiske utslipp, fra de ulike leverandørene, ble benyttet. Klimagassreduksjonen fra 

energibruk i drift ble nådd ved å følge passivhusstandard, samt at det ble installert 

bergvarmepumpe for oppvarming. Bergvarme har også bidratt til å redusere klimagassutslippet fra 

eksisterende bygningsmasse ved Nøkleby skole. Transport har vært utfordrende med tanke på 

beliggenhet og brukere på kveldstid der bilkjøring er dominerende. Beregningene viser etter to års 

drift en betydelig reduksjon i forhold referansebygget. Likevel kan en nok tilskrive denne 

reduksjonen mer presise kartlegginger og beregninger av faktiske transportaktiviteter og -midler for 

elevene brukerne sammenlignet med referansebygget. 

 

Lislebyhallen ble bygget med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller 

passivhuskravene med god margin. Med metoden og fremgangsmåten som er beskrevet i 

rapporten er den teoretiske årlige energibesparelsen ved å bygge Lislebyhallen som et passivhus 

fremfor et TEK10 bygg beregnet til å være 297 014 kWh/ år.  

 

Erfaringer fra de involverte er at Lislebyhallen har vært et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i 

planleggingen og et kompetanseløft blant de involverte. Det som skiller Lislebyhallen fra et 

ordinært byggeprosjekt, er at prosjektet ble tilført ekstra ressurser både til planlegging og 

gjennomføring. Dette har vist seg fruktbart. Det er viktig at merverdien ved en slik måte å 

gjennomføre et byggeprosjekt på synliggjøres, slik at erfaringene tas inn i nye prosjekter. Dette 

krever mot og kompetanse fra både politikere og administrasjon.  
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1 Innledning 

Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire 

departementer, KS og tre næringsorganisasjoner. Programmet ble ledet fra sentralt statlig hold 

(Miljøverndepartementet 2008–2013, Kommunal og moderniseringsdepartementet 2013–2014), 

mens det konkrete prosjektarbeidet i hovedsak ble utført lokalt i regi av byene, sammen med ulike 

samarbeidspartnere. Hovedmålet var å redusere de samlete klimagassutslippene fra vegtransport, 

stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig utvikle strategier for å møte 

framtidige klimaendringer.  

 

Gjennom Framtidens byer har bykommunene fått hjelp til å dele sine gode ideer til klimavennlig 

byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat om å utvikle 

byområder i retning av lavest mulig klimagassutslipp, godt bymiljø og forbedre tilpasningsdyktighet til 

klimaendringer. For å nå målene skulle programmet etablere møteplasser, utvikle kunnskap, etablere 

pilotprosjekter, gi økonomiske tilskudd, samt bidra til policyutvikling (Rambøll, 2014).  

 

Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. 

Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene 

transport, materialvalg og energiforbruk i drift. Målet var en halvering av utslipp jamført med et 

referansebygg. Det ble utarbeidet et klimagassregnskap ved planlegging/prosjektering.  

 

I lys av dette ble Østfoldforskning tildelt oppdraget med mål om å: 

• utarbeide et klimagassregnskap for Lislebyhallen etter 2 års drift med fokus på å avdekke 

hvorvidt målet med 50 % reduksjon av klimagassutslipp ble oppnådd, 

• avdekke suksessfaktorer for måloppnåelse gjennom intervju med sentrale prosjektdeltakere, 

• og synliggjøre hvordan erfaringer fra prosjektet kan overføres og implementeres i nye 

prosjekter med høy miljø- og klimaambisjon sett i lys av helhetsperspektivet som ligger i 

kommunens rolle som samfunnsutvikler. 

 

Rapporten omfatter klimagassregnskap fra områdene materialbruk, energibruk i drift og transport i 

fasene prosjektert, ferdig bygget og etter to års drift. Klimagassberegningene er basert på krav i 

Framtidens byer (klimagassregnskap.no) og benytter rapportmalen fra FutureBuilt. Rapporten viser 

også til gjennomførte intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av prosjektet. 

Det er foretatt en vurdering av kostnader knyttet til prosjektet og til andre nasjonal og internasjonale 

prosjekter hvor det er foretatt vurderinger av merkostnader knyttet til klimaambisiøse prosjekter. Til 

sist presenteres noen innspill til hvordan Fredrikstad kommune kan planlegge og gjennomføre bygg 

og områder med høye klimaambisjoner basert på erfaringer fra Lislebyhallen. 
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2 Prosjekt- og metodebeskrivelse 

2.1 Lisleby Flerbrukshall 

Lislebyhallen ble oppført i tilknytning til Nøkleby skole i Fredrikstad, og består av en skoledel og en 

halldel. Bygget ble prosjektert med høye miljø- og klimaambisjoner og med mål om 

passivhusstandard, utstrakt bruk av miljøvennlige materialer og en rekke klimatilpasningstiltak knyttet 

til overvannshåndtering. Lislebyhallen ligger sentralt på Lisleby og er i første rekke en nærmiljøhall. 

Halldelen har også brukere fra andre deler av kommunen.  

Prosjektdetaljene er oppsummert i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Prosjektdetaljer Lisleby Flerbrukshall 

Prosjektnavn Lisleby flerbrukshall 

Byggherre Fredrikstad kommune 

Dato forprosjekt 1.1.2012 

Dato ferdigstillelse Sommer 2015 (igangsettelse høst 2014) 

Prosjektets funksjoner Flerbrukshall, skole og SFO i sambruk 

Areal/ størrelse 3600 BTA / 3343 BRA 

Geografisk plassering/ adresse Leiegata 17, Fredrikstad 

Prosjekterende Pluss Arkitektur AS 

Rådgivende Rambøll Norge AS 

Brukere Tribune 120 tilskuere, 112 elever i klasserom, SFO lokaler 

til 220 barn, 10 ansatte i klasserom 

 

2.1.1 Klimatilpasning  

Klimatilpasning ble valgt som et viktig fokusområde for prosjektet. Statlige føringer angir retning for 

kommunene, som i forslag til ny planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning i 

kommunene (2017), hvor det står følgende om klimatilpasning:  

«Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, 

gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og 

ulemper og drar nytte av fordeler som følge av endringer i klimaet. Klimatilpasning handler om å ta 

hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn på både kort og 

lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig 

utvikling». 

 

Følgende tiltak ble prosjektert og gjennomført;  

• Takets sørside ble lagt med sedummatter, som forsinker og fordrøyer regnvann.   

• To regnbed ble etablert mellom skole og hall.  

• Vann fra nedløp og overvann fra bakken ble ledet i åpne vannrenner til regnbed 

• Dekket på p-plassene ble gjennomført slik at vann trenger gjennom  
 

Oversiktsbilde for Lislebyhallen er vist i Figur 1, mens Landskapsplanen finnes i Vedlegg 5. 
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Figur 1: Oversiktsbilde av Lislebyhallen 

 

Regnbed er et av tiltakene som er gjennomført for å håndtere overvann og er vist på illustrasjonsbilde 

under i Figur 2. Et regnbed kan håndtere ekstremregn ved at det forsinker og fordrøyer vannet før 

avløp.  

 

 

 

Figur 2: Regnbed 

 

2.1.2 Blågrønn faktor - BGF 

Blågrønn faktor (BGF) er en veileder og en beregningsmetode utviklet i klimatilpasningsnettverket i 

Framtidens byer (2008-2014). Veilederen er et verktøy for byggesaksbehandling i by som skal sikre at 

håndtering av overvann og vegetasjon blir vektlagt ved planer for fortetting, transformasjon og 
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utvikling av nye områder. Ved bruk av BGF ble ulike blå og grønne elementer honorert i 

byggeprosjekter. Tiltak som sikrer lokal vannhåndtering og som gir større mangfold i uteanlegg, får 

flest poeng. Man kan som lokal myndighet stille krav om at en må oppnå en gitt poengsum for å få lov 

til å bygge.  

 

Det ble gjort en beregning av BGF på Lislebyhallens arealer, hvor effekten av grønt tak, regnbed og 

åpne vannrenner ble vurdert arealmessig opp mot arealet før utbygging. Gjennom intervjuene kom 

det tydelig fram at øvelsen i seg selv var nyttig som en bevisstgjøring på at man tetter igjen stadig 

større områder og dermed produserer nye utfordringer knyttet til overvann. Mer informasjon om BGF 

finnes hos Miljødirektoratet (2014).  

 

2.2 Klimagassregnskap 

Klimagassregnskapet har i utgangspunktet blitt gjennomført etter kravene fra Framtidens byer og ved 

bruk av verktøyet www.klimagassregnskap.no. Versjon 4 ble brukt for materialbruk i referansebygget, 

mens for resten av beregningene ble versjon 5 brukt.  

 

Klimagassregnskapet ble for referansebygg, prosjektert og ferdigstilt bygg gjennomført av arkitekt 

Camilla Transel i Plus Arkitektur. Dette ble videre brukt som grunnlag for klimagassregnskapet for 

Lislebyhallen to år etter ferdigstillelse.  

 

2.3 Intervjuer av de involverte 

For å vise hvordan arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp ble gjort i praksis og for å kartlegge 

suksessfaktorer og anbefalinger for det videre arbeidet, så ble det gjennomført intervjuer av 

nøkkelpersoner involvert i prosjektet. Følgende personer har velvillig bidratt gjennom intervjuer: 

 

• André Flatner, virksomhetsleder Idrett. 

• Nina Stene Wilhelmsen, prosjektleder utbygging, Prosjektutvikling. 

• Anne Skauen, miljøvernrådgiver, virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling. 

• Runa Elisabeth Hammeren, virksomhetsleder Nøkleby Skole 

• Richard Rodin, inspektør Nøkleby Skole 

 

Intervjuguiden som ble brukt, er vist i vedlegg 4. 
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3 Resultater klimagassregnskap 

3.1 Hovedresultater og sammenligning av alternativer 

Satsningen Framtidens bygg i Framtidens byer stilte krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp over 

livsløpet sammenlignet med et referansebygg. Reduksjon av klimagassutslipp skulle tas innenfor de 

tre områdene materialbruk, energibruk i drift og transport av brukere i en levetid på 60 år.  

 

Hovedresultatene er presentert i Figur 3 og klimagassregnskapet viser en reduksjon av 

klimagassutslipp på 51 % etter to års drift sammenlignet med referansebygget. Klimagassutslipp fra 

området materialbruk ble redusert med 55 % etter to års drift sammenlignet med referansebygget. For 

stasjonær energi var reduksjonen på hele 59 %, mens for transport i drift oppnådde man en reduksjon 

på 46 %.   

 

 

 

Figur 3: Hovedresultatene for klimagassregnskapet til Lislebyhallen 

 

Klimagassutslipp beregnet per år for Lislebyhallen er oppsummert i Tabell 2. Den viser at 

klimagassutslipp for prosjektert bygg lå på 29 % reduksjon og ferdigstilt bygg på 25%, mens etter to 

års drift oppnådde hele 51 % reduksjon. Endringen kommer i hovedsak fra nedgang i 

transportregnskapet, mens utslipp fra energibruk økte noe. 
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Tabell 2: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. år for Lislebyhallen  

 Referansebygg Prosjektert bygg Ferdigstilt Etter to års drift 

 [tonn CO2 / år] [tonn CO2 / år] [tonn CO2 / år] [tonn CO2 / år] 

Materialbruk 29 13 13 13 

Stasjonær energi 59 13 22 21 

Transport 136 134 134 74 

Total 
225 159 169 108 

Reduksjon ifht. 

referansebygg [%]  29 25 51 

 

Klimagassutslipp per bruker av Lislebyhallen er også beregnet og oppsummert i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. person for Lislebyhallen  

 Referansebygg Prosjektert bygg Ferdigstilt Etter to års drift 

 [kg CO2-ekv./år/person] [kg CO2-ekv./år/person] 
[kg CO2- 

ekv./år/person] 
[kg CO2-ekv./år/person] 

Materialbruk 71,3 31,7 31,7 31,7 

Stasjonær energi 144,8 31,3 53,5 51,8 

Transport 331,8 325,9 325,9 180 

Total 
547,9 388,9 411,1 263,5 

Reduksjon ifht. 

referansebygg [%] 
0 

29 25 51 

 

 

Målet om reduksjon av klimagassutslipp ble hovedsakelig redusert fra ferdigstilt til i drift etter to år, 

ved at reisevanekartleggingen viste langt lavere bilbruk blant elevene til og fra skolen enn det som lå 

til grunn i de tidligere fasene. Dette vil bli utdypet i kap. 3.4. 

 

3.2 Stasjonær energibruk 

Klimagassutslipp fra stasjonær energibruk er knyttet til byggets behov for energi til oppvarming, 

kjøling og spesifikk elektrisitetsbruk. Klimagassutslippene ble beregnet for de fire fasene 

referansebygg, prosjektert, ferdigstilt og etter to års drift. Bygget består av en idrettsdel og en 

skoledel, og beregningene er gjort for hver av delene. Referansebygget er basert på tilsvarende bygg 

som tilfredsstiller forskrift om tekniske krav til byggverk. Forutsetninger for å beregne energibruk i drift 

for referansebygget var: 

 

• Spesifikt netto energibehov [kWh/m2 *år] tilsvarende rammekravet i teknisk forskrift 

• 60 % av varmebehovet dekkes av varmepumpe (systemvirkningsgrad 2,25) og 40 % av elkjel 

(systemvirkningsgrad 0,86). 

• Dersom kjølebehov: Kjølebehovet dekkes av lokale kjølemaskiner med en systemvirkningsgrad 

på 2,45. 

 

Tiltak som ble valgt for å oppnå lavt netto energibehov og lav romoppvarming var følgende: 
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• Godt isolert bygningskropp 

• Godt isolerte vinduer 

• God tetthet 

• Lite kuldebroer 

• Høyeffektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluft 

• Kraftig redusert luftlekkasjer 

• Utnyttelse av solvarme 

• Mest vindusflater mot syd 

• Areal vinduer og dører delt på bruksareal: 9 % (kravet er maks 20 %) 

 

Det ble også gjennomført flere bygningsintegrerte tiltak i prosjekteringen og som omfatter:  

• Utnyttelse av passiv solvarme (det er mest vinduer mot solrik orientering) 

• Trevirke har omtrent ti ganger bedre varmeisoleringsevne enn betong, men isoleringsevnen er 

allikevel ikke god nok til at klimaskjermen for oppvarmede bygninger kan bygges opp kun av 

massive treelementer med normal tykkelse, dvs. tykkelse som følger av statisk beregning. 

• Spesifikk varmetapskapasitet for tre, c=0.76 Wh/kgK 

• Krav til utlufting med hensyn på emisjoner fra byggematerialer → Lavemitterende materialer 2,5 

m3 pr. time pr. m2. 

 

Beregningene viser at byggets netto energibehov er redusert med 37 % for idrettsbygget og 51 % for 

skolebygget i forhold til rammekravet i teknisk forskrift. Tiltak som ble anbefalt for å redusere 

energibehovet var sparepærer/LED-belysning, samt redusere elektrisitetsforbruket ved å bruke 

energieffektive hvitevarer og belysning (med EUs energimerke A) uten at det medfører nevneverdige 

ekstrakostnader. Det ble planlagt å dekke energibehovet med direkte elektrisitet og fjernvarme til 

oppvarming. Byggets beregnede klimagassutslipp som prosjektert er 5,9 kg CO2-ekv/m2/år,  

 

Lislebyhallen som ferdigstilt bygg oppfylte krav til passivhusstandard iht. NS3701:2012 og iht. validert 

dynamisk timesberegning etter reglene i NS3037:2007. I prosjektet ble Rockwool redair benyttet som 

isolasjon av yttervegger noe som ga minimal kuldebro. Dessuten ble bygget designet i en kompakt 

form som gir en minimal eksponert ytterflate. Som ferdigstilt hadde Lislebyhallen et beregnet netto 

oppvarmingsbehov 12,0 kWh/m2 for skoledelen og 13,6 kWh/m2 for halldelen. Varmepumpe står for 

90 % av varme, mens el-kjele står for 10 %. Dette gir et klimagassutslipp på 6,7 kg CO2 ekv./m2/år.  

 

Bygget ble tatt i bruk sommeren 2015 og har vært i full drift siden. Etter to års drift ble nye data for 

innkjøpt energi samlet inn (desember 2017). Klimagassutslipp fra stasjonær drift er grafisk vist i Figur 

4.  
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Figur 4: Beregnede klimagassutslipp for energi, fordelt på formål; varme, kjøling og elspesifikt. 

Figuren viser store reduksjoner fra referansebygg til prosjektert, som bygget og i drift for 

Lislebyhallen. Figuren viser at det har blitt en økning i spesifikt elforbruk for Lislebyhallen fra som 

prosjektert til i drift, mens bidraget fra varme (til oppvarming) har blitt redusert. Totalt en liten nedgang 

i drift av bygget sammenlignet med som bygget. Oppsummert, er kravet til Fremtidens byer om 50 % 

reduksjon av klimagassutslipp oppnådd med klar margin. 

 

3.3 Materialer 

Klimagassberegninger for materialbruk ble gjennomført for referansebygget, prosjektert bygg og 

ferdigstilt bygg, mens etter to års drift ble det antatt ingen endring fra ferdigstilt. Referansebygget er 

generert fra tidligfasemodulen til versjon 4.0 i klimagassregnskap.no og viste at grunn og fundamenter 

har det største bidraget, men at bæresystem, dekker, tak og innervegger også er viktig.  

 

I prosjektering av Lislebyhallen, ble vurderingene knyttet til materialbruken i hovedsak fokusert på 

massivtre, lavkarbonbetong, limtrekonstruksjon, samt tre- (Accoya) og skiferkledning. Materialvalg ble 

gjort ut fra materialenes utslippsbidrag til klimagassutslipp, samt inneklimatiske hensyn. Det ble 

benyttet eksponerte betongoverflater for å utnytte betongens termiske masse, dessuten benyttet man 

så mye eksponert massivtre som mulig av hensyn til de fuktregulerende egenskaper i trevirket. 

Ytterveggene ble oppbygd enklest mulig, hvor isolasjon ble skrudd direkte i massivtreveggene, uten 

bruk av ekstra stenderverk. Den enkle konstruksjonen ble dessuten også valgt med tanke på 

reduksjon av kuldebroer. Det ble benyttet gipsplater med høy andel resirkulert gips til innerveggen. Til 

yttervegger, ble det brukt vedlikeholdelsesfrie materialer som Accoya og skifer. Tilleggsoverflater som 

fliser eller belegg på gulvet er redusert til et minimum. Se Figur 5 Massivtre uten ekstra lag med gips. 
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Figur 5: Dusjanlegg i Lislebyhallen med slipt betong uten ekstra fliser. 

 

I ferdigstilt bygg ble det i stor grad brukt miljødeklarasjoner (EPD) til beregninger av klimagassutslipp 

fra bygningsmaterialene og dermed er resultatene rimelig sikre. Resultatene viste at grunn og 

fundamenter fortsatt har det største bidraget, mens yttertak har nest størst og neste dobling av 

prosentandel fra beregninger fra prosjekteringsfasen. For materialbruk vil klimagassutslipp «i drift» 

være det samme som «som bygget». Oversikt over klimagassutslipp fra materialer er illustrert i Figur 

15 og viser klimagassutslipp per bygningsdel. Beregningene viser at for prosjektet sammenlignet med 

referanseberegningen oppnås utslippsreduksjoner på 57 % for prosjektert og 56 % for som bygget. 

 

 

Figur 6: Fordeling av klimagassutslipp pr konstruksjon for de enkelte prosjektfasene 
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Det er grunn og fundamenter som er den bygningsdelen som har 

størst bidrag og hvor det er betong mot grunn som bidrar mest, 

samt isolasjon. For yttertak er det bruk av lett-tak som har stort 

bidrag og massivtre/limtre har størst bidrag på 

bærekonstruksjonen. Økningen fra prosjektert til ferdigstilt var stor 

for bæresystemet og skyldes sannsynligvis at EPD-data1 for faktisk 

massivtre og limtreproduksjon er brukt istedenfor generiske data 

for trevirke. I yttertaket er sedumtaket utelatt med antakelse om at 

det har minimalt utslag, men ved bruk av torv som vekstmedium 

kan det faktisk være av betydning og bør inkluderes ved beregning av nye byggeprosjekter. 

 

Et spesielt tiltak for å oppnå klimareduksjoner var også anskaffelsen av idrettsgulvet. Dette ble skilt ut 

som en egen entreprise og det ble gjennomført en egen leverandørkonferanse. I tildelingskriteriene 

tok man utgangspunkt i en beregningsmodell hvor klimagassutslipp ble regnet mot pris. En av de 

store entreprenører var kjent med EPD, men flere av de mindre som ofte har levert til norsk idrett 

kjente ikke til EPD.  

 

3.4 Transport i bruk 

Klimagassberegninger ble gjennomført for transport i drift for fasene referansebygg, prosjektert bygg 

og etter to års drift. Det ble antatt at det var liten forskjell mellom prosjektert og ferdigstilt bygg. I 

beregningene ble det forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til idrettsbygget og 220 andre brukere til 

skolebygget. For referansebygget viste beregningene av klimagassutslipp at bilbruk bidro med nesten 

50%, se Figur 6.  

 

Valg av lokalitet ble utført i forprosjektfasen. I løpet av perioden ble bussavgangene på Glommaringen 

økt til hvert 8 minutt. Det ble gjennomført en rekke tiltak for parkering som innebar at det ble etablert 4 

P-plasser til el-bil, samt god tilgang til hele tomta for både gående og syklister. Det ble etablert 

sykkelparkering flere steder, som gjør det enkelt for alle å parkere sykkelen sin. Lislebyhallen ligger 

600 m fra Lislebysentrum og Østfoldhallene Handelssenter ligger 1100 m unna. Av busstilbud ligger 

bussholdeplass ved Glommaringen på rv 109 600 m unna og med avgang fire ganger i timen. 

Bussholdeplassen Lisleby hadde timesavganger til/fra sentrum og lå 600 m unna. Ferge mellom 

Lisleby og Selbak lå 1300 m unna og hadde kontinuerlig avganger mellom 0600-1730 hverdager, 

lørdag 0900-1600 og søndag mellom 1000-1500. 

 

Det er blitt etablert ca. 150 sykkeloppstillingsplasser, de fleste 

under tak og nært til hovedinngang. 

Sykkelrute 2, Lislebyruta (Sykkelhovedplanen) skulle vært 

gjennomført i 2013, men er forsinket. Ruta vil bidra til et helhetlig 

sykkelnett i området og trygg skolevei for de som bruker sykkel. 

Sykkeltilgjengeligheten i området er ellers god. Mellom hallen og sentrum er det flere alternative ruter 

som kan benyttes. I 2012 var det ca. 240 elever ved skolen som har lov til å sykle, og ledelsen anslår 

                                                
1 En EPD (Environmental Product Declaration/miljødeklarasjon) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert 
dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen, 
www.epd-norge.no. 

«Foresattes kjøring av elever 

til skolen utgjør den største 

trafikkfaren»  

«Som Norges første 

flerbrukshall med reisverk i 

massivtre og med 

passivhusnivå og 

sedumtak, var det 

avgjørende med politisk 

vedtak for gjennomføring» 
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at ca. 2/3 gjør det. Det tilsvarer ca. 160 syklende elever. Videre er det planlagt 39 

biloppstillingsplasser (inklusive tre HC-parkeringsplasser). I tillegg kommer 10 leide plasser. På dagtid 

er det skolens ansatte og besøkende som bruker parkeringsplassene. Det ble også planlagt to «kiss 

and ride» soner for levering og henting av elever. Avgiftslegging av p-plassen ble vurdert, i tillegg til 

boligsoneparkering i området rundt hallen. Disse tiltakene er ikke gjennomført, men står oppført som 

forslag i mobilitetsplanen.  

 

Status for tiltak for transport i prosjekteringsfasen var: 

• 150 sykkeloppstillingsplasser planlagt 

• Sykkelrute 2 var forsinket iht plan. 

• Sykkelrute 1C, som er en viktig tverrforbindelse mellom fv 109/Glommaringen, Lislebyhallen og 

fergeleiet på Lisleby, er ikke oppgradert. 

• Fergetilbudet oppgradert.  

• Snarveien mellom Gamle Kirkevei og skolegården merkes og oppgraderes.  

 

Det ble gjennomført reisevanekartlegging blant ansatte og elever i januar 2013, samt at det ble 

gjennomført medvirkningsprosesser med ansatte, elever og foreldre (2013/2014) om hva som skal til 

for at flere skal velge sykkel, gange og kollektiv til Lislebyhallen. Det ble også gjennomført kartlegging 

av reisevei for alle potensielle brukere av Lislebyhallen kveldstid som gjorde det mulig å beregne 

klimagassutslipp av alle reiser på kveldstid.  Dette ble i neste omgang brukt som et av flere kriterier 

for inngåelse av leieavtaler. Beregningene har tatt utgangspunkt i ti ansatte og 180 brukere til 

idrettsbygget, samt 220 brukere av skolebygget.  

 

En aspekt som ikke lar seg fange opp i klimagassregnskapet, er de reduserte klimagassutslippene 

som følge av at man har tildelt halltid til idrettslag som har medlemmer nærmere Lislebyhallen enn 

andre haller.  Eksempelvis ble Fredrikstad Basketballklubb flyttet fra Blomsterøyhallen på Kråkerøy til 

Lislebyhallen.  Det var under 10 % av medlemmene som hadde bosted Kråkerøy.  Dermed unngikk 

man 10 km reisevei på Kråkerøy med tilhørende reduksjon av klimagassutslipp. 

 

Fredrikstad kommune utarbeidet en mobilitetsplan for Lislebyhallen i 2016. Planen består av en 

status- og tiltaksdel og viser brukernes reisemiddelvalg i 2015, 2016 og 2017.  Resultatene er vist i 

Figur 16. 
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Figur 7: Reisevaner brukere kveldstid Lislebyhallen 

 

Et meget interessant funn, er økningen i andel samkjøring. Transportmiddelfordelingen er oppdatert 

med data fra reisevaneundersøkelsen for elever og ansatte i 2015, samt idretten i 2017. Fordelingen 

av klimagassutslippene fra transport i drift er vist i Figur 17 og viser at bilen står for det største 

bidraget, men at utslippsregnskapet har blitt vesentlig redusert i drift. 

  

 

Figur 8: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen 

 

Beregningen viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 46 % ved de tiltak som er 

gjennomført for transport. Kollektivtransport vil i praksis ligge en del lavere på grunn av at bussene 

kjører på biogass, men det var ikke data tilgjengelig for hvor stor reduksjon dette er.  

 

Plasseringen av Lislebyhallen var allerede bestemt da vedtaket om pilotprosjekt ble fattet, og 

sannsynligheten for å oppnå 50 % reduksjon på transportområdet var lite sannsynlig. Dette ble 
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diskutert med Miljøverndepartementet i forkant. Et viktig effektmål i arbeidet var at kommunen ville 

opparbeide seg ny kompetanse på klimavennlig byggeri og dermed være bedre rustet til å 

gjennomføre flere prosjekt etter at programmet ble avsluttet. Arbeidsgruppa ble enig om å 

gjennomføre kompenserende tiltak, og startet arbeidet med å lage en mobilitetsplan. Gjennom dette 

ble nåsituasjonen systematisert og kartlagt, samt at man definerte tiltak som ble gjennomført. Det var 

en bred deltakelse i dette arbeidet hvor også skolen spilte en viktig rolle. 

  

Som pilotprosjekt i Fremtidens byer var det i utgangspunktet et krav eller ønske om at alle prosjekt 

skulle ha sentral plassering nær et kollektivknutepunkt. Departementet oppmuntret likevel Fredrikstad 

kommune til å velge Lislebyhallen som pilotprosjektet selv om beliggenheten ikke tilfredsstilte kravet 

om sentral plassering. Sentral plassering kan sees på fra to ståsteder, sentralt sett i lys av skolens 

plassering i nærmiljøet og mindre sentralt hvis fokuset kun er på tilreisende brukere av idrettshallen 

på kveldstid. 

 

I forhold til miljøaspektet har transport vist seg å være utfordrende spesielt fordi kveldsbrukerne 

gjerne kjører til trening. Derfor ble transportplanlegging gjort til en integrert del av prosjektutviklingen. 

En mobilitetsplan for Nøkleby Skole og Lislebyhallen ble utarbeidet som et innspill til virksomhet 

Nøkleby Skole og virksomhet Idrett til hvordan man kan endre reisemiddelfordelingen i en mer 

miljøvennlig retning. Planen ble utarbeidet i samarbeid med representanter for virksomhetene og 

inneholder en rekke forslag til tiltak, se Figur 9. Et av tiltakene som berører både skole og idrett, er en 

årlig kartlegging av brukernes reisevaner. Kartleggingen har gitt viktig informasjon om hvordan 

ansatte, elever og idrettsutøvere reiser til og fra Lislebyhallen, og er et av de viktigste underlagene for 

å beregne klimagassutslipp fra transport.   

 

Figur 9: Stativ for parkering og fastlåsing av sparkesykler.  
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Figur 10: Illustrasjon fra medvirkningsprosessen om reisevaner 

 

Figur 11:  Illustrasjon av grunnlaget for å vurdere tiltak for endring av reisevaner (Figur: Geomatikk 

ved Fredrikstad kommune) 
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4 Intervjuer 

4.1 Innledning 

Det er har vært et overordnet mål å dokumentere et sluttregnskap for Lislebyhallen til bruk overfor 

politisk og administrativ ledelse, som viser hvordan klimahensyn knyttet til bygg bidrar til 

klimagassreduksjoner. 

 

Formålet med å gjennomføre intervjuer var to-delt. For det første var det viktig å avdekke hvilke 

faktorer de utvalgte prosjektdeltakerne opplevde som hemmet eller fremmet målet om 50 % reduksjon 

av klimagassutslipp i forbindelse med Lislebyhallen. Deretter var det viktig å lære av gjennomføringen 

av pilotprosjektet og også erfaringer gjort i løpet av to års drift. Det ble derfor lagt vekt på å avdekke 

faktorer som bør bringes videre for at kommunen kan dra nytte av erfaringene knyttet til Lislebyhallen 

i nye ambisiøse byggeprosjekter. 

 

4.2 Organisering og gjennomføring av prosjektet 

Gjennom intervjuene kom det tydelig fram at det var noen kjennetegn ved prosjektet som ble spesielt 

fremhevet: 

• Kunnskap om klimagassberegninger og materialvalg 

• Samarbeid og tverrfaglighet 

• Bredt perspektiv - flerfunksjonalitet 

 

Vi vil her trekke fram noen temaer og utsagn som framkom under intervjuene: 

 

Kunnskap om klimagassberegninger og materialvalg 

Det ble besluttet å legge listen høyt i forhold til det å være gode bestillere forstått både i forhold til å 

velge miljøgode materialer, men også stille gode miljøkrav til den enkelte leverandør. En 

hovedutfordring i prosjektet var at «alle var ferske i forhold til å forstå miljøinformasjon og 

klimagassberegninger». 

 

Verktøyet som ble brukt var som nevnt klimagassregnskap.no. 

Det ble påpekt om en kanskje ikke hadde et godt eller 

representativt nok referansebygg og at det er viktigere med en 

realistisk sammenligning som ikke er abstrakt og tilfeldig.  Man 

må sammenligne med den konstruksjonen man ville bygd hvis 

en ikke hadde høye miljø- og klimaambisjoner. Fordi det handler 

om hva det konkrete prosjektet bidrar til i klimapolitikken. 

 

Neste utfordring var knyttet til kunnskapen om hvordan produkters miljøprofil ble dokumentert og 

kommunisert. Mange produsenter hadde startet arbeidet med å utvikle miljødeklarasjoner for sine 

produkter (EPD – Environmental Product Declaration). Det ble gjennomført leverandørkonferanser 

der leverenadørene ble utfordret til å dokumentere klimagassutslipp i henhold til prinsippene i EPDer. 

Spesielt ble det i forbindelse med idrettsgulv-leveransen gitt en utfordring til leverandører om å oppgi 

«Kunne bygd en industriboks 

med sandwich-elementer. 

Har bygd et bygg med 

kvalitet.»  
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det totale klimagassutslipp knyttet til produksjon og installering av materialene, samt knyttet til 

vedlikehold og rengjøring av disse over levetiden.  Etter hvert innså prosjektgruppen at kunnskapen 

blant leverandørene var mangelfull på området. Derfor opplevedes det som viktig å ta rollen man 

gjorde for å trigge markedet til å framskaffe miljøinformasjon (EPD) gjennom bruk av 

leverandørkonferanser og bruk av etterspørselsmakten.  

 

Samarbeid og tverrfaglighet 

Prosjektet var fra starten organisert som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Koordineringen ble gjort i 

tett samarbeid med prosjektleder for bygget og en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra skole, 

idrett, VA, energi, areal/transport. Det ble presisert at dette ikke var rutine i kommunen. 

 

Framtidens byer tilbød pilotprosjektet å anvende 

«Kvalitetsoppfølgingsprogrammet». Dette var bærebjelken i 

styring og oppfølging av prosjektet ved at denne ga mulighet til 

å koble tiltak, ansvar og tidsfrister til de ulike delmålene.  

 

 

Det ble påpekt viktigheten av en god og erfaren prosjektleder som lytter og har evne til å stille 

spørsmål, og være opptatt av detaljer. Samtidig kom det fram at en som prosjektleder må ha et 

spesielt fokus på oppfølging, all den tid få personer hadde erfaring med å gjennomføre relativt 

krevende miljø- og klimavurderinger underveis og i tillegg foreta beregninger på det. Dermed var det 

en fordel å ha tilgang til ekspertise fra Framtidens byer og ha tilgang til nettverket og verktøy de 

tilbød. Det ble påpekt at deltakelse i Framtidens byer var helt avgjørende i Lislebyhallprosjektet der en 

var helt avhengig av tverrfaglig samarbeid og bistand i å etablere en slik samarbeidsmodell.  

Erfaringer fra andre prosjekter at man har et ensidig fokus på egne behov og ønsker, noe som 

medfører at man ofte mister helhetsbildet.  

 

Det ble påpekt at styrken med den tverrfaglige gruppen var 

at man fikk forståelse av hele sakskomplekset for å nå 

målene og hvilke områder man må jobbe innenfor. Ikke 

minst mente deltakerne at de lærte å stille andre spørsmål, 

så andres behov og utfordringer på en annen måte noe som igjen bidro til bedre løsninger. Det ble en 

ny læringsprosess for hele gruppen. Dette bidro til kunnskapsbygging på tvers med forståelse av 

hverandres fagfelt og at det i sum ga et solid prosjekt. Det at man satte ned en så tverrfaglig gruppe 

på tvers av seksjoner og etater gjorde Lislebyprosjektet til det første prosjektet som har vært 

gjennomført etter en slik metodikk.  

 

Det var relativt mer ressurskrevende å gjennomføre et 

prosjekt for første gang på denne måten mot hvordan man 

normalt har prosjektorganisert investeringsprosjektene 

tidligere. Det ble påpekt at den store fordelen var at 

kunnskapen ble bygget internt i organisasjonen, og ikke 

bare innenfor fagområdet.  Det oppstod en felles forståelse 

for de overordnede satsingene i Framtidens byer.  Denne kunnskapsbyggingen har mange tatt med 

seg videre, noe som gjør det lettere «å ta opp den ballen» i andre prosjekter.  

 

«Det har vært spennende å 

jobbe på tvers i 

organisasjonen» 

«Ikke visste jeg at vi kan så 

mye i kommunen»  

«Det faktum at man bygger broer 

mellom de ulike fagmiljøene og 

kommer nærmere hverandres i 

fagdisiplin, har en tilleggsverdi»  
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Bredt perspektiv - flerfunksjonalitet 

 

Prosjektgruppen valgte på eget initiativ å ta hensyn til levekårskartleggingen for lokalsamfunnet 

knyttet til Lislebyhallen. Dette medførte at man avdekket flere behov utover det prosjektutløsende 

behovet knyttet til skole og idrett. Det ble satt fokus på hvordan uteområdet kunne bidra til å styrke 

lokalsamfunnet utover skolens og idrettens behov.  

 

Det ble tilrettelagt for gjennomgang mellom skole og idrettshall som benyttes av lokalbefolkningen, 

også i skoletiden.  Dette åpner opp og gjør utearealet tilgjengelig. En ser i dag at uteområdet benyttes 

av barn, ungdom og familier på kveldstid og i helger. Dette er eksempel på hvordan et utvidet mandat 

og bruk av f.eks. levekårskartlegging, skolens kjennskap til lokalsamfunnet og innspill fra 

lokalsamfunnsutvalg kan løse flere behov knyttet til investeringen. Prosjektet ble en viktig aktør som 

områdeutvikler.  
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4.3 Oppsummering av erfaringer og anbefalinger for framtidige 

prosjekter 

Oppsummering av intervjupersonenes innspill til hva som hemmer og fremmer høye miljø- og 

klimaambisjoner er vist i Tabell 4. Den viser aspekter fordelt mellom system, organisasjon og relasjon.  

 

Tabell 4: Oppsummering av resultater fra intervjuene 

 Hemmer Fremmer 

System 

(regler, lover, rammer, 

finansiering, 

kompetanse, 

reguleringer for den 

enkelte aktør) 

• Kun ambisjon om å nå 

minstekrav i teknisk forskrift 

• Manglende miljøkompetanse 

• Ensidig fokus på 

byggekostnader vs. 

Levetidskostnader 

• Utrygge gang- og 

sykkelveier 

• Manglende politisk vilje 

 

 

 

• Politisk og administrativ 

forankring 

• Ambisiøse klimamål 

• FBs kvalitetsplan var en 

bærebjelke – strukturerte 

miljøarbeidet 

• Flerfunksjonalitet - Gjennomføre 

behovsanalyser og definere 

prosjektutløsende behovet  

• Anvende invester 

Organisasjon 

(prosjektorganisasjon, 

mål, ledelse, styring) 

• Uavklarte ansvarsroller 

• Uerfaren entreprenør og 

arkitekt 

• Manglende oppfølging av 

krav og svak styring 

 

• Sterk og engasjert 

prosjektledelse; ambassadør 

• Må ha evne til å stille spørsmål, 

og være opptatt av detaljer 

• sterk involvering av brukere; 

lærere, elever og idretten 

 

 

Relasjon 

(samarbeid, kunnskap 

om overordnede mål, 

evne til å forholde seg 

til helhetsløsningen i 

forhold til mål) 

• Manglende samarbeid med 

foreldre 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Leverandørkonferanser der klare 

mål og forventninger ble 

presentert 

• utviklende og moro å jobbe på 

tvers med andre kollegaer 

• En organisasjon som 

samarbeider om komplekse 

utfordringer bygger omdømme 

både internt og eksternt 
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5 Økonomi 

5.1 Lislebyhallen 

5.1.1 Innledning 

Sweco ble engasjert av Fredrikstad kommune ved Nina Merete Stene Wilhelmsen for å gjøre en 

vurdering av energibesparelsene ved Lislebyhallen. Dette delkapittel er kopi av notat skrevet av 

siv.ing. Magne Agnalt, Sweco 21.03.2018 

 

5.1.2 Lislebyhallen– Energibesparelser TEK10/ passivhus 

Hallen ble bygget som passivhus iht. NS3701:2012 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. 

Yrkesbygninger.» og Fredrikstad kommune ønsker å vite hva de har spart av energi ved at dette ble 

bygget som et passivhus fremfor et tradisjonelt TEK10 bygg. 

5.1.3 Metode 

Det er vanskelig å beregne det reelle faktiske energiforbruket til et bygg. Dette vil variere med 

driftstider gjennom året, klima, forbruk av varmtvann og en rekke andre brukeravhengige internlaster 

og driftsforhold. 

 

Metoden som er benyttet tar i stedet utgangspunktet i to energiberegninger for Lislebyhallen; en 

beregning som akkurat tilfredsstiller energikravene til TEK10, og en med de faktiske løsningene for 

Lislebyhallen, som tilfredsstiller energikravene til passivhus. Deretter gjøres det årssimuleringer med 

lokalt klima (Rygge) av de to energiberegningene. Av disse beregningene får man ut totalt netto 

energiforbruk. Med utgangspunkt i disse beregnes prosentvis endring som ganges opp med det 

faktiske forbruket som er målt gjennom SD-anlegget til Lislebyhallen. 

 

 

Figur 12 Energibesparelsen for Lisleby Flerbrukshall er beregnet etter denne fremgangsmåten 

 

Det benyttes generelt normerte internlaster og driftstider iht. NS3031:2014 «Beregning av bygningers 

energiytelse. Metode og data.», men der passivhusstandarden angir strengere krav enn NS3031, 

benyttes disse i energiberegningen for passivhus (f.eks. interlaster til belysning).  

 

Energiberegningene er utført i energisimuleringsprogrammet SIMIEN versjon 6.008. Simien bygger 

på den dynamiske beregningsmetoden som er beskrevet i NS3031. 
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5.1.4 Beregninger 

I detaljprosjekteringene ble Lisleby Flerbrukshall delt opp i to bygningskategorier mtp. 

energiberegningene; en for skoledelen og en for idrettsdelen. Det ble gjort med bakgrunn i at 

internlaster og luftmengder er noe forskjellige for de to arealene. Den samme inndelingen er benyttet i 

disse beregningene.  

 

Totalt netto energibehov (teoretisk) – TEK10 

Simienfilene for idretts- og skoledelen fra detaljprosjekteringen er endret slik at de akkurat 

tilfredsstiller energikravene i TEK10. Dette er gjort ved å endre input som U-verdier, 

ventilasjonsaggregat og internlaster. Disse er gjort så dårlige som mulig, men slik at vi fortsatt 

tilfredsstiller energikravene i TEK10 §14 Energi. 

 

En årssimulering av disse simienfilene gir et (teoretisk) samlet totalt netto energibehov for skole- og 

idrettsdel lik 470.340 kWh/ år.  

 

Totalt netto energibehov (teoretisk) – Passivhus 

Simienfilene for idretts- og skoledelen fra detaljprosjekteringene er oppdatert med de inputverdiene 

som faktisk gjelder for Lislebyhallen. En del av disse inputverdiene er bedre enn hva som er 

minstekrav i passivhusstandarden, blant annet ble det målt et svært lavt lekkasjetall, 

ventilasjonsaggregatet fikk en veldig god varmegjenvinner og det ble valgt løsninger som resulterte i 

en svært lav normalisert kuldebroverdi for bygningen.  

 

En årssimulering av disse simienfilene gir et (teoretisk) samlet totalt netto energibehov for skole- og 

idrettsdel lik 211.598 kWh/ år. 

5.1.5 Energibesparelse 

Med bakgrunn i resultatene i kapittelet over er det beregnet en prosentvis differanse i teoretisk 

energiforbruk; 

 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒 =  
470 340 𝑘𝑊ℎ

211.598 𝑘𝑊ℎ
 × 100% = 222 %  

 

Det faktiske årsforbruket er lest av fra SD-anlegget og oppgitt av Fredrikstad kommune til å være 

242.897 kWh/m2. 

 

Den teoretiske besparelsen på å bygge Lislebyhallen som et passivhus fremfor et tradisjonelt TEK10 

bygg blir da; 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = (242 897 𝑘𝑊ℎ × 222%) − 242 897 𝑘𝑊ℎ = 𝟐𝟗𝟕 𝟎𝟏𝟒 𝒌𝑾𝒉 
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5.1.6 Oppsummering/ kommentarer til resultat 

Med metoden og fremgangsmåten som er beskrevet i dette notatet er den teoretiske årlige 

energibesparelsen ved å bygge Lislebyhallen som et passivhus fremfor et TEK10 bygg beregnet til å 

være 297 014 kWh/ år.  

 

Energibesparelsen beregnet her gjelder kun for dette aktuelle prosjektet. Lislebyhallen ble bygget 

med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller passivhuskravene med god 

margin. Det vil dermed være mulig å bygge «dårligere» passivhus hvor differansen mellom TEK10 og 

passivhus er mindre.  

Det er i dette notatet ikke gjort noen vurderinger knyttet til energiforsyningen til bygget ettersom det 

ikke er noen forskjell på kravene mellom TEK10 og passivhus på dette området. Det er derimot viktig 

å være klar over at valg av energiforsyning vil kunne gi store utslag på levert energi til bygningen.  

En annen ting som er verdt å merke er at Teknisk forskrift er endret siden Lislebyhallen ble bygget. 

Kapittel 14 Energi i TEK10 ble endret fra 01.01.2016, og de nye energireglene er obligatorisk for alle 

bygg som er rammesøkt etter 01.01.2017. Disse nye energireglene er også med videre i det som nå 

heter TEK17, og som blir obligatorisk for alle bygg rammesøkt etter 01.01.2019. De nye 

energikravene er mye strengere enn hva som var tilfellet da Lislebyhallen ble bygget. Det innebærer 

at forskjellen i bygningsmessige kvaliteter i dag være mindre mellom et TEK10/ TEK17 bygg og et 

passivhus. Dette vil sannsynligvis også gjenspeiles i at differansen i byggekostnad blir lavere, men 

også at energibesparelsen blir mindre. 

 

5.2 Erfaring andre prosjekter 

Østfoldforskning fikk i oppdrag å foreta en kartlegging av kostnader ved bygging av bygninger hvor 

det oppnås bedre miljøprestasjoner enn ‘normalbygg’ etter TEK. I Framtidens byer er det ikke foretatt 

noen kartlegging av kostnader knyttet til pilotprosjektene (Selvig, 2018). Vi har derfor foretatt et 

begrenset litteratursøk for å avdekke andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt som har analysert 

kostnader knyttet til byggeprosjekter med ambisiøse klimamål. 

 

I rapporten ‘Selected examples of Nearly Zero- Energy Buildings’ ble prosjektkostnaden for 17 ulike 

nesten-nullenergibygg (nZEB) i Europa sammenstilt (Erhorn og Erhorn-Kluttig, 2014:5). 

Sammenlignet med nasjonale minimumskrav varierte merkostnadene for nesten-nullenergibygg fra 0 

til 25 %, med et snitt på ca. 11 %. Merkostnadene varierte fra 0 NKR/m2 til 5000 NKR/m2, med et 

snitt på noe over 2000 NOK/m2. Det er et stort spenn i bygningstyper og størrelse på bygningene, og 

tallene må derfor brukes med forsiktighet. 

 

Satori et al. (2015) har sett på kostnader for netto nullutslipps-/nullenergi- og plussenergibygg. 

Resultatene er vist på Figur 13 som prosentvis endring sammenlignet med et «typisk standard bygg». 
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Figur 13 Investeringskostnader for ulike standarder (Sartori et al., 2015). 

 

Dokka et al. (2009) har oppgitt estimater for merkostnader i forhold til TEK10-nivå for ulike 

energistandarder, se tabellen under. Dette tilsvarer også kostnadsnivået som Enova legger til grunn i 

sine støtteordninger for lavenergi og passivhus. Det er likevel noen år siden disse kostnadene ble 

beregnet. Det er naturlig å tro at merkostnadene er redusert, i alle fall for passivhusnivå som er på vei 

til å bli en etablert standard på markedet. 

 

Tabell 1: Merkostnader ved ulike energieffektivitetsnivå (Dokka et al., 2009). 

 
 

 

 

Oslo Economics har i samarbeid med Cicero og Inventura laget gevinstanalyser for ti anskaffelser, på 

oppdrag fra Difi og Miljødirektoratet (2018). Analysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å 

oppnå vesentlige miljøgevinster i form av bla lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. 

Analysene viser at klimagassutslippene i de fleste tilfellene ble redusert til en tiltakskostnad på 

mellom 2 – 5000 kr per tonn CO2e, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak. Det er viktig 
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å merke seg at grønne anskaffelser kan ansees som en investering i en teknologi, et marked og en 

kompetanse som kan gi kostnadseffektive miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra 

til kostnadsbesparelser, noe som var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen. 

 

De ti eksemplene på grønne anskaffelser har lykkes med å få leverandørmarkedet til å tilby nye og 

mer miljøvennlige varer, tjenester og bygg. I to av eksemplene, Postens kjøretøy og Ullerntunet 

helsehus, bidro et grønt fokus til å redusere driftskostnadene så mye at miljøvennlige kjøretøy og 

bygg lønte seg rent økonomisk. I de andre eksemplene førte miljøkrav og vekting av miljø som 

tildelingskriterium til høyere livssykluskostander. Hvis vi hovedsakelig betrakter klimavirkningen, ble 

denne oppnådd til en relativ høy kostnad i de fleste eksemplene.  

 

Foruten de direkte miljøvirkningene har anskaffelsene også bidratt til å øke produksjonen av 

miljøvennlig teknologi, utvikle leverandørmarkedet og metodene for grønne anskaffelser. Dette vil på 

sikt kunne bidra til at kostandene med å gjøre grønne anskaffelser lavere for andre oppdragsgivere 

siden. 
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6 Kommunens handlingsrom  

6.1 Eksisterende planer der klimaambisjoner kan forankres 

Det foreligger en rekke føringer for hvordan kommune og fylke skal planlegge for å bidra til reduksjon 

av klimagasser. I tillegg til statlige føringer er kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen, 

de viktigste verktøyene når det gjelder ambisjoner i klimaarbeidet. Hvordan vi skal nå målene 

beskrives i de ulike kommunedelplanene og i kommunens handlingsplaner. For Fredrikstad sin del, er 

Klima- og energiplanen i tillegg til kommuneplanen (2018-2030) sentrale verktøy i dette arbeidet.   

 

Nasjonale mål 

Regjeringen fastsetter de nasjonale miljømålene hvert år gjennom statsbudsjettet. Tre av de 

nasjonale målene under klima er rettet inn mot reduserte utslipp. Norge skal fram til 2020 kutte i de 

globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Norge skal være 

klimanøytralt i 2030, og Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

Regjeringen utarbeider et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging, som kommunen skal følge opp i sin arealplanlegging, jamfør plan- og bygningsloven § 6-

1. Når det gjelder bærekraftig areal- og samfunnsutvikling forventer regjeringen at kommunene og 

fylkeskommune legger vekt på å redusere klimagassutslippene og legge om til effektiv bruk av energi.  

I arealplanleggingen bør næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester samlokaliseres.  Når 

det gjelder attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, forventer regjeringen at  

kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 

luftforurensning. Kommunen skal ta klimahensyn i sin planlegging, inkludert finne gode løsninger for 

energiforsyning, areal og transport, jamfør plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g.  

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:  

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. 

 

Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende 

landbruks-, natur- og friluftsområder. 

 

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress, bør det legges til 

rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Potensialet for fortetting og transformasjon bør 

utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene: 

Retningslinjene sier at kommunene skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. De fastslår at kommunen bør sette ambisiøse mål for 

utslippsreduksjoner.  
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Regionale planer 

For storbyområdene er det laget regionale planer om areal og transport. Planene skal legges til grunn 

for kommunal planlegging og virksomhet, jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Østfold 

fylkeskommune rullerer fylkesplanens samfunnsdel våren 2018. Et av tre hovedsatsningsområder er 

Klima og miljø, med følgende målformulering: «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og 

kulturlandskap og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.» Det er formulert ni delmål som er 

direkte knyttet til klimagassreduksjoner.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Fredrikstad kommune rullerer kommuneplanen i 2018 og 2019. Samfunnsdelen er på høring vinteren 

2018 og arealdelen følger hakk i hel. I høringsforslaget er det formulert ambisiøse mål for 

klimaarbeidet. 

 

Klima- og energiplanen 

Klima- og energiplanen (2013-2017) skal rulleres i 2018. Planen beskriver innenfor hvilke områder 

kommunen har sitt handlingsrom knyttet til klimagassreduksjoner.  

 

6.2 Overføringsverdi – Lislebyhallen 

Utarbeidelse av mobilitetsplan ble sett på som avgjørende for å utarbeide gode tiltak. 

Mobilitetsplanlegging er en del av det som på engelsk kalles «Mobility management». Dette handler 

særlig om organisatoriske og enkle fysiske tiltak, for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke 

holdninger og derigjennom endre reiseadferd. Arbeidet vil også kunne omfatte samarbeid med 

myndighetene om tiltak som kan bidra til overgang fra bilbruk til mer miljøvennlig transport. Utbygging 

av infrastruktur for samferdsel er ikke inkludert i mobilitetsplanleggingen.  

 

En mobilitetsplan for en virksomhet bør i størst mulig grad være et samarbeid mellom ledelse og 

ansatte, der virksomhetens mål og muligheter for å begrense bilbruken fastlegges. Konkrete mål 

beskrives, og hvordan dette skal oppnås med ulike tiltak. De ansattes eksisterende reisevaner er 

utgangspunktet, som må kartlegges konkret i en reisevaneundersøkelse. Mulige tiltak må være 

tilpasset virksomhetens hovedformål, lokalisering, bosettingsmønster og transporttilbudet.  

 

Innholdet i en mobilitetsplan kan være:  

 

1. Undersøkelse av dagens reisevaner  

2. Beskrivelse av dagens transporttilbud, inkludert parkeringsplasser, kjøregodtgjørelser, 

kollektivtilbud og anlegg for syklister (garderobe, dusj, p-plasser) 

3. Vurdering av mulige alternative reisemåter, i forhold til bosted og reisemål  

4. Forslag til tiltak fra virksomheten for å oppnå endret reisemønster 

5. Forslag til tiltak for å redusere reisebehovet  

6. Forslag til tiltak som offentlige myndigheter og kollektivselskaper kan bidra med  

7. Forslag til organisering for kontinuerlig oppfølging, inkludert måldiskusjon samt hvordan 

ledelse og ansatte bør delta i prosessen. 
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Basert på erfaringene knyttet til pilotprosjektet, anbefales det å anvende mobilitetsplanlegging i 

utstrakt bruk knyttet til eksisterende virksomheter og ved nye prosjekter. 

 

Gjennom intervjuene ble det påpekt at Lislebyhallprosjektet var et godt eksempel på det å definere 

hva man bør gjøre for å dekke flere samfunnsinvesteringer og -behov og hva det kan det gi av 

besparelser på sikt. I etterkant ser intervjupersonene at det ikke har vært jobbet godt nok mot politiske 

og administrativ ledelse for å formidle suksessfaktorene i prosjektet. Spesielt trekkes det fram at å 

fokusere på flerfunksjonalitet og dekke flere behov ved enkeltinvesteringer burde vært gjeldende i 

større grad.  Fremdeles går man inn og dekker en kjernebrukers behov selv om alt 

underlagsmateriale og anbefalinger fra eksterne konsulenter og administrasjonen sier noe annet. 

Kanskje man kunne unngått dette hvis en hadde tatt i bruk kunnskapen fra Lislebyhallprosjektet 

umiddelbart. I ettertid ser en at man burde brukt momentet rundt byutviklingsprisen «Attraktiv by 

2017» for å stimulere til politiske diskusjoner rundt dette. 

 

Det ble påpekt at det er en utfordring å få de som jobber med de store samfunnsinvesteringene 

(vann, vei og avløp) til å tenke og planlegge for flerfunksjonalitet og dekke flere behov.  Dette er ofte 

store kostnadskrevende prosjektet som uansett skal gjennomføres. Et eksempel på 

flerfunksjonalitetstenking er når man skal legge vannledning gjennom f.eks. markaområdene. I den 

prosessen er det mulig å etablere en ny tursti der man vanligvis bare graver igjen og kartlegge om det 

er noen udekkede behov i området som man kan løse når en først skal inn å gjøre investeringen.  

 

Et annet eksempel i mindre skala er å vurdere hvordan en i forbindelse med overvannshåndtering der 

en utformer en vanngate, kan legge til rette for at dette fungerer som et lekeområde for barn de 

dagene det ikke regner, f.eks. et mini-skateanlegg.  

 

Siden Lislebyhallen ble bygget har Fredrikstad kommune etablert et eget investeringsreglement og en 

prosjektorganisering som man ikke hadde tidligere. Dette bygger på KVU-metodikk2 der man 

gjennomfører en behovsanalyse og definerer det prosjektutløsende behovet. 

 

Eksempel på dette er at man tar hensyn til levekårskartleggingen for det gitte lokalsamfunnet hvor en 

utbygging er planlagt, f.eks. idrettshall i tilknytning til skole. På denne måten kan det utløses et 

mandat til å dekke andre behov enn bare skolens og idrettens behov. Da vil for eksempel 

fritidsklubber, velforeninger, korps, kor og lokalsamfunnsutvalg kunne melde inn sine behov. På 

bakgrunn av dette settes det overordnede kommunemål og effektmål, samt noen skal og bør krav. 

Deretter blir alle forslag som blir skissert i en alternativ analyse målt opp mot de ulike kravene. De 

som ikke tilfredsstiller kravene blir gitt en dårligere rangering. Deretter legges det fram for politisk 

behandling med en anbefalt løsning. 

 

Denne strukturen bør innarbeides i alle utbygginger og den prosjektorganisering som man måtte 

etablere selv gjennom Lislebyhall-prosjektet, ligger bedre til rette nå gjennom at man har fått innført 

investeringsreglementet i kommunen.  

 

                                                
2 KVU – konseptvalgutredning er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for 
transportsystem i byområder (Statens vegvesen, 2018) 
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7 Konklusjoner 

Lislebyhallen har vært et byggeprosjekt hvor Fredrikstad kommune har satt ekstra fokus på å bygge 

framtidsrettet med høye miljø- og klimaambisjoner. Prosjektet har vært et av pilotprosjektene i 

Framtidens byer og har dermed hatt god hjelp fra samarbeidsprogrammet. Prosjektet har hatt fokus 

på tilpassing til et våtere klima, samt krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp over levetiden fra 

byggematerialer, energi til oppvarming og drift, samt transport av elever, ansatte og brukere av hallen 

på kveldstid. Reduksjon av klimagassutslippene knyttet til materialbruk og energibruk i drift ble 

oppnådd med god margin. Derimot ble målet ikke helt nådd for transport i drift isolert sett. Likevel 

viser resultatene av klimagassberegningene etter to års drift, at totalt sett oppnådde man en samlet 

reduksjon for alle områdene på 51 %. 

 

For materialer var bruk av lavkarbonbetong i grunn og massivtre i bærekonstruksjon viktige tiltak, 

samt generelt fokus på minimering av mengde materialer. Det ble benyttet miljødeklarasjoner som et 

av grunnlagene for valg av materialer der de ulike leverandørene har oppgitt faktiske utslipp knyttet 

sine produkter. Klimagassreduksjonen fra energibruk i drift ble nådd ved redusere energibehovet ved 

å følge passivhusstandard, samt klimavennlig oppvarming fra bergvarme. Sistnevnte har også 

redusert klimagassutslipp fra de eksisterende byggene på Nøkleby skole, men er ikke inkludert i 

beregningene her. Transport har vært utfordrende med tanke på beliggenhet og brukere på kveldstid 

der bilkjøring er dominerende. Beregningene viser etter to års drift en betydelig reduksjon i forhold 

referansebygget. Likevel kan en nok tilskrive denne reduksjonen mer presise kartlegginger og 

beregninger av faktiske transportaktiviteter og -midler for elevene brukerne sammenlignet med 

referansebygget.  

 

Metodikken for beregning av klimagassutslipp fra energibruk er relativt enkel å gjennomføre, mens for 

materialer er det behov for spesifikke data fra de ulike leverandørene for at beregningene skal bli 

riktig. For transport i drift kreves det mye spesifikke data fra brukerne, men det er også viktig å se 

dette i en større sammenheng slik at klimagassutslippene blir redusert i hele kommunen. 

 

Lislebyhallen ble bygget med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller 

passivhuskravene med god margin. Den teoretiske årlige energibesparelsen ved å bygge 

Lislebyhallen som et passivhus fremfor et TEK10 bygg beregnet til å være 297 014 kWh/ år. Teknisk 

forskrift er endret med strengere energikrav siden Lislebyhallen ble bygget (TEK17). Det innebærer at 

forskjellen i bygningsmessige kvaliteter i dag være mindre mellom et TEK10/TEK17 bygg og et 

passivhus. Dette vil sannsynligvis også gjenspeiles i at differansen i byggekostnad blir lavere, men 

også at energibesparelsen blir mindre. 

 

Erfaringer fra de involverte er at Lislebyhallen har vært et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i 

planleggingen og et kompetanseløft blant de involverte. Prosjektet har hatt mange synergieffekter, der 

Lislebyhallen og dets uteområder har bidratt til et løft for lokalmiljøet og er et naturlig samlingssted for 

mange med aktivitet fra morgen til kveld. 

 

I Lislebyhallprosjektet har det vært satt av ekstra midler til planlegging og gjennomføring av en 

flerbrukshall som har gitt mye ekstra synergier sammenlignet med et standard byggeprosjekt. Det er 

viktig at disse nytteverdiene har politisk forankring for å kunne bli realisert i nye prosjekter. Dette 

krever mot og kompetanse fra både politikere og administrasjon. 
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9 Vedleggsliste 

Vedlegg 1: Underlag beregninger energi 
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Vedlegg 1 Underlag beregninger energi 

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike 

beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av 

årsakene til forskjellen mellom alternativene. 

 

V1.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater 

V1.1.1 Referansebygg 

 

Referansebygget er basert på tilsvarende bygg som tilfredsstiller forskrift om tekniske krav til 

byggverk. Forutsetninger energibruk i drift - referanseberegning: 

• Spesifikt netto energibehov [kWh/m2 *år] tilsvarende rammekravet i teknisk forskrift 

• 60 % av varmebehovet dekkes av varmepumpe (systemvirkningsgrad 2,25) og 40 % 
av elkjel (systemvirkningsgrad 0,86). 

• Dersom kjølebehov: Kjølebehovet dekkes av lokale kjølemaskiner med en 
systemvirkningsgrad på 2,45. 

 

Bygge består av idrettsbygg og skolebygg, hvor dette er beregnet hver for seg. Klimagassberegninger 

for referansebygget er gjennomført med klimagassregnskap.no og resultatene er oppsummert Tabell 

5. 

 

Tabell 5: Oversikt over energibehov (ulike formål), energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for 

referansebygg 

Referansebygg Netto energibehov 

[kWh/m²/år] 

(idrettsbygg + skolebygg) 

Energiforsyning 

[% av posten] 

Klimagassutslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

El. spesifikk energi 77+71 100 % el 8,8 

Varme 128+64 60 % varmepumpe 

40 % elkjel 

9,2 

Kjøling 0 100 % lokal kjøling  

Sum  205 - 18 

 

 

V1.1.2 Prosjektert bygg 

Det prosjekterte bygget er planlagt oppført som passivhus i henhold til NS 3701:2012 Kriterier for 

passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger og iht. validert dynamisk timesberegning etter 

reglene i NS 3037:2007. Tiltak som er valgt for å oppnå lavt netto energibehov og lav romoppvarming 

er følgende: 

• Godt isolert bygningskropp 

• Godt isolerte vinduer 

• God tetthet 

• Lite kuldebroer 
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• Høyeffektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluft 

• Kraftig redusert luftlekkasjer 

• Utnyttelse av solvarme 

• Mest vindusflater mot syd 

• Areal vinduer og dører delt på bruksareal: 9 % (kravet er maks 20 %) 

 

 

For å redusere varmetap til et minimum U-verdier, glassarealer), så ble det minimert kuldebroer og 

sikret sikrey høy bygningsmessig tetthet. Totalt varmetapstall (W/m2K) ble beregnet til 0.45, mens 

netto oppvarmingsbehov: 18.7 kWh/m2. Anbefalte U-verdier etter SIMIEN-beregning var: 

• Uyttervegg=0.10 W/m2K 

• Utak=0.11 W/m2K 

• Ugulv mot grunn og mot det fri=0.11 W/m2K 

• Uglass/vinduer/dører=0.80 W/m2K 
 

 

Det ble også gjennomført flere bygningsintegrerte tiltak og som omfatter:  

• Utnyttelse av passiv solvarme (det er mest vinduer mot solrik orientering) 

• Trevirke har omtrent ti ganger bedre varmeisoleringsevne enn betong, men isoleringsevnen er 

allikevel ikke god nok til at klimaskjermen for oppvarmede bygninger kan bygges opp kun av 

massive treelementer med normal tykkelse, dvs. tykkelse som følger av statisk beregning. 

• Spesifikk varmetapskapasitet for tre, c=0.76 Wh/kgK 

• Krav til utlufting med hensyn på emisjoner fra byggematerialer → Lavemitterende materialer 2,5 

m3 pr. time pr. m2. 

 

Byggets netto energibehov er beregnet ved hjelp av beregningsprogrammet SIMIEN versjon 6.005, 

se energibudsjett i Tabell 6 for idrettsbygget og for skolebygget Tabell 7. Beregningene viser at 

byggets netto energibehov er redusert med 37 % for idrettsbygget og 51 % for skolebygget i forhold til 

rammekravet i teknisk forskrift.  

 

Tiltak som ble anbefalt for å redusere energibehovet var sparepærer/LED-belysning, samt redusere 

elektrisitetsforbruket ved å bruke energieffektive hvitevarer og belysning (med EU’s energimerke A) 

uten at det medfører nevneverdige ekstrakostnader. 
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Tabell 6: Energibudsjett - idrettsbygget. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031 

 
 

Tabell 7: Energibudsjett - skolebygget. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031 

 
 

 

Det ble planlagt å dekke energibehovet med direkte elektrisitet og fjernvarme til oppvarming. Byggets 

beregnede klimagassutslipp som prosjektert er 5,9 kg CO2-ekv/m2/år, se Tabell 8. Dette utgjør en 

reduksjon på 67 % i forhold til referansebygget. 

 

Tabell 8: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for prosjektert 

bygg 

Prosjektert bygg Netto energibehov 

[kWh/m²/år] 

(idrettsbygg + skolebygg) 

Energiforsyning 

[% av posten] 

Klimagassutslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Elspesifikk energi 34+31=65 100 % el 3,9 

Varme 22+20=42 99% fjernvarme, 1 % el 2 

Kjøling    

Sum  56+51=107 - 5,9 
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V1.1.3 Ferdigstilt bygg 

Lislbyhallen som ferdigstilt bygg oppfyller krav til passivhusstandard ihht. NS3701:2012 og ihht. 

Validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS3037:2007. I prosjektet benyttes Rockwool redair 

som isolasjon av yttervegger som gir minimal kuldebro. Dessuten er bygget designet i en kompakt 

form som gir en minimal overflate. De tekniske energidataene er oppsummer i Tabell 9. 

 

Tabell 9: Tekniske energidata for Lislebyhallen 

Parameter Verdi 

U-verdi: Gulv på grunn 0,07-0,09 

U-verdi: Vegger 0,17/,19 

U-verdi: Tak 0,09 

U-verdi: Vindu/dør 0,8 

Lekkasjetall 0,6 

Kuldebroverdi 0,01 

SFP-faktor 1,5 

Varmegjenvinningsgrad 87 % 

 

Som ferdigstill har Lislebyhallen et beregnet netto oppvarmingsbehov 12,0 kWh/m2 for skoledelen og 

13,6 kWh/m2 for halldelen. Varmepumpe står for 90 % av varme, mens el-kjele står for 10 %. Dette gir 

et klimagassutslipp på 6,7 kg CO2 ekv./m2/år. Oversikt over energibehov og klimagassutslipp for 

ferdigstilt bygg er vist i Tabell 10. 

 

Tabell 10: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for ferdigstilt 

bygg 

Som bygget Netto energibehov 

[kWh/m²/år] 

(idrettsbygg + skolebygg) 

Energiforsyning 

[% av posten] 

Klimagassutslipp 

[Kg CO2-ekv/m2/år] 

Elspesifikk energi 30,2+32,5  3,6 

Varme 63,9+22,8  3 

Kjøling 0   

Sum  94,1+55,3 - 6,7 

 

 

V1.1.4 Bygget etter to års drift 

Bygget ble tatt i bruk sommeren 2015 og har vært i full bruk siden da. I følge data fra Klimareg, så er 

elektrisitetsforbruket til Lislebyhallen 176 000 kWh i 2016. Dette ble supplert med datainnsamling 

desember 2017 og som er vist i Tabell 11. 

 

Tabell 11: Oversikt over kjøpt energi, tilført energi og tilhørende klimagassutslipp for prosjektet etter to 

års drift. 

I drift Kjøpt energi  

 

Energi til bygget 

[kWh/m²/år] 

Klimagassutslipp 

[Kg CO2-ekv/m2/år] 

El til varmepumpe 40 000 kWh 18,8 1,5 

El – annet 135 927 kWh  62,6 4,9 

Sum   81,4 6,4 

 

133



Klimagassregnskap Lislebyhallen    

Et byggeprosjekt med klimaambisjoner    
 

36 
 

 

V1.2 Sammenligning av alternativer 

Klimagassutslipp fra stasjoner drift er grafisk vist i Figur 14. Figuren viser store reduksjoner fra 

referansebygg til prosjektert, bygget og drift av Lislebyhallen. Fra prosjektert til i drift har det dog vært 

en del økning i spesifikt elforbruk, mens bidraget fra varme har blitt redusert. Totalt en liten økning i 

drift av bygget sammenlignet med planlagt, men fortsatt godt innenfor kravet til Fremtidens byer om 

50 % klimagassreduksjon. 

 

 

Figur 14: Beregnede klimagassutslipp for energi, fordelt på formål; varme, kjøling og elspesifikt. 

 

Detaljert klimagassutslipp totalt per år er vist i Tabell 12, mens per person og år er vist i Tabell 13.  

Klimagassreduksjonen er 59 % fra referansebygget til i drift, hvorav hovedårsaken til nedgang i 

klimagassutslipp er redusert energibehov gjennom passivhusstandard.  

 

Tabell 12: Fordeling av klimagassutslipp pr. energikategori for ulike prosjektfaser 

 
Referanse- 

bygg 
Prosjektert bygg Som bygget I drift 

 
kg CO2-ekv. 

/år 
kg CO2-ekv./år 

% red saml. 

med ref 
kg CO2-ekv./år 

% red saml. 

med ref 
kg CO2-ekv./år 

% red saml. 

med ref 

Elspesifikk 

energi 

29133 12817 56 12033 59 16183 44 

Varme  30217 6717 78 9917 67 5067 83 

Total 
59350 19533 67 21950 63 21250 64 
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Tabell 13: Fordeling av klimagassutslipp pr. person pr. energikategori for ulike prosjektfaser 

 
Referanse- 

bygg 
Prosjektert bygg Som bygget I drift 

 
kg CO2-ekv./ 

person /år 

kg CO2-

ekv./m2/år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. 

med ref 

Elspesifikk 

energi 71,1 31,3 56 29,3 59 39,5 44 

Varme  
73,7 16,4 78 24,2 67 12,3 83 

Total 144,8 47,7 67 53,5 63 51,8 64 
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Vedlegg 2 Underlag beregninger materialer 

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike 

beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av 

årsakene til forskjellen mellom alternativene. 

 

V2.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater 

 

V2.1.1 Referansebygg 

Referansebygget er generert fra tidligfasemodulen til versjon 4.0 i klimagassregnskap.no. Tabell 14 

viser resultatene av klimagassberegninger for hver hovedbygningsdel og viser at grunn og 

fundamenter har det største bidraget. 

 

Tabell 14: Bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for referansebygg. 

Bygningsdel Klimagassutslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Klimagassutslipp 

[% av tot.] 

Grunn og fundamenter 3,8 44 

Bæresystemer 1 12 

Yttervegger  0,3 3 

Innervegg  0,6 7 

Dekker 1,9 22 

Yttertak 0,9 10 

Trapper og balkonger 0,1 1 

 

 

V2.1.2 Prosjektert bygg 

Materialbruken i Lislebyhallen er i hovedsak nyttes det massivtre, lavkarbon betong, 

limtrekonstruksjon, samt accoya og skiferkledning. Materialvalg er gjort ut fra utslippsfaktorer samt 

inneklimatiske hensyn. Det ble benyttet eksponerte betongoverflater for termisk masse, dessuten er 

det jobbet med så mye eksponert massivtre som mulig av hensyn til de fuktregulerende egenskaper i 

massivtre. Ytterveggene er oppbygd enklest mulig, hvor isolasjon skrues direkte i massivtreveggene, 

uten bruk av ekstra stenderverk. Den enkle konstruksjonen er dessuten også bra med tanke på 

reduksjon av kuldebroer. Det er benyttet gipsplater med høy andel resirkulert gips til innerveggen. Til 

yttervegger, så der det brukt vedlikeholdelsesfrie materialer som Accoya og skifer. Det brukes minst 

mulig tilleggsoverflater, som for eksempel har mye av gulvet eksponert betong uten fliser eller belegg, 

og vidt mulig er massivtre uten ekstra lag gips o.lign. Klimagassutslipp fra materialene er oppsummert 

per bygningsdel i Tabell 15.  
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Tabell 15: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for prosjektert bygg 

Bygningsdel Oppbygging Klimagassutslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Klimagassutslipp 

[% av tot.] 

Grunn og 

fundamenter 

Isolasjon på grunn, betong gulv på grunn, påstøp 

1. etasje, sportsgulv 0,9 24 

Bæresystemer Massivtre og limtre, betong mur innvendig, betong 

mur utvendig 0,1 3 

Yttervegger  Accoya kledning, skifter, redair, lekting, Cembritt, 

ytterdører og vinduer 0,4 11 

Innervegg   Ytong, gipsplater, stendere i tre og betong, 

mineralull, innvendige dører og vinduer 1,4 37 

Dekker Hulldekke, oppforet gulv, påstøp gulv 2.etasje. 

0,5 13 

Yttertak Lettak, skifer, båndtekking, himling mineralull, 

himling treull, sedumtak. 0,5 13 

Trapper og 

balkonger 

Trapper og balkong i massivtre, isolasjon av 

balkong, terrassebord balkong i Accoya. 0 0 

 

 

V2.1.3 Ferdigstilt bygg 

Det er i stor grad brukt miljødeklarasjoner (EPD) til beregninger av klimagassutslipp fra 

bygningsmaterialene i ferdigstilt bygg og dermed er resultatene rimelig sikre. Resultatene er vist i 

Tabell 16 og viser at grunn og fundamenter fortsatt har det største bidraget, mens yttertak har nest 

størst og neste dobling av prosentandel fra beregninger fra prosjekteringsfasen. 

 

Tabell 16: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for bygget slik det ble oppført 

Bygningsdel Oppbygging Klimagassutslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Klimagassutslipp 

[% av tot.] 

Grunn og 

fundamenter 

Isolasjon på grunn, betong gulv på grunn, påstøp 1. 

etasje, sportsgulv 
1,25 32 

Bæresystemer Massivtre og limtre, betong mur innvendig, betong mur 

utvendig 
0,62 16 

Yttervegger  Accoya kledning, skifter, redair, lekting, Cembritt, 

ytterdører og vinduer 
0,43 11 

Innervegg   Ytong, gipsplater, stendere i tre og betong, mineralull, 

innvendige dører og vinduer 
0,37 10 

Dekker Hulldekke, oppforet gulv, påstøp gulv 2.etasje. 
0,24 6 

Yttertak Lettak, skifer, båndtekking, himling mineralull, himling 

treull, sedumtak. 
0,92 24 

Trapper og 

balkonger 

Trapper og balkong i massivtre, isolasjon av balkong, 

terrassebord balkong i Accoya. 
0,02 1 
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V2.1.4 Bygget etter to års drift 

For materialbruk vil klimagassutslipp «i drift» være det samme som «som bygget» 

 

V2.2 Sammenligning av alternativer 

Oversikt over klimagassutslipp fra materialer er illustrert i Figur 15 og viser at klimagassutslipp per 

bygningsdel. Beregningene viser at for prosjektet sammenlignet med referanseberegningen oppnås 

utslippsreduksjoner på 57 % for prosjektert og 56 % for som bygget. Det er ingen endringer i 

materialbruk fra «som bygget» til «i drift».  

 

 

Figur 15: Fordeling av klimagassutslipp pr konstruksjon for de enkelte prosjektfasene 

 

Selv om det er totalt sett liten forskjell mellom prosjektert og ferdigstilt bygg, så viser detaljene i Tabell 

17 og Tabell 18 at det varierer en del på de ulike bygningsdelene mellom fasene. En vesentlig 

endringer fra prosjektert til ferdigstilt bygg er bruken av spesifikke data for klimagassutslipp fra 

miljødeklarasjoner (EPD) er hovedsakelig brukt for ferdigstilt og resultatene er dermed vesentlig mer 

sikre. 
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Tabell 17: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel for ulike prosjektfaser 

 Referansebygg Prosjektert bygg "Som bygget" 

 

kg CO2-ekv./år kg CO2-ekv./år 

% red saml. med 

ref kg CO2-ekv./år 

% red saml. med 

ref 

Grunn og 

fundamenter 

12900,0 3133,33 76 4133,60 68 

Bæresystemer 3500,0 83,33 98 2053,62 41 

Yttervegger  933,3 1433,33 -54 1425,17 -53 

Innervegg  2166,7 4783,33 -121 1230,73 43 

Dekker 6433,3 1583,33 75 1007,67 84 

Yttertak 3200,0 1500,00 53 3019,52 6 

Trapper og 

balkonger 

233,3 133,33 43 62,43 73 

Total 
29366,7 12650,0 57 12932,7 56 

 

 

Det er grunn og fundamenter som er den bygningsdelen som har størst bidrag og hvor det er betong 

mot grunn som bidrar mest, samt isolasjon. For yttertak er det bruk av lettak som har stort bidrag og 

massivtre/limtre har størst bidrag på bærekonstruksjonen. I yttertaket er sedumtaket utelatt med 

antakelse om at det har minimalt utslag, men ved bruk av torv som vekstmedium kan det faktisk være 

av betydning. 

 

Tabell 18: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel pr. person for ulike prosjektfaser 

 Referansebygg Prosjektert bygg "Som bygget" 

 kg CO2-ekv./ 

person/år 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. med 

ref 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. med 

ref 

Grunn og 

fundamenter 

31,5 7,6 76 10,08 68 

Bæresystemer 8,5 0,2 98 5,01 41 

Yttervegger  2,3 3,5 -54 3,48 -53 

Innervegg  5,3 11,7 -121 3,00 43 

Dekker 15,7 3,9 75 2,46 84 

Yttertak 7,8 3,7 53 7,36 6 

Trapper og 

balkonger 

0,6 0,3 43 0,15 73 

Total 
71,6 30,9 57 31,5 56 
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Vedlegg 3 Underlag beregninger transport 

 

V3.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater 

Forutsetninger for hvert av beregningsalternativene er gitt i de påfølgende avsnittene. 

 

V3.1.1 Referansebygg 

Det er forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til idrettsbygget og 220 andre brukere til skolebygget. 

Turproduksjonen for de ansatte og andre brukere er vist i Tabell 19, mens transportmiddelfordeling er 

vist i Tabell 20. Det er ingen skinnegående kollektivtransport. 

 

Tabell 19: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen 

Antall reiser/turer per dag per 

bruker av bygget 
Ansatte Brukere idrettsbygg Brukere skolebygg 

Arbeid  1,6   

Tjeneste 0,6   

Private ærend 0,2   

Service utenfra 0,1   

Varetransport 0,2   

Andre brukere   2 2 

 

 

Tabell 20: Transportmiddelfordeling for referansebygg 
Transportmiddelfordeling [% av alle 

reiser per dag] 
Gang/sykkel Kollektiv Bil 

Arbeid  17 12 71 

Tjeneste 21 7 72 

Private ærend 20 5 75 

Annet 24 5 71 

Andre brukere - idrettsbygg 24 5 71 

Andre brukere - skolebygg 24 5 71 

 

Klimagassutslipp fra transport i referansebygget er oppsummert i Tabell 21 og viser at bilbruk har 

mesteparten av bidraget. 

 

Tabell 21: Klimagassutslipp fra transport, fordelt på transportmidler, for referansebygg 

Klimagassutslipp kg CO2-ekv/m²/år 

Bil 38,8 

Kollektiv – buss 2 

Kollektiv – skinnegående  

Varetransport 0,5 

Sum 41,2 
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V3.1.2 Prosjektert bygg 

Valg av lokalitet ble utført i forprosjektfasen. I løpet av perioden har bussavgangene på Glommaringen 

økt til hvert 8 minutt. Det ble gjennomført en rekke tiltak for parkering som innebærer at det ble etablert 

4 P-plasser til el-bil, samt god tilgang til hele tomta for både gående og syklister. Der det er etablert 

sykkelparkering flere steder, som gjør det enkelt for alle at parkerer sin sykkel. 

 

Status for tiltak for transport i prosjekteringsfasen var: 

• 150 sykkeloppstillingsplasser planlagt 

• Sykkelrute 2 var forsinket iht. plan. 

• Sykkelrute 1C, var en viktig tverrforbindelse mellom fv 109/Glommaringen – Lislebyhallen 

• Ferga var delvis oppgradert, men parsellen Fv 109 og Snippen var forsinket.  

• Snarvei mellom Gml Kirkevei – Skolegård skulle merkes og oppgraderes.  

 

Det ble gjennomført reisevanekartlegging blant ansatte og elever (januar 2013), samt at det ble 

gjennomført medvirkningsprosesser med ansatte, elever og foreldre (2013/2014). Det ble også 

gjennomført kartlegging av idrettslagenes reisevei og beregning av CO2 utslipp gjennomført. Dette 

dannet grunnlag for hvilke lag som fikk leie tid i hallen. Det er forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til 

idrettsbygget og 220 andre brukere til skolebygget. Turproduksjonen for ansatte og brukere er vist i 

Tabell 22. 

 

Tabell 22: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen 

Antall reiser/turer per dag per 

bruker av bygget 
Ansatte Brukere idrettsbygg Brukere skolebygg 

Arbeid  1,6   

Tjeneste 0,6   

Private ærend 0,2   

Service utenfra 0,1   

Varetransport 0,2   

Andre brukere   2 2 

 

Tabell 23: Transportmiddelfordeling når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt 

Transportmiddelfordeling [% av alle 

reiser per dag] 
Gang/sykkel Kollektiv Bil 

Arbeid  13 6 78 

Tjeneste 21 7 72 

Private ærend 20 5 75 

Annet 24 5 7 

Andre brukere 21 6 71 

 

Klimagassutslippene fra transport i drift er som prosjektert dominert av bilbruk og vist i Tabell 24. 
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Tabell 24: Klimagassutslipp «som prosjektert» når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt 

Klimagassutslipp 
Arealspesifikt utslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Bil 36,1 

Kollektiv – buss 3,9 

Kollektiv – skinnegående  

Varetransport 0,5 

Sum 40,5 

V3.1.3 Ferdigstilt bygg 

Det er antatt ingen endringer i forhold til prosjektert løsning. 

 

V3.1.4 Bygget etter to års drift 

Fredrikstad kommune (2016) har utarbeidet en mobilitetsplan for Lislebyhallen og som inneholder 

reisevaneundersøkelser for elever, ansatte og idretten i 2015. For brukerne av idrettsbygget 

Lislebyhallen ble det også gjennomført reisevaneundersøkelse for 2015, 2016 og 2017 og resultatene 

er vist i Figur 16. 

 

 

Figur 16: Reisevaner brukere kveldstid Lislebyhallen 

 

Turproduksjonen etter to års drift er vist i Tabell 25 og antatt som uendret. Transportmiddelfordelingen 

er dog oppdatert med data fra reisevaneundersøkelsen for elever og ansatte i 2015, samt idretten i 

2017 og vist i Tabell 26. 
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Tabell 25: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen i drift 

Antall reiser/turer per dag per 

bruker av bygget 
Ansatte Brukere idrettsbygg Brukere skolebygg 

Arbeid  1,6   

Tjeneste 0,6   

Private ærend 0,2   

Service utenfra 0,1   

Varetransport 0,2   

Andre brukere   2 2 

 

 

Tabell 26: Transportmiddelfordeling for prosjektet i drift 

Transportmiddelfordeling [% av alle 

reiser per dag] 
Gang/sykkel Kollektiv Bil 

Arbeid  17 0 83 

Tjeneste 21 7 72 

Private ærend 20 5 75 

Annet 24 5 7 

Idrettslag - idrettsbygg 31 4 65 

Elever - skolebygg 81 1 18 

 

 

Klimagassutslippene etter to års drift er vist i Tabell 27 og hvor bil fortsatt har den største bidraget. 

 

Tabell 27: Klimagassutslipp transport beregnet etter to års drift 

Klimagassutslipp 
Arealspesifikt utslipp 

[kg CO2-ekv/m2/år] 

Bil 19,5 

Kollektiv – buss 2,4 

Kollektiv – skinnegående  

Varetransport 0,5 

Sum 22,4 

 

 

V3.2 Sammenligning av alternativer 

Fordelingen av klimagassutslippene fra transport i drift er vist i Figur 17 og viser at bilen har det meste 

av bidraget, men at utslippsregnskapet har blitt vesentlig redusert i drift. 
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Figur 17: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen 

 

Beregningen viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 46 % ved de tiltak som er 

gjennomført for transport og resultatene er mer detaljert vist i Tabell 28 og Tabell 29. 

 

Tabell 28: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen 

 Referansebygg Prosjektert bygg Ferdigstilt I drift 

 kg CO2-ekv./år 
kg CO2-

ekv./år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-

ekv./år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-

ekv./år 

% red saml. 

med ref 

Bil 127883 119117 7 119117 7 64217 50 

Kollektiv – buss 6500 12833 -97 12833 -97 7900 -22 

Kollektiv – 

skinnegående 
0 0   0       

Varetransport 1683 1683 0 1683 0 1683 0 

Sum 136067 133633 2 133633 2 73800 46 

 

 

Tabell 29: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen 

 Referansebygg Prosjektert bygg Ferdigstilt I drift 

 
kg CO2-

ekv./person/år 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. 

med ref 

kg CO2-ekv./ 

person/år 

% red saml. 

med ref 

Bil 312 291 7 291 7 157 50 

Kollektiv – buss 16 31 -97 31 -97 19 -22 

Kollektiv – 

skinnegående 
0 0   0   0   

Varetransport 4 4 0 4 0 4 0 

Sum 332 326 2 326 2 180 46 
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Vedlegg 4 Intervjuguide 

Spørsmålene 
1. Kan du si kort om din rolle i prosjektet? (avdekke forståelse av egen rolle i forhold til de overordnede 

målene) 

 

2. Vi ser av resultatene at målet om 50% reduksjon ble nådd og ha en diskusjon om forutsetningene 

for de tekniske valgene.  

Vi ønsker å klarlegge hva som var kritiske suksessfaktorer i prosjektet.  

• Hvordan definerte dere «klima-/miljø-godt bygg»?  

• Hadde dere felles forståelse? 

• Resultater viser at for «materialer» oppnådde dere en betydelig reduksjon.  Hvorfor og hvordan? 

(Hva gjorde dere konkret?)  

o Hvilke problemstillinger var det du opplevde som viktige å få avklart?  

o Hva var det dere vurderte som i de viktige prosessene for å lande på de valgte 

løsningene. 

 

3. Hvordan opplevde du organiseringen av prosjektet? Herunder;  

• Var målene forstått/avklart blant aktørene? 

• Hadde disse makt/myndighet til å gjennomføre. (her er det viktig å få fram om en klarte å 

operasjonalisere de overordnede målene overfor ulike aktører og oppgaver)  

• Hvordan skilte denne organiseringen seg fra andre tilsvarende prosjekter? Økonomi, politisk 

forankring, kompetanse,  

 

4. Transport er største bidragsyter til klimagassutslippene.  

• Var dere forberedt på at bilbruk var så dominerende i denne sammenheng? 

• Hva er etter din mening den beste strategien for å redusere bilbruk? 

• Hvordan bør transport beregnes helhetlig (ref. basket)? 

• Kan du si noe erfaringene med mobilitetsplanarbeidet?  

  

5. Hvordan overføre erfaringer fra dette prosjektet slik at framtidige prosjekter blir like ambisiøse? 

• Hvordan? 

• I hvor stor grad mener du at dere utnyttet potensialet i LH-prosjektet? 

• Hvordan inkludere erfaringer og praksis i fremtidige prosjekter? 

• Hvordan måle dette? 

• Kan kommunen klare å gjennomføre/implementere FB-tenking på egen hånd eller er det 

viktig å delta/ha tilgang til ekstern kompetanse? 

 

6. Be om en oppsummering til slutt: 

Nevn de 3 viktigste faktorer for å fremme realisering av målene (ambisjonen om 50% reduksjon) 

Nevn de 3 viktigste faktorer som hemmer realisering av målene (ambisjonen om 50% reduksjon) 
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Vedlegg 5 Landskapsplan 
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Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Teknisk utvalg 23.05.2018 16/18 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 36/18 
Formannskapet   
Bystyret   
 
Forslag til planprogram for kommunedelplan - klimaplan for Fredrikstad 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 
1. Forslag til planprogram for klimaplan for Fredrikstad legges ut for høring og offentlig 

ettersyn, og det varsles om planoppstart. 
 
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret: 
2. Endelig planprogram vedtas av formannskapet jfr. delegeringsadgang i plan- og 

bygningslovens § 11-13, annet ledd 
 
Fredrikstad, 14.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Forslag til planprogram for klimaplan for Fredrikstad legges ut for høring og offentlig 

ettersyn, og det varsles om planoppstart. 
2. Formannskapet gir slik innstilling til Bystyret: Endelig planprogram vedtas av 

formannskapet jfr. delegeringsadgang i plan- og bygningslovens § 11-13, annet ledd. 
 
Sammendrag 
Kultur- og miljøutvalget og teknisk utvalg gir sin uttalelse i saken. 
 
Fredrikstad kommunes klima- og energiplan fra 2013 skal rulleres i tråd med statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Framlagte 
planprogram beskriver planarbeidets formål, organisering, framdrift, innhold 
og opplegg for medvirkning for den nye planen. Forslag til planprogram sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. Det er et 
mål at planen vil være ferdig innen 3. kvartal 2019. 
 
Vedlegg 
1 Planprogram for klimaplan for Fredrikstad - høringsutkast  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
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Saksopplysninger 
I planstrategi for 2016-2019 er det vedtatt at gjeldende klima- og energiplan fra 2013 skal 
rulleres i 2018-2019. Formålet med den ferdige planen er å styrke klimaplanen som 
strategisk styringsdokument for kommunen. Langsiktige strategier skal tydeliggjøres og mål 
skal forankres. Planen skal ha et samfunnsperspektiv og være i tråd med føringene i 
kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030. Her løftes klima frem som et viktig 
sektorovergripende tema i kapittelet «Å møte fremtiden i Fredrikstad». Strategi for Smart 
Fredrikstad vil også gi føringer for utarbeidelsen av ny klimaplan. I strategien slås det fast at 
Fredrikstad kommune bør være en betydelig motor for utvikling med fokus på det grønne 
skiftet. 
 
I statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene står det følgende om 
kommunens ansvar for klimaplanlegging: «Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen 
kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og 
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne 
retningslinjen.» I planarbeidet vil ulike typer tiltak som bidrar til disse tre punktene vurderes. 
Planarbeidet vil også belyse hvordan god ressursutnyttelse i Fredrikstad kan føre til mindre 
klimagassutslipp andre steder i verden. Slik skal klimaplanen belyse hvordan Fredrikstad 
skal bidra til å følge opp Norges forpliktelser i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål nr. 13: 
«Stoppe klimaendringene». Planen skal også vise dagens utslippsstatus, samt kommunens 
mål og strategier for å redusere utslippene. Klimaplanen skal både omhandle kommunens 
rolle som myndighetsutøver, samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter 
med mer. 
 
Klimaplanen skal rulleres i et samarbeid mellom aktørene i Klima Østfold-nettverket, dvs. 
sammen med flere av Østfolds kommuner og Østfold fylkeskommune. Arbeidet er en del av 
et Horizon 2020-prosjekt med formål å utvikle en metode som effektiviserer 
klimaplanprosessen for den enkelte kommune og forbedrer medvirkningen med andre 
aktører i samfunnet.  
 
Klimaplanen må forankres i hele organisasjonen og det er et mål at tiltak skal gjennomføres 
både i egen virksomhet og i samfunnet forøvrig. Klimaplanen skal utformes slik at den er lett 
å lese og enkel å forstå. Det skal formuleres tydelige mål og strategier som skal bidra til 
måloppnåelse. Tiltak beskrives i egen handlingsplan som rulleres hyppigere enn planen. 
Hvor ofte vil bli definert som en del av planprosessen. 
 
I samsvar med plan- og bygningsloven varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for 
klima og forslag til planprogram sendes på høring.  Frist for innsending av innspill settes til 3. 
september 2018.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er for tidlig å anslå økonomiske konsekvenser av planen. Midler til planprosessen ligger 
inne i budsjettet for 2018 med kr. 120 000,-. Flere av de nødvendige utredningene vil 
finansieres gjennom samarbeidet i Klima Østfold.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Eventuelle folkehelsekonsekvensene vil synliggjøres som en del av arbeidet med selve 
planen. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planprogram for klimaplan for Fredrikstad gjør rede for formål, rammer og føringer for 
planarbeidet, planarbeidets framdrift og organisering, medvirkning og behovet for 
utredninger. Dette er i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1. 
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Klimaplanen skal danne et grunnlag for kommunens klimapolitikk. I løpet av planprosessen 
anbefaler rådmannen at det konkretiseres mål og strategier som fører til: 
 

 Reduserte utslipp av klimagasser 
 Redusert energibruk 
 Økt bruk av energi fra fornybare kilder 

 
Dette er i tråd med statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.  
I denne står det også at det skal utarbeides «klima- og energiplan». Rådmannen har valgt å 
kalle planen «klimaplan». Begrunnelsen er at energi anses som en del av planen på lik linje 
med eksempelvis avfallshåndtering og klimanøytral transport. Alle statlige føringer om hva 
planen skal inneholde vil besvares. 
 
I tråd med statlige planretningslinje anbefaler rådmannen at klimaplanen har et 
samfunnsperspektiv slik at målsettingene gjelder for hele Fredrikstadsamfunnet og ikke bare 
kommuneorganisasjonen. Planarbeidet skal suppleres med en prosess som konkretiserer 
tiltak i Fredrikstad kommune som organisasjon. Rådmannen anser det som mer fleksibelt at 
slike tiltak beskrives i et dokument som kan fornyes hyppigere og hurtigere enn dersom 
dette skulle være en del av en kommunedelplan. Utarbeidelsen av dette dokumentet trenger 
ikke å følge samme progresjon som kommunedelplanen. 
 
Fremdriftsplanen er stram, med planlagt vedtak innen tredje kvartal 2019. Rådmannen 
anbefaler denne fremdriften slik at klimaplanen kan gi føringer allerede for 2020-budsjettet. 
Dersom det underveis i planprosessen fremkommer at kvaliteten på planen kan forbedres 
vesentlig ved å forlenge fremdriften noe, anbefaler rådmannen at det åpnes for en slik 
mulighet.
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Varsel om oppstart av planarbeid:  

 

Planprogram for klimaplan 
for Fredrikstad 

 

Høringsversjon 
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Bakgrunn  
Fredrikstad kommune rullerer sin klimaplan for tredje gang. Gjeldende klimaplan fra 2012 
hadde i hovedsak fokus på klimatiltak i Fredrikstad kommune som organisasjon, og til en viss 
grad hvordan Fredrikstad kommune kan tilrettelegge for klimavalg i befolkningen. Den neste 
planen skal ha et videre samfunnsperspektiv. I planstrategi for 2016-2019 er det vedtatt at 
klimaplanen skal rulleres i 2018-2019. 

 

Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å lage ny klimaplan for Fredrikstad kommune. Formålet for 
den ferdige planen er å styrke klimaplanen som strategisk styringsdokument for kommunen. 
Langsiktige strategier skal tydeliggjøres og mål skal forankres i alle virksomheter. 

Klimaplanen skal føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og en større 
andel fornybar energi Fredrikstad-samfunnet. Slik skal klimaplanen belyse hvordan 
Fredrikstad skal bidra til å følge opp Norges forpliktelser i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål 
nr. 13: «Stoppe klimaendringene». Planen skal også vise dagens utslippsstatus, samt 
kommunens mål og strategier for å redusere utslippene. Klimaplanen skal både omhandle 
kommunens rolle som myndighetsutøver, samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, 
eiendomsforvalter med mer.  

Fredrikstad kommune skal rullere klimaplanen i et samarbeid mellom aktørene i Klima 
Østfold-nettverket, det vil si sammen med flere av Østfolds kommuner og Østfold 
fylkeskommune. Arbeidet er en del av et Horizon 2020-prosjekt med formål å utvikle en 
metode som effektiviserer klimaplanprosessen for den enkelte kommune og forbedrer 
medvirkningen med andre aktører i samfunnet.  

 

Rammer for planprosessen: Status og utfordringer 
 

Internasjonale klimautfordringer og føringer 

Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Uten 
utslippsreduksjoner vil det være høy risiko for alvorlige og irreversible klimaendringer mot 
slutten av århundret (Miljødirektoratet, 2014).  

I følge FNs klimapanel vil klimaendringene føre til: 

 Dårligere tilgang til mat og vann 
 Helseproblemer 
 Økonomisk ulikhet 
 Konflikter og flyktninger 
 Skader på natur, infrastruktur og bygninger 
 Tap av naturmangfold 

 

Verdenssamfunnet har gjennom Parisavtalen blitt enig om å begrense den globale 
oppvarmingen til godt under 2 grader, og helst under 1,5 grader, i forhold til førindustriell tid 
for å redusere de negative effektene av klimaendringene (FN, 2015). Allerede i 2016 var den 
globale temperautstigningen 1 grad høyere enn førindustriell tid (Miljødirektoratet, 2017). 
Dersom verdenssamfunnet fortsetter med dagens utslippstakt, er det bare 20 år til vi har 
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sluppet ut den mengden klimagasser som er mulig innenfor 2-gradersmålet, ifølge CICERO 
senter for klimaforskning. Ifølge FNs klimapanels femte hovedrapport innebærer 2-
gradersmålet at de globale klimagassutslippene i 2050 må være mellom 40-70 prosent 
lavere enn i 2010, og utslippene må være nær null eller under null i 2100 (IPPC, 2014).  

 

Status nasjonalt 

Norge er blant landene som slipper ut mest klimagasser i forhold til innbyggertall og var blant 
de første landene som ratifiserte Parisavtalen. Norge har dermed påtatt seg en forpliktelse 
knyttet til å redusere utslippene av klimagasser og står overfor store samfunnsmessige 
endringer. Det må gjennomføres tiltak innenfor tema som tradisjonelt forbindes med 
klimaarbeid, som energi og transport, men deler av løsningen må også finnes innenfor andre 
sektorer i samfunnet. 

Fra 1990 til 2016 har norske klimagassutslipp økt med 3 % (SSB, 2017). Til sammenlikning 
har klimagassutslippene i EU sunket med 22 % fra 1990 til 2015 (Det europeiske miljøbyrået, 
2017).  

Vår viktigste nasjonale føring er at Norge har signert og ratifisert Parisavtalen som er 
beskrevet over. Norges klimamål og mål fra tidligere klimaforlik er sammenstilt i 
Stortingsmelding 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 
samarbeid: 

 Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 
prosent av Norges utslipp i 1990.  

 Norge har tatt på seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenlignet med 1990. (Målet er lovfestet i den nye klimaloven som trådte i 
kraft 1.1.2018. Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse av 2030-forpliktelsene.) 

 Norge skal være klimanøytralt i 2030. (Klimanøytralt i denne sammenheng betyr at 
det betales for utslippskutt i andre land tilsvarende våre resterende utslipp, f.eks. 
gjennom kvotekjøp.) 

 Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.  
 Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i 

samsvar med bærekraftig utvikling.  

Lokale føringer 
Kommuneplanen skal sørge for retning i samfunnsutviklingen og legge føringer for annet 
planarbeid. Følgende målsettinger og strategier knyttet til klima er vedtatt i samfunnsdelen 
for 2018 - 2030:  

 Fredrikstad er en kompakt by der klimavennlig transport og nye bygg bidrar til å løse 
klimautfordringene: 
 Prioritere høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og nær knutepunkt for 

kollektivtransport. 
 Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen ligger i gang- og 

sykkelavstand. 
 Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger. 
 Basere utbygging på sirkulær tankegang, miljøvennlige materialer og energiløsninger 

og lave klimagassutslipp. 
 

 Fredrikstad er en grønn by, hvor ansvarlig produksjon og forbruk prioriteres:  
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 Redusere utslippene som oppstår andre steder som en konsekvens av vårt forbruk. 
 Forbruk dekkes gjennom lavest mulig bruk av ressurser. 

 

Dette vil det gi føringer for utarbeidelsen av Fredrikstads nye klimaplan. Det vil også Strategi 
for Smart Fredrikstad, vedtatt mars 2018. I strategien slås det fast at Fredrikstad kommune 
bør være en betydelig motor for utvikling med fokus på det grønne skiftet. 

Ny fylkesplan vil også legge føringer for lokale klimaplaner når den vedtas. I høringsutkastet 
finner vi følgende delmål om «Klima og energi» og «Bærekraftig forbruk og 
ressurseffektivitet»: 

«I 2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere 
annen type klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn 
med høyeffektiv energi- og ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 
2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal 
gjelde all transport.» 

«Østfold skal være et foregangsfylke for gjenbruk, gjenvinning og miljøvennlig 
ressursutnyttelse (sirkulærøkonomi). Det skal stimuleres til økt andel miljøvennlige varer og 
tjenester.» 

 

Ny klimaplan for Fredrikstad  
Gjennom arbeidet med ny klimaplan, skal Fredrikstad kommune definere hvordan 
Fredrikstad skal bidra til å oppfylle nasjonale og regionale mål om reduksjon av 
klimagassutslipp. I planarbeidet vil ulike typer tiltak som kan føre til reduksjon i utslipp av 
klimagasser, redusert energibruk og større andel fornybar energi vurderes. Planarbeidet vil 
også belyse hvordan god ressursutnyttelse i Fredrikstad kan føre til mindre klimagassutslipp 
andre steder i verden. Planen må forankres i hele organisasjonen og det er et mål at tiltak 
skal gjennomføres både i egen virksomhet og i samfunnet forøvrig.  

Arbeidet med klimatilpasning vil ikke være en del av planen. Klimaplanen skal omhandle 
hvordan vi vil redusere klimagassutslippene, mens klimatilpasning handler om hvordan vi 
tilpasser oss de endringene som allerede er på gang og som vi vet vil øke. 

Klimaplanen skal utformes slik at den er lett å lese og enkel å forstå. Det skal formuleres 
tydelige mål og strategier som skal bidra til måloppnåelse. Tiltak beskrives i egen 
handlingsplan som rulleres hyppigere enn planen. Hvor ofte vil bli definert som en del av 
planprosessen. 

Avklaringer som skal gjøres underveis i planarbeidet 
Det blir en del av planarbeidet å vurdere hvilken periode klimaplanen skal gjelde for. Det skal 
også vurderes hvorvidt det skal utarbeides et klimabudsjett for Fredrikstad-samfunnet. Et 
klimabudsjett skal vise hvilke klimatiltak som må gjennomføres for å nå klimamålene. 
Klimabudsjettets måleenhet er CO2-ekvivalenter. Et klimabudsjett vil kunne være et verktøy 
som gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for at målene som settes i klimaplanen skal 
nås. Et klimabudsjett kan brukes som utgangspunkt for handlingsprogram som angir hvilke 
tiltak som skal gjennomføres, med ansvarsfordeling og tidsfrister. 
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Det skal underveis i planarbeidet vurderes om planprosessen skal munne ut i to dokumenter 
som ikke nødvendigvis følger samme progresjon:  

 «Klimaplan for Fredrikstad». Dette vil være kommunedelplanen som skal ha et 
samfunnsperspektiv. Det er dette dokumentet planprogrammet omhandler. 

 «Klimahandlingsplan for Fredrikstad kommunens virksomhet». Dette vil være en 
handlingsplan som beskriver hva Fredrikstad kommune skal gjøre i egen 
organisasjon for å «feie-for-egen-dør» og bidra til at målene i klimaplanen nås.  

Organisering, planprosess og framdrift 
Prosessen sammen med de andre aktørene i Klima Østfold-nettverket skal effektivisere 
klimaplanprosessen og forbedre medvirkningen med andre aktører i samfunnet. 
Forbedringen og effektiviseringen består blant annet i at det nedsettes arbeidsgrupper som 
har som oppgave å få oversikt over aktører og interessenter, sikre medvirkning og sørge for 
kunnskapsinnhenting og -formidling. Kommunene i samarbeidet stiller med ressurser inn i 
noen av arbeidsgruppene, og får tilgang til det som utvikles også i de gruppene kommunen 
ikke deltar i. Følgende grupper er planlagt etablert: 

 Sivilsamfunn/innbyggere 
 Næringsliv 
 Landbruk 
 Offentlig virksomhet 
 Mobilitet og stedsutvikling  

 

Selv om det legges opp til felles faglig prosess vil det være egne planprosesser i den enkelte 
kommune. Arbeidet i Klima Østfold-samarbeidet startet opp januar 2018 og er beregnet å ta 
1,5 år.  

Planarbeidet i Fredrikstad vil bli ledet av Seksjon for kultur, miljø- og byutvikling, virksomhet 
Bærekraftig samfunnsutvikling. Flere andre deler av kommuneorganisasjonen vil bli involvert 
i planarbeidet. Det er særlig Seksjon for teknisk drift som sammen med Seksjon for kultur, 
miljø- og byutvikling har et handlingsrom knyttet til klimaarbeidet. 

Arbeidet med Fredrikstads klimaplan starter opp i 2018. Planprogrammet legges ut til høring 
før sommeren 2018. Endelig planprogram kommer til politisk behandling høsten 2018. Målet 
er at endelig klimaplan legges ut på høring mot slutten av første kvartal 2019, med politisk 
behandling i løpet av andre kvartal 2019 slik at endelig plan foreligger juni 2019. 

Framdrift - klimaplan 
Aktivitet 2018 2019 
 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 
Oppstart av arbeidet       
Vedtak om offentlig ettersyn av planprogram       
Offentlig ettersyn av planprogram       
Behandling av innspill       
Politisk behandling og vedtak - planprogram       
Kunnskapsinnhenting og medvirkning       
Drøfting med politiske utvalg        
Vedtak om offentlig ettersyn av klimaplan       
Offentlig ettersyn av klimaplan       
Behandling av innspill       
Vedtak av plan       
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Medvirkning 
Dialog med andre aktører i Fredrikstadsamfunnet gjennom planprosessen vil kunne belyse 
hvilke muligheter disse har for å bidra til å løse klimautfordringene. Medvirkningsprosessene 
vil bli delt opp i temaene som er beskrevet i avsnittet «Organisering, planprosess og 
fremdrift» og vil skje gjennom samarbeidet i Klima Østfold. 

I medvirkningen vil det være fokus på dialog og kunnskapsutveksling. Avhengig av gruppe, 
vil ulike metoder for å innhente innspill benyttes. 

Det blir gjennomført høring av planforslag etter reglene i plan- og bygningsloven. 

Behov for utredninger 
Det vil være behov for ekstern bistand til utredninger knyttet til klimaplanarbeidet. 
Utredningene gjøres i hovedsak i regi av Klima Østfold. 

Det er ved oppstart av arbeidet identifisert behov for følgende utredninger: 

 Framskrivning av klimagassutslipp og energibruk.  
 Hvilke delmål må kommunene, fylket og sektorer sette seg for å bidra til å oppnå 

Parisavtalens ambisjoner? 
 Hvilke tiltak må gjennomføres i kommunene for å nå klimamålene?  
 Beregningsverktøy for utslipp fra transportsektor/transportanalyse for kommunene.  
 Kartlegging av energibruk og potensiale for energiproduksjon og -distribusjon i 

Østfold, inkludert fjernvarme og alternativ bruk av spillvarme. 
 

Det er sannsynlig at det vil bli behov for flere utredninger underveis i arbeidet.
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Saksnr.: 2018/1681 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 76538/2018 
Klassering: K23 
Saksbehandler: Reidun Ottosen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 37/18 
Formannskapet   
Bystyret   
 
Handlingsplan plast 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur – og miljøutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 
1. Handlingsplan plast med tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel av 

plast og mikroplast til marine miljøer vedtas. 
 
Fredrikstad, 16.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Handlingsplan plast med tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel av 

plast og mikroplast til marine miljøer vedtas. 
 
Sammendrag 
Forslag til handlingsplan plast har blitt utarbeidet med intern involvering i kommunen. 
Forslaget fokuserer på lokale tiltak som vil bidra til å begrense tilførselen av plast og 
mikroplast til naturen. Det er foreslått tiltak for å redusere bidraget fra kommunal 
infrastruktur, kommunale bygg, idretts- og rekreasjonsanlegg, kommunal 
tjenesteproduksjon, lokal næring, lokal industri og fra detaljhandelen. Planen foreslår i tillegg 
tiltak for å rydde opp i plasten som allerede har kommet ut i naturen. 
 
Vedlegg 
Vedlegg: 
1 Handlingsplan plast med tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel 

av plast og mikroplast til marine miljøer 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 
Saksopplysninger 
Politikerne i Fredrikstad har lagt frem flere interpellasjoner om plastforsøpling og bruk av 
plast for Bystyret. Det ble i 2017 vedtatt at interpellasjonene skulle oversendes 
administrasjonen som et innspill til en ny Handlingsplan for reduksjon av plast.  
 
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem både globalt og 
lokalt. Fordi det stadig slippes ut store mengder plast i naturen, samtidig som den plasten 
som allerede er i naturen blir der veldig lenge, vokser problemet. Regjeringen har i sin 
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plaststrategi pekt på kommunen som en nøkkelaktør til å gjennomføre tiltak mot marin 
forsøpling og mikroplastforurensning.  
 
Det viktigste er å begrense tilførselen av marin forsøpling. Norge har et godt system for 
avfallshåndtering, men det er likevel behov for målrettede tiltak. Samtidig er det nødvendig å 
rydde opp i marin forsøpling for å redusere skader på naturmangfold, kyst og hav, og fordi 
plastavfall er en betydelig kilde til dannelse av mikroplast. 
 
Det gjøres allerede mye, både lokalt og nasjonalt, som bidrar til å begrense tilførsel og rydde 
opp i marin forsøpling. I foreslåtte handlingsplan er det for hvert tiltak vist hva som allerede 
gjøres. En slik oversikt er ment å støtte opp under valget av nye, lokale tiltak. Kunnskap om 
hvilke kilder som bidrar mest til marin forsøpling har også vært avgjørende for valg av 
innsatsområder. 
 
Fredrikstads visjon «Den lille verdensbyen» setter ambisjoner for fremtidig utvikling av 
Fredrikstad. Handlingsplan plast er et verktøy som er med på å ta vare på det lokale, ta vare 
på «det lille» som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er. Den foreslåtte planen handler 
om å bevare og ta vare på natur og dyreliv slik at både mennesker og dyr får gode levekår 
nå og i fremtiden. Fredrikstad skal med denne handlingsplanen være en foregangskommune 
i arbeidet for et plastfritt samfunn. Planen bygger opp om alle de tre innsatsområdene i 
visjonen: Å leve i Fredrikstad – Å skape i Fredrikstad – Å møte fremtiden i Fredrikstad.  
 
I et framtidsperspektiv handler det også om å satse på kompetanse og innovasjon. I tillegg til 
at det er foreslått bruk av ny teknologi i handlingsplanen, er også Norsk senter for 
sirkulærøkonomi som skal etableres på Øra pekt på som en viktig medspiller for å se på 
muligheter for gjenbruk/retur av plast. 
 
Det forskes i dag mye på hvilke effekter plast har på mennesker og dyr. I tillegg går 
utviklingen raskt med tanke på å utvikle løsninger som reduserer plastutslipp. Nasjonale 
myndigheter har også stort fokus på temaet, og lover og regler kommer fortløpende. 
Handlingsplan plast bør rulleres jevnlig og det foreslås at den legges inn i kommunens 
planstrategi, og at den rulleres første gang i 2022. Forut for rulleringen er det foreslått at alle 
tiltak skal evalueres. Evalueringsrapporten legges frem som en politisk orienteringssak, og 
skal danne grunnlaget for rulleringen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Flere av tiltakene som foreslås i handlingsplanen kan gi økonomiske følger for kommunen 
når planen skal gjennomføres. Det må gjøres vedtak på økonomiske rammer for de enkelte 
tiltak gjennom det ordinære plan- og budsjettarbeidet. Tre av tiltakene (B3, L6 og T3) krever 
imidlertid midler ut over det ordinære budsjettet for å kunne gjennomføres i løpet av kort tid. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Gjennomføring av foreslåtte handlingsplan vil være positivt for levekår/folkehelse. Tiltakene 
vil bidra til å sikre en ren kystlinje, rene hav og redusere skader på mennesker og 
naturmangfold.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Plastproblemet er både globalt og lokalt. Rådmannen mener at foreslåtte handlingsplan er et 
godt verktøy som viser at Fredrikstad kommune tar ansvar og bidrar til ren kystlinje og rent 
hav.  
 
Handlingsplanen er i tråd med Fredrikstad kommunes visjon «Den lille verdensbyen» og de 
tre innsatsområdene; Å leve i Fredrikstad - Å skape i Fredrikstad - Å møte fremtiden i 
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Fredrikstad. Ved å ta tak i viktige utfordringer og bidra til å løse samfunnsoppdraget er 
handlingsplanen også i tråd med kommunens innovasjonsstrategi og Smart Fredrikstad. 
Fredrikstad er den første byen i Norge som lager en egen handlingsplan for plast. Det er lagt 
vekt på å utarbeide handlingsplanen slik at den vil kunne ha overføringseffekt for andre 
kommuner. Flere kommuner har tatt kontakt underveis, og ønsker informasjon om arbeidet 
som gjøres i Fredrikstad. 
 
Det har vært et mål å lage en lettlest, oversiktlig og konkret handlingsplan som er lett å følge 
opp. Alle nye tiltak som foreslås i planen er listet opp i kapittel 4, og det er her foreslått hvem 
som skal ha ansvar for gjennomføring av de ulike tiltakene. 
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Fredrikstads visjon «Den lille verdensbyen» setter ambisjoner for fremtidig 
utvikling av Fredrikstad. Handlingsplan plast er et verktøy som er med på å ta 
vare på det lokale, ta vare på «det lille» som gjør Fredrikstad til den flotte byen 
den er. Målet med planen å bevare og ta vare på naturgrunnlaget slik at både 
mennesker, planter og dyr får gode levekår nå og i fremtiden. Fredrikstad skal 
med denne handlingsplanen være en foregangskommune i arbeidet for et 
plastfritt samfunn. Planen bygger opp om alle de tre innsatsområdene i 
visjonen;  
 

 
Å leve i Fredrikstad - Å skape i Fredrikstad - Å møte fremtiden i Fredrikstad 
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Foto: Forsidebildet er tatt av Rune Edvin Haldorsen, øvrige bilder Fredrikstad kommune   
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Forord 
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem både globalt og lokalt. 
Det viktigste er å begrense tilførselen av marin forsøpling. Norge har et godt system for 
avfallshåndtering, men det er likevel behov for målrettede tiltak. Samtidig er det nødvendig å rydde 
opp marin forsøpling for å redusere skader på naturmangfold, kyst og hav, og fordi plastavfall er en 
betydelig kilde til dannelse av mikroplast.  

Dagens regjering mener i sin Strategi mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast 
(plaststrategi) at det er nødvendig med klarere nasjonal ansvarsplassering og samordning for å sikre 
effektiv opprydding over hele landet. I plaststrategien vises det til at kommunen i en del tilfeller er 
nøkkelaktør til å gjennomføre lokale tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensning. 

Politikerne i Fredrikstad har lagt frem flere interpellasjoner om plastforsøpling og bruk av plast for 
Bystyret. Det ble i 2017 vedtatt at interpellasjonene skulle oversendes administrasjonen som et 
innspill til å utarbeide en Handlingsplan for reduksjon av plast. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Ansvaret for å utarbeide handlingsplanen er lagt til virksomhet miljø og landbruk i Etat for miljø- og 
byutvikling. 

Handlingsplanen fokuserer på lokale tiltak som vil bidra til å begrense tilførselen av plast og 
mikroplast til naturen. Det er foreslått tiltak for å redusere bidraget fra kommunal infrastruktur, 
kommunale bygg, idretts- og rekreasjonsanlegg, kommunal tjenesteproduksjon, lokal næring, lokal 
industri og fra detaljhandelen. Planen foreslår i tillegg tiltak for å rydde opp i plasten som allerede 
har kommet ut i naturen. 

 Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad rydder hver vår søppel i fuglereservater, på friområder og på badeplasser        
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1. Innledning 
Plast er kunstig fremstilt. Metall og tre ruster og råtner – men det gjør ikke plast. Bakteriene skjønner 
ikke hva plast er og greier derfor ikke å bryte det ned. Plast, gummi og andre materialer kan bli 
værende i naturen i hundrevis av år, og gjør skade på både dyr og mennesker. 

Plastproduksjonen er energikrevende. For hver kilo plast som lages, brukes to kilo olje. Verden 
produserer rundt 300 millioner tonn plast hvert år. Mye av dette er plastemballasje som plastflasker 
og plastposer som bare brukes en gang. Når plast produseres slippes farlige gasser ut i atmosfæren. 
Plast som havner i naturen slipper også ut miljøgifter når den går i oppløsing. 

I Norge er vi flinke til å samle inn og resirkulere den plasten vi bruker, men ikke alle land er like flinke. 
Kina, Indonesia, Filipinene, Thailand og Vietnam har ansvaret for over halvparten av den plasten som 
havner i havet. Her bor det mange mennesker langs kysten, og de har ikke gode systemer for 
innsamling av plast. Plast som havner i havet fraktes med havstrømmene rundt til ulike deler av 
verden. Noe av plasten holder seg flytende og havner på strendene, men mesteparten synker til 

bunns. 
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Figur 1 Figuren viser hvor avfallet i havet blir av. Kilde: miljostatus.no

 

Plast er nyttig i bruk fordi den er så holdbar, men av samme grunn blir den et miljøproblem hvis den 
havner på avveie. Bølger, sol vær og vind sliter plasten opp i mindre biter og den blir til det som 
kalles mikroplast (1 mm til 5 mm) og deretter til nanoplast. Engangsbleier og brusflasker tilbringer 
kort tid i menneskehetens tjeneste, men kan leve videre i havet i over 450 år før de smuldrer opp. 

Fordi det stadig slippes ut store mengder plast i naturen, samtidig som den plasten som allerede er i 
naturen blir der veldig lenge, vokser problemet. For hver 5. kilo fisk som er i havet, så er det i dag 
omlag én kilo plast. En rapport utarbeidet for World Economic Forum anslår at hvis det ikke 
iverksettes omfattende tiltak, vil det målt i vekt være mer plast enn fisk i havet i 2050. 

167



8 

I februar 2017 fant forskere 30 plastposer i magen på en syk hval som måtte avlives på Sotra utenfor 
Bergen. Hvalens død skapte stor oppmerksomhet rundt plastforsøplingen. Marin forsøpling og 
spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem og en trussel både mot dyreliv langs kyst og 
i hav, mot sjømatressursene og mot menneskers bruk av kyst- og havområder. I 2001 anslo en FN-
rapport at om lag 1 million sjøfugl, 100 000 marine pattedyr og et ukjent antall fisk og andre dyr ble 
skadet eller drept av marint avfall hvert år. Søppelet reduserer videre opplevelsesverdien av kysten 
og er negativt for friluftsliv og turisme. Avfall kan skade fiskeredskap, garn og båtmotorer. Tapte 
fiskegarn og teiner kan fortsette å fiske i lang tid etter at de er gått tapt.  

Plast og mikroplast er funnet i mange marine organismer. Det er så langt lite kunnskap om hvordan 
plast og mikroplast nærmere kan påvirke økosystemene og næringskjedene. EUs organ for 
mattrygghet, EFSA, vurderer at de minste plastpartiklene er til stor bekymring fordi de kan passere 
cellemembraner. Problemet er både globalt og lokalt, og må løses gjennom internasjonale så vel som 
nasjonale og lokale tiltak.

Figur 2 Figuren viser hvilke kilder som bidrar til mikroplast-forsøpling. 
Kilde: "Sources og microplastic-pollution to the marine environment" utgitt av Mepex
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Selv om det fortsatt er behov for kunnskap om kilder til og effekter av marin forsøpling både 
nasjonalt og globalt, er det nok kunnskap til å sette inn tiltak nå. Som for all annen forurensning er 
det viktigst å begrense tilførselen, men det vil likevel være nødvendig å rydde opp i noe av den 
marine forsøplingen som allerede eksisterer. Særlig fordi marin forsøpling er en betydelig kilde til 
dannelse av mikroplast. Handlingsplan plast er et verktøy for å identifisere kilder til plast/mikroplast, 
og foreslår tiltak for å redusere bidraget til marin forsøpling. Fredrikstad kommune deltar i 
Interregprosjektet Ren kustlinje, et samarbeidsprosjekt mellom Sverige, Norge og Danmark, der 
målet er ulike måter å redusere marint avfall på. Kommunens skjærgårdstjeneste og virksomhet miljø 
og landbruk er involvert i prosjektet, og Handlingsplan plast er et av tiltakene i prosjektet 

Denne handlingsplanen utgjør Fredrikstad kommunes strategi for arbeidet med marin forsøpling og 
spredning av mikroplast. Det er fokusert på lokale tiltak som vil bidra til å begrense tilførselen av 
plast og mikroplast til naturen. For hvert tiltak er det vist hva som allerede gjøres, både lokalt og 
nasjonalt. En slik oversikt er ment å støtte opp under valget av nye, lokale tiltak. Kunnskap om hvilke 
kilder som bidrar mest til marin forsøpling har også vært avgjørende for valg av innsatsområder. En 
oppsummering av alle tiltakene er satt opp i kapittel 4. 

Handlingsplanen må oppdateres med jevne mellomrom for å vurdere behov for nye eller oppdaterte 
tiltak i takt med ny kompetanse på området.  

Figur 3 Figuren viser hvor lang tid det tar før ulike typer avfall brytes ned i havet 
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2. Status, utfordringer, utvikling 
I henhold til Stortingsmelding 35 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet er det på global 
basis vanlig å anta at 80 % av plasten i verdenshavene kommer fra land, mens 20 % kommer fra 
kilder i sjø som fiskerier, skipstrafikk og annet.  

 

2.1. Nasjonalt 
I følge rapporten «Sources of microplastic – pollution to the marine environment» utarbeidet av 
Mepex Consult AS på oppdrag fra Miljødirektoratet, dannes det rundt 8000 tonn mikroplast årlig i 
Norge (tallet inkluderer ikke mikroplasten som blir til når marin forsøpling brytes ned og deles opp i 
havet). I følge rapporten er slitasje av bildekk den desidert største kilden til mikroplast. Denne kilden 
står for rundt halvparten av de totale utslippene. Den nest største kilden er maling og vedlikehold av 
skip og fritidsbåter. Maling og vedlikehold av bygg er også en betydelig kilde. 

Norges lange kystlinje og dominerende vindretning fra vest gjør at marint avfall blåses på land i store 
mengder.  Mye av avfallet er langtransportert. Behovet for opprydning er stort, arbeidet er svært 
ressurskrevende, og kystkommunene er ikke rigget til å klare dette alene. Det er en økende 
bevissthet rundt marin forsøpling generelt, og mikroplast spesielt. Problemet settes jevnlig på 
dagsorden i media, og opptar i stadig større grad politikere, organisasjoner og privatpersoner. De 
siste årene har det blitt samlet inn stadig større mengder marint avfall, tidligere ble den største delen 
samlet inn i kommunal/fylkeskommunal regi. Skjærgårdstjenesten opererer langs hele kystlinjen fra 
Bergen til Hvaler. Organiseringen varierer fra kommune til kommune, men i hovedsak rydder alle 
enhetene fuglereservater og de mest belastede strekningene innenfor sitt område.  

I dag ser vi en utvikling der frivillige samler inn en stadig større del, og hvor kommune og stat legger 
til rette for innsamling og dekker kostnader til videre avfallshåndtering. I nasjonal sammenheng er 
det flere organisasjoner som bidrar til økt innsamling og økt bevissthet, to av de største er Hold 
Norge Rent og Kystlotteriet. 

 

Hold Norge rent 

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling, der målet er å forebygge at avfall 
kommer på avveie, og bidra til opprydning av avfall på avveie. De gjennomfører flere arrangementer 
årlig, herunder Før fuglene kommer og strandryddedagen. Før fuglene kommer ble lansert som 
pilotprosjekt i Osloregionen i 2016, og gir råd og veiledning om rydding av fuglereservater og 
hekkeområder for sjøfugl i samarbeid med kommunene. Hold Norge Rent har som mål at aksjonen 
skal bli en landsdekkende aktivitet.  Den internasjonale strandryddedagen ble i 2017 arrangert for 32. 
gang, Hold Norge rent er koordinator for den norske strandryddedagen, og har siden 2016 kombinert 
dagen med aksjonen hold høsten ren, finansiert av Miljødirektoratet.  

I 2017 registrerte Hold Norge Rent 2845 ryddeaksjoner, det det tilsammen ble samlet inn 1.374 tonn 
avfall. 
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Kystlotteriet 

Kystlotteriet ble opprettet i 2016, og har vokst i omfang. Kystlotteriet er et samarbeid mellom 
lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som 
alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering. 
Kystlotteriet er organisert gjennom Naturvernforbundet, i 2017 var 41 kystkommuner med i 
samarbeidet. For hver innsamlet sekk får deltakerne ett lodd i kystlotteriet, der hovedpremien i hver 
kommune er 20.000,-, i tillegg til en rekke lokale premier. Innsamlingen varer fra mars til november.  

 

2.2. Lokalt 
Fredrikstad kommune, ved Skjærgårdstjenesten, gjennomfører hvert år strandrydding. Friområder og 
badeplasser ryddes før badesesongen. Skjærgårdstjenesten samarbeider med Kystlotteriet og henter 
avfall fra frivillige aksjoner og enkeltplukkere. Det arrangeres også ryddeaksjoner med skoleklasser i 
tillegg til at Skjærgårdstjenesten selv plukker søppel. 

Den årlige rapporten som utarbeides av Skjærgårdstjenesten viser at det hvert år samles inn mellom 
4 og 7 tonn avfall i Fredrikstad. Tallet er avhengig av hvor mange frivillige som deltar. 
Skjærgårdstjenesten har en viss erfaring med hva slags avfall som er «vanlig» her hos oss. 
Enkeltgjenstander som bildekk, fiskekasser, isoporflak, plastkanner og trosser/nett er vanlig langs 
kysten. I 2017 hentet Skjærgårdstjenesten rundt 12 jollevrak. Under en storstilt ryddeaksjon sammen 
med elever fra Glemmen videregående skole i 2017 ble store mengder isoporelementer ryddet.  

Fredrikstad kommune støtter kystlotteriet og har de siste årene bevilget 30.000 pr år til ordningen. 
Kommunen deler også ut sekker og hansker til frivillige, og samler inn innhentet avfall fra ordningen. 
Hyttevelforeninger som rydder strender i sitt område får etter søknad refundert utgifter til 
avfallsmottak.  

Figur 4 Prosentvis fordeling av funn fra aksjoner i regi av Hold Norge Rent
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Skjærgårdstjenesten, Kystlotteriet, og virksomhet miljø og landbruk samarbeidet i 2017 om 
strandrydding på Dypeklo. I løpet av én skoledag plukket 4.klasseelevene tilsammen 3081 
gjenstander, disse ble identifisert og registrert. 

 

Tabell 1 Type avfall plukket under ryddeaksjon arrangert på Dypeklo i 2017.  

 

Objekt Antall 
Udefinerbare plastbiter 2288 
Plastposer 35 
Presenning/plastduker 10 
Plastflasker/kanner (vannholdere, såpe, olje, bensin) 6 
Engangstallerkener, -bestikk, -kopper, -lokk, sugerør (take away) 44 
Strips/pakkebånd/stroppebånd 65 
Isopor 113 
Fiskeredskap (snører, kasser, teiner, garn etc) 173 
Tau 347 
Jernstenger, spiker/skruer metallbokser etc 256 
Flasker/krukker/glass- og potteskår 28 
Dekk, ballonger, gummihansker etc 28 
Sko og klær 7 
Håndklær/filler/kluter/tekstilbiter 2 
Aviser/magasiner 4 
Kartong/papiremballasje 6 
Behandlet trevirke (trykkimpregnert trevirke) 15 
Patronhylser 94 
Sprengkabler og armeringsfiber 7 
Lightere, sigaretter, snus, emballasje til tobakksprodukter 34 
Hygieneprodukter (bind, tamponger, kondomer, våtservietter, bomullspinner, bleier) 6 

Figur 5 Antall sekker som er hentet inn av Skjærgårdstjenesten i forbindelse med strandrydding 
Noen av de større ryddeaksjonene med skolene er ikke medregnet i tallene.

0

100

200

300

400

500

600

700

År 
20
08

År 
20
09

År 
20
10

År 
20
11

År 
20
12

År 
20
13

År 
20
14

År 
20
15

År 
20
16

År 
20
17

Antall sekker 307 187 106 385 432 190 224 347 374 624
Enkeltgjenst. (kasse,dunk,dekk 
etc)

99 165 184

Strand-
rydding 

2008-2017

172



13 

 

 

 

 

Bilder fra aksjon på Djupeklo. Samarbeid mellom skjærgårdstjenesten, miljø og landbruk, Rød barneskole (Onsøy) og 
Kystlotteriet
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3. Tiltak 
3.1. Kommunal infrastruktur 

Snøbrøyting i sentrum 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Ved snøfall brøytes veier, og 
snøen legges i de fleste 
tilfeller i veikant. I 
sentrumskjernen er ikke 
dette mulig, og i tilfeller med 
snøfall og langvarig 
kuldeperiode må snøen 
kjøres bort for å sikre 
fremkommelighet.  
 
Sentrumskjernen feies 
regelmessig gjennom hele 
året, men ikke ved snøfall. 
Snø fra sentrumsområdene 
inneholder derfor en viss 
andel søppel og 

Fylkesmannen er 
forurensningsmyndighet, og kan gi 
tillatelse til tømming av snø i 
havneområder. Dersom et deponi 
på land krever tillatelse etter 
forurensningsloven er det 
fylkesmannen som gjør vurderinger 
knyttet til dette.  
 

I forslag til lokal forskrift om 
orden og bruk av havner og 
farvann i Fredrikstad og 
Hvaler kommuner er det i § 9 
foreslått forbud mot 
snøtømming av snø fra 
sentrumskjernen i elv. 
 
 

 
 
 
 
 

Fra ryddeaksjonen «før fuglene kommer» i 2017 arrangert av Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Hold Norge Rent. Her 
møtte 40 frivillige opp og store deler av Kråkerøyskjærgården og Mule-Stangeskjær fuglefredningsområde ble ryddet.
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forurensning. 
 
Snø som brøytes i 
sentrumskjernen tømmes i 
dag i elva, behovet oppstår 
erfaringsmessig hvert 2.-3. 
år. 
Nye tiltak 
A1) Deponering av snø. Det må avsettes areal til deponi for snø i sentrum, hvor det er mulig å 
samle opp forurensninger fra snøen når den smelter. Snø fra trafikkerte veier og tilgrensende 
arealer vil inneholde mikroplast fra dekkslitasje. I forbindelse med rullering av kommuneplanens 
arealdel vurderes alternative områder for deponering av snø. (Ansvar: TD-vei, KMB- bærekraftig 
samfunnsutvikling og KMB-miljø og landbruk). 
 

 

 

 

 

Dekkslitasje 
Utfordring Hva gjøres 

nasjonalt 
Hva gjør vi i 
Fredrikstad 

Gummipart
ikler fra 
dekkslitasje 
samler seg 
på og ved 
vei og 
inngår i det 
vi kaller 
veistøv. 
Store deler 
av 
veistøvet 
føres bort 
med 
regnvann 
dersom det 
ikke gjøres 
tiltak for å 
hindre 

Miljødirektor
atet vurderer 
innføring av 
kommunale 
støtteordning
er som 
stimulerer til 
innkjøp av 
bedre 
veivaskeutsty
r og 
eventuelt 
påfølgende 
renseteknolo
gi for 
vaskevannet 
som kan 
bidra til 
reduksjon av 

Rengjøring og 
feiing av de 
kommunale 
veiene gjøres 
hele året. 
Rengjøringen 
gjøres av 
hensyn til 
trafikksikkerh
et, estetikk, 
lokal 
luftkvalitet og 
folkehelse. 
Fredrikstad 
kommune har 
de senere 
årene kjøpt 
inn to nye og 
effektive 

Snø i sentrum 
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dette.  
 
Selv med 
rengjøring 
og feiing av 
veiene, vil 
store deler 
av 
veistøvet 
føres bort 
med 
regnvann. 
Sandfangku
mmer 
brukes for 
å holde 
tilbake 
større 
partikler i 
avrennings
vann, mens 
vannet 
ledes 
videre via 
overvannsl
edning til 
resipient, 
eller til 
renseanleg
g. Flere av 
slukene på 
kommunal
e veier 
mangler 
sandfangsl
uk, og 
veistøvet 
går direkte 
ut i 
overvannsn
ettet. 

utslipp av 
mikroplast. 
 
Mikroplastpa
rtiklene i 
veistøvet 
som primært 
stammer fra 
bildekk, er 
veldig små og 
lette og 
fanges i liten 
grad opp av 
sandfangkum
mer. 
Miljødirektor
atet ser 
derfor på 
mulige 
renseløsning
er som kan 
være egnet 
til å fange 
opp 
mikroplastpa
rtikler og 
andre 
forurensning
sstoffer fra 
veier i de 
mest 
trafikkerte 
områdene 
 

feiebiler. 
Statens 
vegvesen har 
ansvar for 
rengjøring av 
riks- og 
fylkesveiene. 
Tiltaket 
medvirker til 
at utslippene 
av mikroplast 
og miljøgifter 
fra 
dekkslitasje 
reduseres. 
 
Kommunen 
vurderer, i 
samarbeid 
med Statens 
vegvesen, 
utforming av 
veisluk og 
tømmeinterv
all, samt 
infiltrasjon. 
Her bør 
bidrag, og 
reduksjonspo
tensiale ved 
ulike metoder 
beregnes.  

Nye tiltak  
B1) Handlingsplan Vann og avløp. I 
rullering av Handlingsplan VA bør tiltak for å 
redusere utslipp av plast vurderes. I den 
prosessen vil det være nyttig å beregne årlig 
plastbidrag gjennom overløpsdrift.  
Separering av avløp må omtales fordi det gir 
lavere risiko for overløpsdrift i 
nedbørsperioder, og reduserer utslipp av 
plast. (Ansvar: TD-vann og avløp)  
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B2) Overvann. Ved rullering av kommunens 
overvannsrammeplan bør mulige tiltak for å 
hindre avrenning av mikroplast fra veier og 
tette flater vurderes. (Ansvar: TD-vann og 
avløp, og vei). 
 
B3) Sandfangsluk på overvannsnettet. Det 
monteres sandfangsluk på så mange sluk 
langs kommunale veier som mulig. (Ansvar: 
TD-vei). 

 

 

3.2. Kommunale 
bygg 
Vedlikehold 
Utfordrin
g 

Hva 
gjøres 
nasjon
alt 

Hva gjør 
vi i 
Fredrikst
ad 

Maling 
innehold
er plast 
og er en 
kilde til 
marin 
forsøplin
g.  
 
Når 
malte 
overflate
r på 
bygninge
r pusses, 
sandblås
es, 
skrapes 
eller 
lignende, 
slippes 
plast ut i 
naturen. 
 

Ukjent.  

Nye tiltak 
C1) Vedlikehold av bygg. Alle 
virksomheter i Fredrikstad 

Kommunen og Statens vegvesen rengjør veiene regelmessig
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kommune skal sertifiseres 
gjennom miljøfyrtårn. I dette 
arbeidet bør det utarbeides en 
plan for reduksjon av 
plastutslipp i forbindelse med 
vedlikehold av kommunale 
bygninger. Aktuelle tiltak er å 
stille krav om bruk av plastfri 
maling på utendørs fasade, og 
krav om feiing/oppsamling av 
malingrester ved 
skraping/sandblåsing av 
fasader. (Ansvar TD-bygg og 
eiendom) 
 
C2) Rammeavtale maling. Ved 
inngåelse av kommunens 
innkjøpsavtale for 
malingsprodukter bør det 
vurderes å stille krav om 
svanemerkede produkter. 
(Ansvar: ØO-innkjøp). 

  

Vedlikeholdsbehov - maling som flasser   
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3.3. Idretts- og rekreasjonsanlegg 
Lekeplasser/fallunderlag 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Enkelte leverandører av 
fallunderlag til lekeplass fører 
gummiflis. Gummiflis ser ut 
som bark, og en viss andel av 
flisen havner lett utenfor 
lekeplassarealet på samme 
måte som gummigranulat ved 
kunstgressbaner.  
 
Det er i dag ingen kjente 
anlegg med gummiflis i 
Fredrikstad. 

Ingen kjente. Som fallunderlag på 
kommunale lekeplasser 
brukes faste gummimatter, 
støpt gummibelegg, bark eller 
støtsand.  
 
Bark og støtsand skal 
foretrekkes som fallunderlag 
på lekeplasser med lav til 
moderat bruk. Lekeplasser 
med gummi som fallunderlag 
blåses rene for sand og 
partikler hver vår, dette 
reduserer slitasje av 
gummibelegget. 

Nye tiltak 
D1) Fallunderlag lekeplass. Bruk av gummiflis tillates ikke på kommunale lekeplasser og 
nærmiljøanlegg. (Ansvar: TD-park og bygg og eiendom). 
 

 

           

Eksempel på fallunderlag ved to av kommunens lekeplasser; gummimatte brukt i Domkirkeparken, støtsand på 
Mærrapanna.  
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Kunstgressbaner/gummigranulat 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Kunstgressbaner er en av de 
største kjente kildene til 
mikroplast. 
 
Tradisjonelt brukes det 
gummigranulat som 
fyllmiddel i kunstgresset, 
dette slites i mindre partikler 
og finner veien til marine 
miljøer via sluk/avløp, 
bekker o.l. 
 
Kunstgressbaner som er i 
bruk om vinteren har et 
betydelig større utslipp av 
gummigranulat. Beregninger 
viser at 30 % av granulatet 
tilbakeføres til banen, 15 % 
blir med spillerne hjem og til 
garderobe og resten går til 
avfallsbehandling eller 
akkumuleres i nærliggende 
natur.  
 
Erfaringer på nasjonalt nivå 
viser at store mengder kork 
går tapt under drift av slike 
baner (30 tonn etter 2 år) og 
at det etter en viss tid 
starter en 
forråtnelsesprosess i korken. 

Miljødirektoratet mener at det i 
dag ikke finnes gode alternativer 
til gummigranulat, men mener det 
kan være mye å hente på både 
drift og utforming av 
kunstgressbanene. Det forskes på 
ulike alternativer til 
innfyllsmaterialer i 
kunstgressbaner, eks. sand og 
kork. 
 
Klima- og miljødepartementet ba i 
februar 2018 Miljødirektoratet om 
å utarbeide forlag til regler for å 
redusere spredning av mikroplast 
fra kunstgressbaner. 
 
Miljødirektoratet vil utrede 
mulighetene for å utvide den 
eksisterende returordningen for 
bildekk til også å gjelde 
gjenvinningsproduktene som 
gummigranulat. Dermed får 
produsentene for bildekk også 
ansvar for gjenvinningsproduktene 
og miljøutfordringene disse 
medfører.  
 
 

For drift og vedlikehold av 
nye og eksisterende 
kunstgressbaner er det 
allerede utarbeidet rutiner 
som skal redusere utslipp og 
spredning av gummigranulat 
til omgivelsene. Virksomhet 
Idrett sørger for at alle som 
drifter kunstgressbanene er 
kjent med disse.  
 
På eksisterende 
kunstgressbaner skal snø 
deponeres på en måte som 
hindrer at gummigranulat 
kommer ut i omkringliggende 
natur. 
 
Kultur- og miljøutvalget 
vedtok 13.desember 2017 at 
det skal benyttes 
miljøvennlige materialer på 
nye baner og ikke 
gummigranulat fra oppmalte 
bildekk.  
 
På én av kunstgressbanene i 
Fredrikstad er det brukt kork 
i stedet for gummigranulat. 

 
E1) Drift av kunstgressbaner. På eksisterende kunstgressbaner skal det vurderes å installere sluk 
som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister ved inn- og utgang. (Ansvar: KMB-idrett 
og TD-bygg og eiendom). 
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Gummigranulat på kunstgressbane med vinterdrift 

 

«Granulat som havner utenfor en kunstgressbane er et problem flere steder og 
må tas på alvor. Det er viktig å fjerne granulat på avveie pga. forurensning av 
naturen og faren for at det kan havne i havet». Norges Fotballforbund 
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Glemmen videregående skole gjennomførte i 2017 en storstilt ryddeaksjon i samarbeid med Skjærgårdstjenesten. 
Store mengder isoporelementer ble ryddet i Bjørnevågenkilen naturreservat

Badeflåter/flyteelementer 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Tall fra Hold Norge Rent 
viser at isopor utgjør 10 % av 
det avfallet som plukkes på 
norske strender. Isopor på 
avveie deler seg opp i små 
biter og er svært vanskelig å 
fjerne. Isopor har vært brukt 
som flyteelementer på 
badeflåter. 
 

Ingen kjente. Ved innkjøp av nye badeflåter til 
kommunale strender/badeplasser 
skal modeller med pontonger e.l. 
brukes, det tillates ikke 
flyteelementer av isopor. 
 
Der det ytes tilskudd til 
velforeninger om innkjøp av 
badeflåter, stilles det krav om 
annet flyteelement enn isopor. 
 
 

 
F1) Flytebrygger. Etablering av flytebrygger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. 
Gjennom kommunens høringsuttalelse vil det oppfordres til å bruke miljøvennlige løsninger, og 
unngå isopor som flyteelement. (Ansvar: TD-park og  KMB-miljø og landbruk). 
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Småbåthavner 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Det er anslått at 
halvparten av 
mikroplastutslippet fra 
maling (totalt 
mikroplastutslipp fra 
maling er anslått til 1000 
tonn per år) stammer fra 
båthavner og marinaer.  
 
Når båter pusses blir 
bunnstoff og pussestøv fra 
maling liggende på bakken 
og kan videre komme ut i 
sjøen. 
 
Forurensningsloven setter 
ikke konkrete krav til tiltak 
for oppsamling av 
bunnstoff, malingrester og 
avskrap, eller krav til 
innretninger for å samle 
opp og rense spyle- og 
vaskevann. 
Forurensningsloven setter 
heller ikke tydelige krav til 
mottaksordninger for 
avfall. 
 
Mange båthavner i 
Fredrikstad ligger på 
kommunal grunn. Dersom 
driften av en båthavn 
opphører vil grunneier 
kunne sitte med ansvar (og 
kostnadene) knyttet til 
eventuelle krav om 
opprydding i 
grunnforurensning både på 
land og i sjøen utenfor. 

Miljødirektoratet ser på 
mulighetene for å stille krav 
til drift av småbåthavner 
over en viss størrelse i en 
egen forskrift. 
Miljødirektoratet jobber for 
tiden med å revidere 
dagens regelverk for 
levering og mottak av avfall 
fra skip i havn, og forslaget 
går inn for økt 
kildesortering av avfall. 
 
Miljødirektoratet jobber 
med en nasjonal database 
over alle havner. Verktøyet 
skal brukes av 
fylkesmannen i arbeidet 
med å følge opp 
godkjenning av 
avfallsplaner. 
 
Miljødirektoratet har i 
tillegg gitt støtte til utvikling 
av et norskutviklet 
skrogvaskeanlegg som 
vasker båter når de ligger i 
vannet og samtidig renser 
vannet fra vaskeprosessen. 
Man slipper bruk av 
bunnstoff og sparer miljøet 
for mikroplast og 
miljøgifter.  Anlegget skal 
testes ut vår/sommer 2018.  
 

Kommunen har ansvar for, i samråd 
med havneansvarlige og berørte 
parter, å utarbeide en felles 
avfallsplan for havner som 
hovedsakelig mottar avfall fra 
fritidsbåter. Avfallsplanen skal 
evalueres og oversendes 
fylkesmannen for ny godkjenning 
minst hvert tredje år og ved 
vesentlige endringer i driften av 
havnen. 
 
 
 
 

Nye tiltak 
G1) Kommunale båthavner. Det bør innføres krav til miljøvennlig drift ved alle båthavner og 
brygger som ligger på kommunal grunn. Det vurderes å kreve at alle skal ha system for oppsamling 
av pussestøv og bunnstoff, samt system for oppsamling og rensing av spylevann. Videre bør det 
etableres egnet system for kildesortering. Ved bryggene bør det som et minimum informeres om 
mottak/renovasjonsplass for avfall i nærheten.  (Ansvar: TD-bygg og eiendom). 
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3.4. Kommunal tjenesteproduksjon 
Bystyret vedtok 15.06.2017 anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement for Fredrikstad kommune i 
perioden 2017 – 2021. Hovedmålet er at kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskaping for 
kommunen og brukere, være innovative, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Fredrikstad 
kommune som innkjøper. Kommunen skal gjennomføre økonomisk og kvalitativt gode anskaffelser 
med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenking. 

Det er gjennom anskaffelsesstrategien allerede vedtatt at Fredrikstad kommune skal etablere rutiner 
for å redusere skadelig miljøpåvirkning knyttet til anskaffelser og fremme klimavennlige løsninger. 
Det er også vedtatt at kommunens miljøstrategi skal følges i alle anskaffelser når den foreligger. 

Anskaffelsesreglementet stiller ved inngåelse av rammeavtaler/avtaler krav om redusert emballasje 
og forpakninger (minimal emballasje ved levering; nedbrytbar/gjenbrukbar plast og emballasje; 
henting og destruering). 

 

Avløpsvann fra vaskemaskiner 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Fibre fra syntetiske tekstiler 
ender opp som 
mikroplastforurensning i slam 
eller i havet ved vasking av 
tekstiler i vaskemaskin. Det er 
beregnet at 1900 partikler kan 
løsne fra hvert plagg ved hver 
vask. Det finnes teknologi for å 
rense utløpsvannet fra 
vaskemaskiner for tekstilfibre før 
det havner i avløpet. 

Miljødirektoratet vil innhente 
mer kunnskap om den 
teknologien som finnes eller som 
er under utprøving på dette. 
Deretter vil det vurderes 
hvordan en kan oppmuntre til, 
eller påvirke krav til slik rensing 
nasjonalt eller internasjonalt. 

 

Nye tiltak 
H1) Kommunalt vaskeri.  Ved kjøp av nye industrivaskemaskiner til kommunalt vaskeri skal maskin 
med rensing av utløpsvann vurderes. (Ansvar: ØO-innkjøp, HOV-mat, vaskeri og praktisk bistand). 
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Engangsforbruk 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Det foreligger ikke tall på bruk 
av engangsemballasje i 
kommunal 
tjenesteproduksjon. Særlig 
innenfor oppbevaring av mat 
ser det ut til at forbruket er 
stort, både gjennom 
kantinedrift og emballering av 
mat produsert ved 
kommunens felleskjøkken.  
 
Videre blir det fortsatt brukt 
plastkopper på møterom i de 
fleste virksomheter i 
kommunen. 
 
Det er et stort forbruk av 
engangsprodukter som 
inneholder plast innenfor 
området helsetjenester. Både 
kladder, engangsforklær til 
stell og engangshansker er 
eksempler på produkter det er 
stort forbruk av. 
 

Grunnavgift på 
engangsemballasje er lagt 
på drikkevareemballasje, og 
skal stimulere til 
gjenbruksemballasje og 
bidra til å redusere 
avfallsmengden.  
 
Miljømyndighetene 
vurderer utviding av 
produsentansvarsordningen 
til også å inkludere 
medansvar for opprydning. 
 
Det arbeides internasjonalt 
for å redusere bruk av 
enkelte typer 
engangsartikler og erstatte 
plast med andre mindre 
skadelige materialer. 

Det er vedtatt at kommunale 
virksomheter skal bli 
miljøfyrtårnsertifisert innen 2020. 
Alle virksomhetene skal innfri en 
rekke krav tilpasset sin bransje. 
Kravene består av tiltak innenfor 
arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, 
energi, vannforbruk og transport. 
 

Nye tiltak 
I1) Kantinedrift. For kantinedrift bør det stilles krav om at engangsartikler (som tallerkener, 
kopper, glass og bestikk) og porsjons- eller småforpakninger ikke skal stå tilgjengelig i matsalen 
eller andre serveringssteder (som gjesterom og lobby). Det foreslås at alle kantiner i Fredrikstad 
kommune innfører en øremerket plastavgift på 5 kroner per engangsemballasje (porsjons- eller 
småforpakninger i plast). Pengene fra denne avgiften kan vurderes overført til miljøfond og brukes 
til premiering i kystlotteriet e.l. (Ansvar: HOV-mat, vaskeri og praktisk bistand). 
 
I2) Emballering av mat. For kommunens felleskjøkken bør det gjøres en vurdering knyttet til 
emballering av matprosjoner, med vekt på å finne løsninger som øker bruken av 
gjenbruksemballasje. I de tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre må miljøvennlige alternativ vurderes, 
herunder emballasje av papir- og maisproduker e.l. (Ansvar: HOV-mat, vaskeri og praktisk bistand). 
 
I3) Løftekladder og engangsprodukter. For sykehjem bør det vurderes å innføre krav om at 
vaskbare løftekladder skal erstatte tilsvarende produkter av plast og papir i sengene. Videre bør 
det vurderes å stille krav om svanemerkede produkter ved inngåelse av ny rammeavtale for 
innkjøp av engangsprodukter som engangshansker. (Ansvar: ØO-innkjøp, HOV-hjemmesykepleie, 
omsorgsentre). 
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Renhold 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Ved vask av mikrofiberkluter 
som er laget av plastprodukter 
vil det avgis mikroplast til 
avløpsvannet.  
 
I kommunal tjenestproduksjon 
brukes flere ulike typer 
mikrofiberkluter; støvkluter, 
vinduskluter og gulvmopper. 
 
Mikrofiberkluter er effektive, 
og kan ved riktig bruk gi lavere 
forbruk av vaskemidler. 
 
Det finnes alternativer til 
mikrofiberkluter bestående av 
plastprodukter, herunder 
mikrofiberkluter laget av 
bambus 

  

Nye tiltak 
J1) Innkjøpsavtale renhold. Ved rullering av innkjøpsavtale renholdsprodukter må miljøvennlige 
kluter være ett av kriteriene som bedriftene vurderes etter. (Ansvar: TD-renhold, ØO-Innkjøp). 
J2) Renholdsprodukter drift. Ved miljøsertifisering av virksomhet renhold må overgang til 
miljøvennlige mikrofiberprodukter vurderes. Det bør også stilles krav til vaskemidler. (Ansvar: TD-
renhold, ØO-innkjøp). 
 

Arbeidstøy 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
I tråd med 
infeksjonskontrollprogrammet skal 
det på sykehjem benyttes 
stellefrakker for å beskytte seg mot 
å bli tilsølt. I dag brukes stellefrakker 
i plast, blant annet fordi vaskeriet 
ikke har kapasitet til å vaske 
tøyforklær.  
 
Klær og tepper av fleeceprodukter 
avgir mikroplast til avløpsvann. 
 

Ukjent.  

Nye tiltak 
K1) Stellefrakker. For å redusere kommunens plastforbruk skal bruk av stellefrakker i tøy på 
sykehjem utredes og vurderes i forbindelse med etablering av nytt vaskeri. Når overgangen til 
stellefrakker i tøy skal vurderes bør det foretas en livsløpsvurdering for å få en helhetlig oversikt 
over miljøkonsekvensene knyttet til plast versus tøy. (Ansvar: HOV-mat, vaskeri og praktisk 
bistand, KMB-bærekraftig samfunnsutvikling). 
 
K2) Arbeidstøy. Arbeidstøy av fleeceprodukter tas ut av kommunens rammeavtale, og blir ikke 
lenger del av arbeidstøyporteføljen. (Ansvar: OU-innkjøp). 
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Sharon fra TD-Renhold er hybelkaninenes største skrekk 
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3.5. Næring/industri 
Forsøpling 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Enkelte industribedrifter i 
Fredrikstad bidrar til forsøpling. 
Problemet er kanskje størst, og 
mest synlig, på Øra 
industriområde. Kommunen 
behandler i tillegg et økende 
antall saker om forsøpling på 
offentlige arealer.  
 
Avfall på avveie finner vi også i 
sentrumsområdene, ofte i 
utelivsområdene.  
 
Årlig gjennomføres det flere 
store arrangementer i sentrum. 
Arrangementene trekker ofte 
mye folk, noe som gir økt 
besøk også utenfor 
festivalområde/arrangementet. 
Dette kan gi utfordringer med 
overfylte søppelkasser, særlig 
på byens torv, i Gamlebyen og 
på Isegran 

Kommunen er myndighet og 
kan gi pålegg om fjerning av 
avfall og opprydding i 
forbindelse med brudd på 
forurensningsloven § 28 
(forbud mot forsøpling). 
Kommunen kan også gi 
pålegg om å dekke utgifter til 
opprydding. 
 

Kommunen har fokus på 
forsøpling på egne arealer og 
følger opp saker fortløpende. Det 
er utarbeidet en prosedyre som 
fordeler ansvar for opprydding på 
kommunal grunn. 
 
Kommunen har rammeavtale med 
Gaardsservice om feiing av bygater 
og torg i helgene, samt avtale med 
FASVO og Viuno om regelmessig 
tømming av dunker og plukking av 
søppel i sentrumsgater og –parker. 
Feiing av bygater og torg i helgene 
og frekvens på tømming av dunker 
og plukking av søppel i 
sentrumsgater og -parker 
anbefales opprettholdt på dagens 
nivå. 
 
Det er gjort tiltak på enkelte 
søppeldunker i Gamlebyen for å 
hindre at fugler drar ut søppel. 

Nye tiltak 
L1) Sentrumsarrangementer. Ved tillatelse til arrangement, eks. festival eller lignende, må det stilles 
krav til plan for opprydning og tømming av dunker. (Ansvar: KMB-kultur, TD- parkering). 
 
L2) Søppeldunker.  Antall søppeldunker i sentrumskjernen, på offentlige arealer og i skjærgården bør 
vurderes. (Ansvar: TD-vei, park). 
 
L3) Oppfølging av gatekjøkken. Avfallshåndteringen fra restauranter og gatekjøkken må følges opp. 
(Ansvar: TD-vei, KMB-regulering og byggesak). 
 
L4) Rusken. Industribedriftene inviteres til å delta på Ruskenaksjonen. (Ansvar: KMB- miljø og 
landbruk). 
 
L5) Tilsyn industri. Industribedriftene legges inn i kommunens tilsynsplan. Kommunen har økt fokus 
på forsøpling fra industribedrifter gjennom å oppfordre Fylkesmannen til å følge opp 
utslippstillatelser. (Ansvar: KMB-miljø og landbruk). 
 
L6) Opprydding i Øra naturreservat. Det er store mengder avfall i Øra naturreservat. I tillegg er det 
vanskelig å komme til pga. grunt vann og mudderbunn. Da det er et stort behov for opprydding, og 
det er et vanskelig område å rydde for frivillige, må jobben settes ut på anbud til spesielle 
foreninger/firma. (Ansvar: TD-park, KMB-miljø og landbruk). 
 

Bilder neste side: Det er store mengder plast i området mellom avfallstasjonen og Øra naturreservat. 
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Landbruksplast 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
I landbruket brukes mye 
plast. Det er en forutsetning 
at det finnes gode 
innsamlingsordninger slik at 
man unngår forsøpling og 
ulovlig brenning. 

Flere sentrale aktører kjører 
informasjonskampanjer og 
etablerer innsamlinger. 

Det er etablert gode 
innsamlingsordninger som 
gårdbrukere i Fredrikstad 
benytter seg av. 
 
Forbud mot åpen brenning i 
Fredrikstad hindrer at 
plastavfallet brennes. 

Nye tiltak 
N1) Landbruksplast. Gi informasjon og veiledning om landbruksplast i årlig 
nyhetsbrev/informasjonsskriv til bønder og landbruksforetak. (Ansvar: KMB-miljø og landbruk). 
 

 

 

Sirkulærøkonomi 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Kommunen bør i enda større 
grad samarbeide med 
næringslivet i Fredrikstad og 
Nedre Glomma regionen for 
å gjøre noe med 
utfordringene knyttet til 
plast.  
 
Dette handler både om å 
rydde opp i eksisterende 
plast i naturen, men også å 
hindre at det kommer ut i 
naturen i første omgang. 
 
Det er også behov for å 
bygge opp en felles 
forståelse og kunnskap om 
plast. Tiltakene blir mer 
effektive hvis man har en 
felles kunnskapsbase som 
utgangspunkt.  
 

«Kystlotteriet» er et eksempel på 
et tiltak hvor næringslivet er 
representert.  
 
Det er etablert et 
sentralsorteringsanlegg (ROAF) 
som delvis er basert på norsk 
teknologi. Her har man klart å få 
til en effektiv utsortering av bl.a. 
plastmaterialer med høy kvalitet 
og sorteringsgrad. 
Ettersorteringsanlegget som 
planlegges i vår region er basert 
på en videreutvikling av denne 
teknologien. 
 
Miljødirektoratet har i 
dokumentet «Svar på oppdrag 
om å vurdere virkemidler for å 
fremme økt utsortering av 
våtorganisk avfall og plastavfall» 
kommet med anbefalte tiltak for 
å redusere plastavfall.  

Det er også etablert et tett 
samarbeid mellom kommunen 
og ulike nettverk i regionen 
hvor sirkulærøkonomi er på 
dagsorden. Blant annet har 
nettverkene Borg Plast-Net og 
Gjenvinning Østfold tatt 
initiativet til å etablere et 
Norsk Senter for 
Sirkulærøkonomi, NSSØ.   
 
Problemstillinger knyttet til 
plastavfall og gjenbruk/retur 
av plast er høyt prioritert.  
Borg Plast-Net har 
samarbeidet med 
Østfoldforskning AS i flere 
forskningsprosjekter innenfor 
dette temaet. 
 

Nye tiltak 
M1) Møtearena. Kommunen bør ta initiativ til møtearenaer hvor plast som en del av 
sirkulærøkonomien diskuteres. (Ansvar: KMB- næringsutvikling, KMB-bærekraftig 
samfunnsutvikling). 

 
M2) Samarbeidsprosjekt. Kommunen bør ta initiativ til samarbeidsprosjekter hvor plast som et 
problem endres til muligheter for innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser innen 
sirkulærøkonomien.  (Ansvar: KMB- næringsutvikling). 
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Avløpsvann 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
I avløpsrenseanlegg tilføres 
små plastenheter 
(biofilmbærere) for å gi større 
grobunn for mikroorganismer 
som renser avløpsvann. Ved 
uhell kan store mengder av 
disse biofilmbærerne slippe ut 
fra renseanleggene og havne i 
marint miljø. Også i daglig drift 
tapes noe av bærerne.  
 
Mikroplast fra kosmetikk, 
tekstiler, innestøv og fra en del 
overvann føres ut via avløpet. 
Renseteknologien avgjør hvor 
mye mikroplast som havner i 
avløpsslammet. 
 
Det ser ut til at mikroplast i 
avløpsvannet (fra kosmetikk, 
tekstiler, innestøv) kan passere 
kloakkrenseanleggene og følge 
utslippsvannet til havet. 
Renseteknologien avgjør også 
hvor mye mikroplast som 
havner i avløpsslammet. 
 
Ved ekstremnedbør eller utfall 
av kommunale 
avløpspumpestasjoner går 
avløpsvannet i overløp. Q-tips 
og annet plastavfall som er 
kastet i toalettet ledes ut i 
nærmeste bekk/overvannsrør 
og finner veien til 
vannmassene. 
 

Miljødirektoratet følger opp at 
tiltak gjennomføres i aktuelle 
avløpsrenseanlegg for å sikre at 
biofilmbærere ikke kommer på 
avveie. 
 
Miljødirektoratet gjennomfører 
en kartlegging av innholdet av 
mikroplast i avløpsslam. 
Dersom mikroplast i 
avløpsslam viser seg å være et 
miljøproblem, vil man utrede 
muligheter for forbehandling 
av slammet, alternativt 
mulighetene for gjenvinning av 
næringsstoffene i slammet. 
 
 

I formålsparagrafen til FREVAR 
går det frem at miljøaspektet 
skal vektlegges. Foretaket har 
en vedtatt miljøpolitikk, 
beskrevet i gjeldende mål- og 
strategidokument. 
 
Foretaket har som 
grunnleggende målsetning 
å tilfredsstille gjeldende lover, 
forskrifter og konsesjoner/ 
tillatelser, og har som 
hovedmål å legge vekt på miljø 
og kvalitet i prosesser i 
tjenesteproduksjon. 
 
I FREVARs utslippstillatelse er 
krav om sekundærrensing av 
avløpsvann, utsatt fra 2014 til 
2020. 
 
Kommunen har egen 
driftssentral som overvåker 
kommunale 
avløpspumpestasjoner, og 
setter i gang tiltak raskt 
dersom en stasjon går i 
overløp.  
 

Nye tiltak 
O1) Avløpsrenseanlegg. FREVAR eies av Fredrikstad kommune, Bystyret utnevner tre 
bystyrerepresentanter til styret. Bedriften bør oppfordres til å ta mikroplast på alvor, og 
gjennomføre analyser for å fastslå plastmengde i ferdig renset avløpsvann. (Ansvar: KMB-miljø og 
landbruk). 
 
O2) Informasjonskampanje. Gjennomføre informasjonskampanje om dovett og hva som kan 
kastes i avløpet. (Ansvar: KMB-miljø og landbruk, TD-vann og avløp). 
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3.6. Detaljhandel 
Plastbæreposer 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
I Europa er forurensning fra 
plastbæreposer en viktig 
kilde til marin forsøpling. I 
Norge blir en stor andel av 
posene brukt til å emballere 
avfall, og de utgjør ikke et 
stort miljøproblem. Samtidig 
viser resultater fra 
strandryddedagen at 
plastposer havner i naturen 
og etterhvert ender opp i 
sjøen som marin forsøpling.  
 
Miljødirektoratet har vurdert 
miljøkonsekvensene av 
forskjellige typer bæreposer 
og kom frem til at 
plastbæreposer i et 
livsløpsperspektiv totalt sett 
kommer bedre ut 
miljømessig enn papirposer. 
 

EUs regelverk om reduksjon av bruk 
av lette plastbæreposer kan 
gjennomføres enten ved å sørge for 
at det tas betalt for poser, eller ved 
å redusere antall poser per person 
til 90 innen utgangen av 2019 og til 
40 innen utgangen av 2025. 
Hensikten med direktivet er å 
redusere forsøpling på land og i det 
marine miljøet. Berørte 
bransjeaktører i Norge har, i dialog 
med regjeringen, kommet til at 
direktivet skal oppfylles ved at det 
fra 1. januar 2018 ble innført en 
øremerket avgift på 50 øre per 
pose. Pengene fra denne avgiften 
går til et miljøfond hvor midlene 
skal fordeles til holdningskampanjer 
for redusert posebruk, 
utviklingstiltak for økt gjenvinning 
og gjenbruk og bistand til 
plastopprydding – for eksempel på 
strendene. 
 
Plastbæreposer spiller en viktig 
rolle i avfallshåndteringen i Norge. 
Posene benyttes som 
restavfallsposer og i annen 
avfallshåndtering (pantesystemet, 
returstasjoner for glass og metall, 
tekstiler etc.). Det er ifølge 
Miljødirektoratet derfor viktig at 
det tas hensyn til bæreposens rolle 
i det totale 
avfallshåndteringssystemet når 
tiltak skal vurderes.  

 

Nye tiltak 
P1) Handelens miljøfond. Oppfordre alle grener av handelsnæringen i Fredrikstad til å støtte opp 
om Handelens Miljøfond. (Ansvar: KMB-bærekraftig samfunnsutvikling). 
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Ballonger 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Gassballonger på avveie 
stiger til værs, følger 
vindretning og faller ned 
igjen ila kort tid. 
Ballongrester finnes igjen ved 
kartlegging av avfall fra 
strandrydding. 
 
Salget av gassballonger er 
særlig stort på 17.mai, og det 
har vært tradisjon for å slippe 
et stort antall ballonger ved 
store markeringer. 
 
Ballongslipp er vanlig i Norge 
i tilknytning til markering av 
ulike arrangementer. 

Flere kommuner har innført 
forbud mot salg av gassballonger 
på 17.mai, bl. annet Kristiansand 
Porsgrunn, Skien, Halden m.fl. 
 
Hold Norge Rent har utarbeidet 
ballongvettregler. 
 
Flere organisasjoner og 
foreninger har  gått bort fra 
slippe ballonger under 
arrangementer/markeringer. 

Bystyret i Fredrikstad vedtok i 
2017 forbud mot ballongslipp i 
Fredrikstad kommune ved alle 
typer arrangementer. I samme 
vedtak ble alle politiske partier 
oppfordret til å bruke andre 
virkemidler enn ballonger og 
unødvendige plastproduserte 
artikler for å fremme sin 
politikk i den kommende 
valgkampen. 
 

Nye tiltak 
Q1) Gassballonger. Innføre forbud mot salg av gassballonger på 17. mai. (Ansvar: 
17.maikomitéen). 
 

 Rester etter gammel moro, gassballong funnet i sjøen ved Lyngholmen. Bildet er tatt 18.mai 2017. 
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3.7. Innsamling 
Rydding i skjærgården 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Deler av det marine 
avfallet som finnes i 
havet skylles på land og 
skaper fare for 
landlevende dyre- og 
fugleliv, samtidig som 
det reduserer 
rekreasjonsverdien for 
besøkende.  
 
Marint avfall hoper seg 
også opp i viktige 
hekkeområder langs 
kysten. Avfallet er en 
trussel for fuglelivet fordi 
fugler ofte forveksler 
plast med mat, skader 
seg på skarpe 
gjenstander eller vikler 
seg inn i gammelt 
tauverk o.l. 

Gjennom strandryddedagen 
engasjerer Hold Norge Rent hvert år 
tusenvis av frivillige til opprydding av 
marint avfall. 
 
Kystlotteriet er et samarbeid mellom 
Naturvernforbundet, offentlige 
aktører, lokalbefolkningen og lokalt 
og regionalt næringsliv. Alle som 
plukker søppel og som ønsker å delta 
må hente Kystlotteriets egne 
søppelsekker og lodd på angitte 
utleveringspunkter. Når sekken er fylt 
med marin søppel, lukket og merket 
med lodd, tar man kontakt med 
skjærgårdstjenesten for henting av 
avfallet. Det trekkes nasjonale 
premier i perioden Kystlotteriet 
pågår (mars til november). 
 
Miljødirektoratet administrerer en 
tilskuddsordning for tiltak mot marin 
forsøpling. Midlene kan gå til 
opprydding både i strandsonen, langs 
elvebredder og på havbunnen og til 
forebyggende tiltak. 
 
Hold Norge Rent administrerer en 
refusjonsordning for utgifter til 
transport og behandling av herreløst 
marint avfall. Ordningen inkluderer 
transport av frivillige som skal delta 
på ryddeaksjoner. 
 
Plastretur har et miljøprosjekt hvor 
det gis tilskudd til prosjekter som 
bidrar til forebygging eller 
opprydding av plastforsøpling, 
kunnskapsoppbygging rundt 
plastforsøplingsproblematikk eller 
bidrar til økt plastgjenvinning. 
 

Skjærgårdstjenesten rydder 
allerede strender, friområder 
og sjøfuglreservater og er en 
viktig aktør i arbeidet mot 
marin forsøpling. Mange 
frivillige rydder plast og annet 
marint avfall i skjærgården.  
Kommunen har utarbeidet 
Marint ryddekart, dette ligger 
tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. Områder med 
stort påslag av marint avfall er 
merket av i kart og 
kategorisert, hentepunkter 
avmerket. 
Skjærgårdstjenesten legger til 
rette og sørger for bortkjøring 
av søppel i perioden mars - 
oktober. 
 
Hvert år arrangerer 
kommunen våropprydding. 
Aksjonen omfatter Hold byen 
ren, strandrydding, 
grovavfallsaksjonen. 
 
Kystlotteriet skal motivere folk 
til å rydde søppel i 
skjærgården ved hjelp av 
premiering. Fredrikstad 
kommune, ved Virksomhet 
Park har etablert et godt 
samarbeid med Kystlotteriet. 
Fredrikstad kommune bidro i 
2016 og i 2017 med 30 000 
kroner til premieringen i 
Kystlotteriet 
 
Skjærgårdstjenesten bidrar i 
henting og frakt av avfall, frakt 
av frivillige grupper og som 
medarrangør på 
ryddeaksjoner. 

Nye tiltak 
R1) Innsamling av marint avfall. Videreføre eksisterende ordning for innsamling og levering av 
marint avfall. (Ansvar: TD-park, KMB- miljø og landbruk). 
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Eksempler på saker hvor kommunen har stått for opprydding og levering av båtvrak til godkjent mottak 

Båtvrak 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Kasserte fritidsbåter som 
etterlates i naturen kan 
bidra til forsøpling og 
forurensning. Det kan 
oppfattes som vanskelig og 
kostbart å kvitte seg med 
en fritidsbåt som skal 
kasseres. Kommunen får 
jevnlig henvendelser om 
kasserte båter som er 
ulovlig hensatt, båter som 
er i ferd med å synke o.l. 
 
Det er vanskelig å spore 
opp eier av ulovlig kasserte 
fritidsbåter da det ikke 
finnes et obligatorisk 
register for småbåter.  
 
 

I 2017 ble det innført en 
tilskuddsordning som skulle sikre 
økt innlevering og forsvarlig 
behandling av kasserte 
fritidsbåter. Båteier får utbetalt 
1000 kroner per fritidsbåt som 
leveres til godkjent mottak. 
Kajakker, kanoer, gummibåt 
med skrog, seilbrett og lignende 
inngår i ordningen. Enkelte 
mottak tar bare imot små 
fritidsbåter (skroglengde under 
15 fot og uten innenbords 
motor), mens andre også tar 
imot større båter. 
 
 
 

Virksomhet miljø og landbruk og 
Skjærgårdstjenesten 
samarbeider om å rydde opp 
langs kysten. 
Skjærgårdstjenesten fjerner 
eierløse jollevrak etter kapasitet 
og oppfordrer ellers innringere til 
selv å fjerne vrak. Miljø og 
landbruk leier inn eksternt firma 
når det er behov ved store eller 
omfattende båtvrak. 

Nye tiltak 
S1) Båtvrak. Kommunen fortsetter sin praksis med å rydde opp i eierløse båter. 
Skjærgårdstjenesten og virksomhet miljø og landbruk bruker om mulig midler over driftsbudsjettet 
til tiltaket. (Ansvar: TD-park, KMB-miljø og landbruk). 
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Rydding under vann 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Tapt fiskeutstyr er store 
bidragsytere til marin 
forsøpling, samtidig som 
de fortsetter å fange fisk 
som aldri blir tatt opp 
(«spøkelsesgarn» og 
«spøkelsesteiner»).  
Nylon i tau og fiskegarn 
har lang nedbrytningstid. 
Fiskegarn laget av plast 
deler seg opp i tråder, og 
infrilterer vegetasjonen 
der den når land. 
 
Fordi fiskefartøy er 
unntatt fra plikten til å 
betale havnegebyr, som 
inkluderer kostnader 
knyttet til 
avfallsbehandlingen, må 
de i dag betale særskilt 
for å levere inn marint 
avfall de tar opp fra 
havet. Det er gjennom 
Fishing for Litter ikke 
etablert mottak for 
marint avfall i 
Fredrikstad. Nærmeste 
mottak er Hvaler. 
 
Det foreligger ikke tall 
som viser hvor mye avfall 
og plast som finnes i 
bekker, elver og i sjøen i 
Fredrikstad. 
 
 

Miljødirektoratet finansierte og 
iverksatte en prøveordning kalt 
«Fishing For Litter» i 2016-2017. 
Ordningen involverte fiskefartøy i 
oppsamlingen av marint avfall til 
havs, og det ble tilbudt gratis 
levering av marint avfall samlet opp 
fra havet under ordinært fiske. Det 
ble opprettet mottak for marint 
avfall ulike steder langs kysten 
(deriblant på Hvaler). 
 
Miljødirektoratet vurderer å innføre 
en produsentansvarsordning for 
utstyr fra fiskeri- og 
oppdrettsnæringen. Utvidet 
produsentansvar gir produsentene 
og importørene ansvar for 
produktene gjennom hele livsløpet, 
også når det har blitt avfall. Det kan 
ifølge Miljødirektoratet også være 
aktuelt at bransjen bidrar til 
opprydding av forsøpling fra utstyr 
fra fiskeri- og oppdrettsnæring. 
 
Norges dykkerforbund arrangerer 
årlige ryddeaksjoner under vann. 
Dykkerklubber som deltar på 
ryddeaksjoner får ryddeutstyr, 
banner og en gave som kan brukes 
på tiltak for økt aktivitet og 
rekruttering.  
 
Dykkerklubber, og andre som har 
hatt utgifter til opprydding av 
marint avfall, kan søke Hold Norge 
Rent om refusjon av utleggene. 

Fredrikstad dykkeklubb har ved 
flere anledninger dykket etter 
avfall i havnebassenget. 
 
Fredrikstad kommune har i 
samarbeide med Hvaler utviklet 
et eget ryddekart for marint 
avfall. 
 
Skjærgårdstjenesten har, i 
samarbeid med dykkerklubb, 
gjennomført aksjoner for 
opprydding under vann. Det er 
planlagt flere slike aksjoner. 
 
 

Nye tiltak 
T1) Undervannsrobot. Fredrikstad kommune søker om midler til innkjøp av fjernstyrt 
undervannsfarkost for kartlegging av avfall under vann. Det utarbeides i tillegg en plan for hvordan 
avfall under vann skal fjernes. (Ansvar: KMB-miljø og landbruk). 
 
T2) Marint ryddekart. Marint ryddekart oppdateres med informasjon om avfall under vann når 
områdene er kartlagt. (Ansvar: TD-park, KMB-miljø og landbruk). 
 
T3) Mottak for marint avfall. Det etableres mottak for gratis levering av marint avfall fra 
fiskefartøy i Fredrikstad. (Ansvar: TD-park, KMB-miljø og landbruk). 
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3.8 Informasjon/holdningskampanjer/forebygging 

Tall Ships Races 2019 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Tall Ships Races kommer til 
Fredrikstad i 2019.   
 
 
 
 

 Det er vedtatt at arrangementet 
skal brukes til å fronte «rent 
hav» og fokusere på marin 
forsøpling av verdenshavene. 
 
 

Nye tiltak 
U1) Interne arrangementer TSR. Ved kommunens egne arrangementer skal plastforbruket 
minimeres. Det skal også informeres om plastens negative konsekvenser når den havner på avveie. 
(Ansvar: KMB-kulturstab). 
 
U2) Handlenett. Det kjøpes inn handlenett som kan brukes i stedet for plastbæreposer. 
Handlenettet skal formidle et «plastbudskap». (Ansvar: KMB-kulturstab). 
 
U3) Dekorelementer i sentrum.  For å vise hvor mye plast som ender opp i havet skal det lages 
dekorelementer med avfall fra sjøen/havet under arrangementet. (Ansvar: TD-park). 
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Ren kustlinje 
Utfordring Hva gjøres nasjonalt Hva gjør vi i Fredrikstad 
Marin forsøpling er en 
felles utfordring for 
landene rundt Öresund-
Kattefat-Skagerak. 
 
 
 

«Ren Kustlinje» er et Interreg-
samarbeid om marint avfall i 
området Öresund-Kattegat-
Skagerak. Overordnet mål for 
prosjektet er å redusere mengden 
søppel i havet og på strendene. 
Målet skal blant annet nås ved å 
skape en plattform for det 
langsiktige arbeidet i det 
geografisk avgrensede området og 
gjøre flere oppmerksomme på 
problemet samt øke kunnskap og 
engasjement om marint avfall.  
 

Fredrikstad kommune deltar i 
interreg-samarbeidet «Ren 
Kustlinje». 
 
 Målet er å finne nye måter å 
samle inn avfall på, og øke 
andelen avfall som samles inn 
av frivillige. 
 
Utarbeidelsen av 
Handlingsplan plast er ett av 
tiltakene i dette samarbeidet. 

Nye tiltak 
V1) Interregprosjekt.  Fredrikstad kommune fortsetter sin deltakelse i interregprosjektet «Ren 
Kustlinje». (Ansvar: TD-park, KMB-miljø og landbruk). 
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4. Gjennomføring 
4.1. Tiltak 

Tiltak Side Ansvar for gjennomføring av tiltak 
A1 Deponering av snø 12 Vei 

Bærekraftig samfunnsutvikling 
Miljø og landbruk 

B1 Handlingsplan VA 13 Vann og avløp 
B2 Overvann 13 Vann og avløp 

Vei 
B3 Sandfangsluk på overvannsnettet 13 Vei 
C1 Vedlikehold av bygg 14 Bygg og eiendom 
C2 Rammeavtale maling 14 Innkjøp 
D1 Fallunderlag lekeplass 15 Park 

Bygg og eiendom 
E1 Drift av kunstgressbaner 16 Idrett 

Bygg og eiendom 
F1 Flytebrygger 18 Park 

Miljø og landbruk 
G1 Kommunale båthavner 19 Bygg og eiendom 
H1 Kommunalt vaskeri 20 Mat, vaskeri og praktisk bistand 

Innkjøp 
I1 Kantinedrift 21 Mat, vaskeri og praktisk bistand 
I2 Emballering av mat 21 Mat, vaskeri og praktisk bistand 
I3 Løftekladder og 

engangsprodukter 
21 Innkjøp 

Hjemmesykepleien 
Omsorgssentre 

J1 Innkjøpsavtale renhold 22 Renhold 
Innkjøp 

J2 Renholdsprodukter drift 22 Renhold 
Innkjøp 

K1 Stellefrakker 22 Mat, vaskeri og praktisk bistand 
Bærekraftig samfunnsutvikling 

K2 Arbeidstøy  22 Innkjøp 
L1 Arrangementer i sentrum 24 Kultur 

Parkering 
L2 Søppeldunker 24 Vei 

Park 
L3 Oppfølging av gatekjøkken 24 Vei 

Regulering og byggesak 
L4 Rusken 24 Miljø og landbruk 
L5 Tilsyn industri 24 Miljø og landbruk 
L6 Opprydding i Øra naturreservat 24 Miljø og landbruk 
M1 Møtearena 25 Næringsutvikling 

Bærekraftig samfunnsutvikling 
M2 Samarbeidsprosjekt 25 Næringsutvikling 
N1 Landbruksplast 26 Miljø og landbruk 
O1 Avløpsrenseanlegg 27 Miljø og landbruk 
O2 Informasjonskampanje 27 Miljø og landbruk 

Vann og avløp 
P1 Handelens miljøfond 28 Bærekraftig samfunnsutvikling 
Q1 Gassballonger 28 17.mai komitéen 
R1 Innsamling av marint avfall 30 Park 

Miljø og landbruk 
S1 Båtvrak 31 Park 
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Miljø og landbruk 
T1 Undervannsdrone 32 Miljø og landbruk 
T2 Marint ryddekart 32 Park 

Miljø og landbruk 
T3 Mottak for marint avfall 32 Park 

Miljø og landbruk 
U1 Interne arrangement TSR 33 Kultur 
U2 Handlenett 33 Kultur 
U3 Dekorelementer i sentrum 33 Park 
V1 Interregprosjekt 34 Park 

Miljø og landbruk 
 

 
4.2 Økonomi 

Flere av tiltakene som foreslås i handlingsplanen kan gi økonomiske følger når planen skal 
gjennomføres. Det må gjøres vedtak på økonomiske rammer for de enkelte tiltak gjennom det 
ordinære plan- og budsjettarbeidet. Tre av tiltakene (B3, L6 og T3) krever imidlertid midler ut over 
det ordinære budsjettet for å kunne gjennomføres i løpet av kort tid. 

 

4.3 Oppfølging og rullering av plan 
Ansvaret for tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen ligger til flere virksomheter i flere 
seksjoner. Handlingsplanen følges opp av virksomhet miljø og landbruk og det vil utarbeides egne 
skjema for enkel rapportering fra berørte virksomheter. 

Handlingsplanen legges inn i kommunens planstrategi, og rulleres i 2022. Før rullering gjennomføres 
en evaluering av tiltakene, evalueringsrapporten legges frem som orienteringssak politisk, og vil 
danne grunnlag for rullering av handlingsplan for plast.   
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Saksnr.: 2018/3869 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 94422/2018 
Klassering: 210 
Saksbehandler: Anne-Therese Jacobsen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 38/18 
 
Månedsrapport per mars 2018 for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur, miljø og byutvikling å fatte følgende vedtak: 
1. Månedsrapport per mars 2018 for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling tas til 

orientering. 
 
Fredrikstad, 10.0.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Månedsrapport per mars 2018 for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling tas til 

orientering. 
 
Sammendrag 
Regnskapet for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling viser per mars 2018 et mindreforbruk 
på 6,0 millioner kroner. Seksjonen som helhet forventer balanse ved årets slutt. Imidlertid 
meldes det om potensielle risikoområder knyttet til reduserte inntekter. 
 
Vedlegg 
1 Månedsrapport per mars 2018 for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling  
2 Aktivitetsrapport per mars 2018 for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 
Saksopplysninger 
Per mars viser regnskapet et mindreforbruk på 6,0 millioner kroner (13,3 prosent). Avviket 
skyldes naturlige svingninger og variasjoner som vil jevne seg ut i løpet av året. 
 
Mulige risikoområder for budsjettet er, som tidligere meldt, forventede inntektstap i 
forbindelse med stenging av Lykkebergbadet og Gressvik svømmehall, samt redusert 
leieinntekt fra Fredrikstad Fotballklubb. 
 
Rådmannen har vurdert Bystyrets bevilgning til skatevert ved skatehallen og har ikke funnet 
en løsning det er mulig å gå for som er basert på frivillig arbeid og innenfor avsatt 
budsjettramme. Rådmannen må komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett 2019. 
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Etter vedtaket til kultur- og miljøutvalget 13.12.17, om at det skal benyttes miljøvennlige 
materialer på nye baner og ikke gummigranulat fra oppmalte bildekk, har administrasjonen 
arrangert leverandørkonferanse med de store markedsaktørene og knyttet seg til et felles 
forskningsprosjekt med Østfold, Akershus og Trøndelag fylkeskommuner og Senter for 
idrettsanlegg og teknologi på NTNU i Trondheim, med mål om å finne frem til optimale 
løsninger for fremtidige kunstgressbaner. Erfaringen så langt viser at det er store variasjoner 
i hva leverandørene kan vise til av dokumenterte egenskaper i produktene, og man har 
derfor landet på at man i samråd med forskningsmiljøene må teste ut et utvalg leverandører 
som per nå har produkter innenfor kvalitetskriteriene, og se hvordan banene tåler aktiv bruk. 
Det er derfor gitt dispensasjon fra Kulturdepartementet fra 10 års regelen for rehabilitering 
av kunstgressbanene i prosjektet, slik at det eventuelt kan legges om til ny bane med 
spillemiddelstøtte før 10 år. Med bakgrunn i produksjonskapasiteten til kommunens 
prosjektleder og ønske om et bredt utvalg av testbaner i første fase, er det lagt opp til at man 
i inneværende år prioriterer følgende kunstgressprosjekter; 
 
Kråkerøy kunstgressbane           12 millioner kroner  (ny bane) 
Lisleby 7er kunstgressbane  4,5 millioner kroner  (rehabilitering) 
Østsiden kunstgressbane                 5,3 millioner kroner  (rehabilitering) 
Gressvik kunstgressbane  5,3 millioner kroner  (rehabilitering) 
Sum     27,1 millioner kroner 
 
Økonomiske konsekvenser 
Se vedlagte månedsrapport. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ikke relevant for saken. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Månedsrapport per mars blir orientert om i SAMU. 
 
Vurdering 
Driften for 2018 gjennomføres som planlagt i henhold til budsjett og handlingsplan.

206



 
 

 
 
 
Månedsrapport for 

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 
mars 2018 
 
 
 

207



Månedsrapport for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling mars 2018 

2 

Innbyggere og samfunn 
 
Innbyggere og samfunn Resultat Mål Status Trend 
Tjenester tilpasset innbyggerbehovet     
Samskapende og smart by     
Bærekraftig utvikling     
Helse i alt     
 
 
 
Antall solgte kinobilletter 

 
 
Antall solgte kinobilletter per mars er 84 140. Det er en økning på 16,9 prosent sammenlignet med 
samme periode i fjor. 
 
 
Antall arrangementer i kulturhusene 

 
 
Per mars har kulturhusene hatt 526 arrangementer. Det er en økning på 22,9 prosent sammenlignet 
med 2017.  
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3 

 
Antall besøk på biblioteket 

 
 
Antall besøk på biblioteket per mars er 54 174. Sammenlignet med samme periode i fjor utgjør dette 
en nedgang på 13,4 prosent. Besøket har fordelt seg med 11 977 på hovedbiblioteket, 2 918 på 
Onsøy bibliotek, og 3 381 på Østsiden bibliotek. 
 
 
Antall utlån biblioteket 

 
 
Antall utlån per mars er 84 579, en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
 
Antall besøk Fritid i Fredrikstad 

 
 
Antall besøk per mars er 8 681. Det utgjør en nedgang på 14,9 prosent sammenlignet med besøket i 
samme periode i fjor. Avdelingene holdt stengt i påsken og det har innvirkning på besøket (i 2017 var 
påsken i april). 
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Antall besøk Kongstenbadet 

 
 
Per mars har det vært 16 082 besøkende i Kongstenbadet, en nedgang på 22,1 prosent 
sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært 28 åpningsdager, og 197 besøkende i snitt 
hver dag. 
 
 
Innkomne oppmålingssaker  

 
 
Antall innkomne oppmålingssaker per mars er 57, en nedgang på 16,2 prosent sammenlignet med 
mars i fjor. Det antas at dette er sesongvis variasjon som vil utjamne seg over året. 
 
 
Innkomne Infolandsaker 

 
 
Per mars har det innkommet 441 Infoland-saker. Det utgjør en nedgang på 12,5 prosent. 
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Månedsrapport for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling mars 2018 
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Økonomi 
 
Økonomi Resultat Mål Status Trend 
God økonomistyring     
Budsjettavvik (netto) hittil i år  13,3%    0%     

Årsprognose Kr. 0 Kr. 0     

Økonomisk handlingsrom for utvikling     
Kostnadseffektiv drift     
 
 
Per mars viser regnskapet for seksjonen et mindreforbruk på 6,0 millioner kroner (13,3 prosent). 
Budsjettavviket skyldes naturlige svingninger og variasjoner som vil jevne seg ut i løpet av året.  
 
Seksjonen styrer mot balanse ved årets slutt. Imidlertid er det som tidligere meldt forventede 
inntektstap i forbindelse med stenging av Lykkebergbadet og Gressvik svømmehall, samt redusert 
leieinntekt fra Fredrikstad Fotballklubb. 
 
Rådmannen har vurdert Bystyrets bevilgning til skatevert ved skatehallen og har ikke funnet en 
løsning det er mulig å gå for som er basert på frivillig arbeid og innenfor avsatt budsjettramme. 
Rådmannen må komme tilbake til dette i forbindelse med budsjett 2019. 
 
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 

utgifter 
Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter 

Budsjett 
netto 

Netto 
avvik 

Seksjon for kultur, miljø og 
byutvikling 73 343 34 284 39 059 77 255 32 223 45 032 5 974 

KMB Lederstøtte 1 001 1 1 000 990 4 986 -13 
KMB Fellestjenester og 
eiendomsskattekontor 3 054 277 2 777 2 853 192 2 661 -116 

Miljø- og byutviklingsetaten 25 181 9 366 15 815 25 829 11 125 14 704 -1 111 

Kulturetaten 44 107 24 640 19 467 47 583 20 902 26 681 7 214 
 
 
Det positive avviket til seksjonen har sammenheng med periodeavviket for Kulturetaten. Virksomhet idrett 
har per mars et mindreforbruk på 6,2 millioner kroner grunnet en forsinket internoverføring (kompensasjon 
for forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsanleggene) til Seksjon for teknisk drift. Dette vil være korrigert i 
neste periode. 
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Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 

utgifter 
Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter 

Budsjett 
netto 

Netto 
avvik 

KMB Lederstøtte 1 001 1 1 000 990 4 986 -13 
KMB Fellestjenester og 
eiendomsskattekontor 3 054 277 2 777 2 853 192 2 661 -116 
Fagstab miljø- og 
byutviklingsetaten 606 20 586 698 5 693 107 

Geomatikk 5 559 1 967 3 592 5 683 2 733 2 950 -642 

Næringsutvikling 3 437 483 2 954 3 487 758 2 728 -226 

Miljø og landbruk 3 416 1 354 2 062 3 680 2 049 1 631 -431 

Bærekraftig samfunnsutvikling 6 623 930 5 693 6 235 101 6 135 441 

Regulering og byggesak 5 539 4 612 927 6 045 5 478 567 -360 

Fagstab kulturetaten 9 269 689 8 580 8 388 0 8 388 -192 

Idrett 4 603 3 524 1 078 11 407 3 715 7 692 6 613 

Kino 12 965 16 428 -3 464 12 279 13 354 -1 075 2 388 
Kulturhusene Blå Grotte og 
St.Croix 4 228 1 376 2 852 3 841 1 451 2 391 -461 

Fritid i Fredrikstad 3 811 531 3 280 2 701 127 2 574 -706 

Kulturskolen 4 105 1 697 2 408 4 084 1 967 2 116 -292 

Bibliotek 5 126 394 4 733 4 883 288 4 595 -137 
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Interne prosesser 
 
Interne prosesser Resultat Mål Status Trend 
Verdiskapende samspill     
Fornying og forbedring     
Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  3   5     

Forbedringsforslag hittil i år  1    4     

Digitalisering     
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Kulturutvikling 
 Tårnet på Isegran: Det er utlyst konkurranse for investeringsprosjektet. 
 Det er dialog med de andre vertsbyene for Tall Ships Races om felles mottakelse og 

aktiviteter og rekruttering av skuter i Stavanger sommeren 2018. 
 Utvikling Isegran: Skisse og søknad om rammegodkjenning for «Langhus» er 

utarbeidet. 
 Den kulturelle spaserstokken: Musikkbrunsj «Elvis Spesial» ble arrangert 14. mars, 

og turne på sykehjemmene er gjennomført fra 26.-28. mars. 
 Kulturetaten har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler til arrangørportal i Fredrikstad. 

 
Idrett 

 FKK og Stjernen har sammen med virksomhet idrett formalisert bruken av banen til 
barmarkstreninger når isen er borte. 

 Det er avholdt fordelingsmøte med FFK og Kråkerøy som kommer til å ha stadion 
som hjemmekamparena kommende sesong. Det vil bli til tider nærmest sprengt 
kapasitet, da sju lag skal spille på stadion, og spesielt garderobesituasjonen er 
prekær. 

Kulturhus 
 I mars var St. Croix stengt i uke 13 grunnet påsken, samt to lørdager. Utover de 

faste aktivitetene for ungdom, har det kun vært gjennomført et arrangement i mars, 
Husråkk 10. mars 

 Ny Musikk Østfold arrangerte workshop for barn og unge i forbindelse med sitt 
arrangement Vinterriss Elektroakustisk aften. 

 Det ble arrangerte workshop og konsert i samarbeid med Ny Musikk Østfold og 
platemessen. 

 Blå Grotte har hatt besøk av to store amatørproduksjoner innenfor revy og teater; St. 
Croix teaterensemble og Fredrikstad kommunale dannede revyselskab. Det har 
også vært konserter med blant annet Tor Endresen, Rune Larsen, Bugge Wesseltoft 
og Ingebjørg Bratland.  

 
Bibliotek 

 Biblioteket hadde i mars 37 arrangement med 823 deltakere. 
 
Fritid i Fredrikstad 

 Lisleby: Besøkstallene på Junior og Etter skoletid har hatt en jevn stigning, mens 
besøkstallet på ungdom har gått ned. 

 Gressvik: Kapasitetsutfordringer grunnet sykdom har medført at avdelingen har vært 
stengt syv kvelder i mars. 

 Ambjørnrød har arrangert beachparty, «grip mikrofonen» og biljardturnering. 
 På Torsnes har ungdomsavdelingen hatt en økning på 55 prosent sett i forhold til 

året før. Det ble i mars arrangert beachparty med drum and dj, hvor 150 personer 
deltok. 

 Sentrum har startet opp matprosjekt mandager og torsdager. 
 Skatehallen arrangerte nybegynnerkurs 10. og 11. mars. Skatehallen har fått støtte 

fra lokalsamfunnsfondet til oppussing av cafè-rommet, gang og garderobe. 
 
Kulturskole 

 Kulturskolen har blitt godkjent som Miljøfyrtårn. 
 Kulturskolen har deltatt på inkluderingskonferansen =VI i Larvik, for å lære om 

kulturskolens mulighet som inkluderingsarena. 
 Animasjonsgruppen hadde i påsken premiere på filmprosjektet Mysteriet på 

Huttiheia Høyfjellshotell. Filmen ble publisert i to deler på Kulturskolens 
Facebookside. 
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 De fire Fredskorpsdeltakerne i Tuko Pamoja fra Kenya og Mosambik har deltatt på  
DKS Fredrikstad i afrikansk dans og akrobatikk for 8. trinn. De har også laget og 
innstudert nye koreografier til to grupper elever på kulturskolen. Resultatet 
framføres på danse- og nysirkusforestillingen «Identitet» på Blå Grotte.  
 

Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og bypakke 
 Kommuneplanens samfunnsdel har ligget ute på høring. Det er kommet over 50 

innspill, og vi har jobbet med vurderinger og justeringer av planutkastet. 
 Det har vært oppstartsmøte og befaring for kommunedelplan for hensetting av tog 

Fredrikstad/Sarpsborg sammen med Bane Nor og Sarpsborg kommune.  
 Kommunedelplan for ny bru over Glomma ble lagt ut på høring 9. mars. 

 
Lokalsamfunn 

 Det har vært holdt en rekke årsmøter for lokalsamfunnsutvalgene, og koordinator har 
deltatt på mange av møtene. 

 Vi har jobbet med lokalsamfunnsmodellen, og drøfter modellvalg med administrativ 
ledelse og kommuneadvokaten. 

 Vi forbereder åpning av parsellhagen på Sellebakk 3.mai og har gjennomført møter 
med innbyggere og samarbeidspartnere.  

  
Miljø og klima 

 Bypakka gjennomfører et prøveprosjekt denne våren, cHverdagen, i samarbeid med 
Universitetet i Oslo. 16 personer skal teste ut en ny reisevane i 30 dager, knyttet til 
mindre bilbruk. Vi har funnet deltakere, og forbereder oppstart. 

 Det har blitt arrangert kokkekurs om mat og miljø for to barnehager. 
 Rapport om klimagassutslipp i Lislebyhallen er ferdigstilt. 

 
Folkehelse, samfunnsmedisin og områdeutvikling 

 Rapport og regnskap på helsefremmede lokalsamfunn er sendt til Fylkeskommunen. 
 Rapport på kommunens arbeid med folkehelse er sendt til Fylkeskommunen som del 

av våre forpliktelser i partnerskapet Østfoldhelsa. 
 
Næringsutvikling 

 Næring jobber kontinuerlig med arbeidsplassutvikling og tallene fra 
Telemarksforskning viser at Fredrikstad kommune hadde en vekst i antall 
arbeidsplasser i 2017 på 465. Dette er en økning på ca. 1,4%.  

 Næring får henvendelser fra bedrifter som ønsker hjelp i forbindelse med utvidelser 
og behov for arealer. Planene for Bypakka i Nedre Glomma påvirker stadig flere 
bedrifter, og Næring gjennomfører informasjonsmøter for å holde næringslivet 
oppdatert på siste nytt.  

 Næring jobber aktivt sammen med kommunene Rakkestad, Sarpsborg og Hvaler å 
gjennomføre handlingsplanen for 2018, som en del av avtalen om samarbeid om 
næringsutvikling. 

 Arbeidet med å etablere et kommunalt eiendomsutviklingsselskap går som planlagt. 
Nå takseres foreslåtte arealer samt at det søkes etter kandidater til styret i selskapet. 
Det gjennomføres også en risikoanalyse sammen med styringsgruppen for 
prosjektet.  

 Næringsplanen skal rulleres i 2018, og det gjennomføres en evaluering av 
eksisterende næringsplan i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening. 
Evalueringen vil bli lagt fram til politisk behandling.  
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Aktivitetsrapport for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling mars 2018 

4 

Eiendomsskatt 
 1. mars ble årets eiendomsskattelister lagt fram. Det er taksert 972 nye eller 

påbygde eiendommer og det er kommet inn kun en klage. Denne vil bli behandlet i 
klagenemnda.
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Saksnr.: 2017/16940 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 84309/2018 
Klassering: 223 
Saksbehandler: Kristine Czynski 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kultur- og miljøutvalget 23.05.2018 39/18 
 
Fordeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 fordeles som foreslått i vedlegg 1. 
2. Søknad om støtte til tiltaket «Gratis aktivitetsdag for barn - Det hjelpende hjertet» 

imøtekommes med kroner 20.000. Tilskuddet dekkes innenfor rammen avsatt til kunst 
og kulturtiltak som etter dette gjenstår med kroner 456.000» 

 
Fredrikstad, 15.05.2018 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Utvalgsleder mener dette er et viktig og prisverdig tiltak rettet mot barn og unge som vil gis 
en innholdsrik aktivitets- og kulturdag. For eventuelle framtidige søknader bes initiativtaker til 
også å søke på andre kommunale tilskuddsordninger 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
1. Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 fordeles som foreslått i vedlegg 1. 
 
Sammendrag 
Budsjettrammen for kulturtilskudd i 2018 på kr 12 115 000 ble vedtatt av kultur- og 
miljøutvalget i sak 73/17 Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 for Seksjon for kultur, 
miljø og byutvikling.  
 
Av de avsatte kr 1 935 000 til tilskudd til kunst- og kulturtiltak, vedtok kultur- og miljøutvalget 
en fordeling av kr 925 500 på kunst- og kulturtiltak med politisk behandling 1. halvår 2018.  
Etter administrativ behandling av 34 søknader 1. halvår, hvor kr 320 500 ble fordelt, gjenstår 
det kr 689 000 til fordeling på søknader til både administrativ og politisk behandling 2. halvår 
2018.  
 
Denne saken omhandler 15 innkomne søknader, og det foreslås fordeling av kr 213 000 til 
kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018.  
 
Etter dette gjenstår kr 476 000 til fordeling på søknader som skal behandles administrativt.  
 
For 2. halvår 2018 er det 15 innkomne søknader til politisk behandling og 65 søknader til 
administrativ behandling. Sammenlignet med antallet innkomne søknader for 2. halvår 2017 
(henholdsvis 4 og 43 søknader) er det i år en klar økning i antall søknader. For å kunne 
imøtekomme økningen i prosjekter som skal behandles innenfor gjeldende budsjettramme, 
har flere aktører fått et lavere tilskudd enn søknadssum. Rådmannen har i sin vurdering 
vektlagt å støtte tiltak som retter seg mot barn og unge, samt tiltak som bidrar positivt til å 
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styrke den disiplinen eller det kulturfaget tiltaket representerer. Det er et mål fra rådmannens 
side å løfte frem tiltak som kan bidra til å komplettere et allerede godt etablert kulturliv i 
byen. 
 
Rådmannen anbefaler at tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 fordeles som 
foreslått i vedlegg 1. 
 
Vedlegg: 
1 Forslag til fordeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018  

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

- KMU-sak 73/17, Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 for Seksjon for kultur, 
miljø og byutvikling.  

- KMU-sak 74/17, Fordeling av tilskuddsrammer innenfor kulturområdet 2018 
- KMU-sak 3/18, Fordeling av driftstilskudd og kunst- og kulturtiltak 1. halvår 2018  
- KMU-sak 4/18, Fordeling av tilskudd til festivaler i Fredrikstad 2018 
- Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak 
- Innkomne søknader 

 
Saksopplysninger 
Budsjettrammen for kulturtilskudd i 2018 på kr 12 115 000 ble vedtatt av kultur- og 
miljøutvalget i sak 73/17 Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 for Seksjon for kultur, 
miljø og byutvikling i kultur- og miljøutvalget 13. desember 2017.  
 
I kultur- og miljøutvalgets sak 74/17, Fordeling av tilskuddsrammer innenfor kulturområdet 
2018, ble det av budsjettrammen fordelt totalt kr 6 990 000 i faste kulturposter og 
vertskommunetilskudd, samt kr 300.000 til bind IV av Onsøy bygdebok.  
 
Dette etterlot et resterende beløp på kr 4 825 000 til øvrige tilskuddsordninger for kulturfeltet. 
Av dette beløpet vedtok kultur- og miljøutvalget i sak 3/18, Fordeling av driftstilskudd og 
kunst- og kulturtiltak 1. halvår 2018, og sak 4/18, Fordeling av tilskudd til festivaler i 
Fredrikstad 2018, at kr 1 500 000 skulle avsettes til driftstilskudd til lag og foreninger som 
driver kulturarbeid i Fredrikstad, kr 70 000 skulle avsettes til Fredrikstad kommunes 
kunstnerstipend, kulturpris og idrettspris, kr 1 320 000 skulle avsettes til festivaler og kr 
1 935 000 avsettes til tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Fredrikstad kommune.  
Av de avsatte kr 1 935 000 i tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Fredrikstad kommune, vedtok 
kultur- og miljøutvalget i samme møte en fordeling av kr 925 500 på kunst- og kulturtiltak 
med politisk behandling 1. halvår 2018.  
 
Etter gjeldende retningslinjer for kunst- og kulturtiltak og innenfor vedtatte budsjettramme er 
det delegert til rådmannen å innvilge tilskudd til kunst- og kulturtiltak der søknadssum er 
inntil kr 50 000. Etter rådmannens administrative behandling av 34 søknader 1. halvår 2018, 
hvor kr 320 500 ble fordelt, gjenstår det kr 689 000 til fordeling på søknader for 2. halvår 
2018 med både administrativ og politisk behandling.  
 
Av dette beløp foreslås det i denne sak fordeling av kr 213 000 til kunst- og kulturtiltak for 2. 
halvår 2018. Etter dette gjenstår kr 476 000 til fordeling på søknader som skal behandles 
administrativt.  
 
I retningslinjene for Tilskudd til kunst- og kulturtiltak heter det at «ved behandling av 
søknadene vektlegges tiltak som fremmer ordningens formål, jf. § 1 og med de formelle 
kravene lagt til grunn». I retningslinjenes bestemmelse § 7 Behandling av 
søknader vektlegges det at tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på 
forskriftenes kriterier og vilkår. 
Ved vurderingene har følgende tiltak blitt prioritert: 

219



 Tiltak som bidrar til å utvikle barn og unges kunst- og kulturopplevelser 
 Tiltak som bidrar til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud 
 Tiltak som bidrar til kvalitet i kunst- og kulturtilbudet 
 Tiltak som fremmer nyskaping 
 Tiltak som fremmer profesjonalisering 
 Tiltak som bidrar til å profilere Fredrikstads attraksjoner 

Bystyrets overordnete prioriterte områder for kulturfeltet er hensyntatt og det er gjort en 
faglig og en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad. 
 
Følgende 15 søknader behandles i denne sak: 
 
Gratis aktivitetsdag for barn – Det hjelpende hjertet 
Det søkes om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti på kr 62 000 til en gratis 
aktivitetsdag for barn. Tilbudet skal rettes mot barn som ikke opplever så mye på sommeren, 
og tilbudet er åpent for alle barn. Dette er ifølge søknaden et «lavterskeltilbud som sørger for 
inkludering og integrering av barn fra alle nasjoner boende i Fredrikstad. (...) Mange barn 
opplever i dag ekskludering og mobbing i skolen under skolestart som følger av at de ikke 
fikk muligheten til å delta på ferie, aktiviteter og annen moro i sommerferien». 
 
Aktivitetsdagen vil avholdes på Kongsten 11. august 2018. Medvirkende vil ifølge søknaden 
være Østsiden ILF håndball, brannvesenet i Fredrikstad, PSS Securitas, Røde Kors, Borge 
turnforening, Fredrikstad Ungdomssjakk, Kai Robert Johansen, Christianslund Taekwon-Do 
klubb, Kongsten IF, Spenst Brygga, Torp IF Bryting, Fredrikstad Kampsport klubb og 
Gressvik BMX klubb. 
Arrangør er Det hjelpende hjertet, en organisasjon etablert av Terje Bratland. 
 
Budsjett:  kr 82 000* 
 
Inntekter:  kr 20 000: 
  Sponsorinntekter kr 20 000 
 
Utgifter:  kr 82 000: 
  Utstyr kr 54 000 
  Lønn daglig leder kr 18 000 
  Diverse kr 10 000 
 
Søknadssum: kr 62 000 
   
Merknad 
*I vedlegg til søknaden summeres planlagte utgifter til kr 90 500, ikke kr 82 000. Budsjett slik 
det fremkommer i søknaden anses å være det gjeldende. 
Søknaden ble mottatt i november 2017, men etter 1. november-fristens utløp, og ble derfor 
ikke saksbehandlet i den runden. Søker er blitt veiledet om å søke andre kommunale 
tilskuddsordninger, men har ikke gjort dette. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
 
Rådmannen anser at tiltaket ikke oppfyller ordningens formål, og derfor ikke kvalifiserer til 
tilskudd fra ordningen.  
 
En innlandsby ble flyttet – Forzato 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 150 000 til musikkteaterforestillingen En 
innlandsby ble flyttet. Forestillingen formidler historien rundt flyttingen av Sarpsborg til 
Fredrikstad i 1567, og knyttes i søknaden til byjubileet Fredrikstad feiret i fjor. Forestillingen 
vil ta i bruk musikk og sang, og det vil ifølge søknaden komponeres ny musikk til 
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forestillingen. Forestillingen skal spilles på Borgarsyssel museum siste helg i juli og på 
Tøihuset 10.-12. august. Det planlegges også å utarbeide en skoleversjon og en 
konsertversjon. Medvirkende vil ifølge søknaden være følgende skuespillere/musikere: Jon 
Arne Arnseth, Morten Milde, Gunni Jordfald Johnsen, Sunniva Berg, Ole Hermann Huth og 
André Fjørtoft. I tillegg er Sven B. Syrin, Tom Simensen og Roger Morland foreløpig ikke 
bekreftet. Arrangør er Forzato/Ole Hermann Huth. 
 
Budsjett:  kr 1 155 000 
 
Inntekter:  kr 1 005 000: 
  Billettinntekter kr 180 000 
  Tilskudd Sarpsborg kommune kr 150 000 
  Tilskudd Østfold fylkeskommune kr 300 000* 
  Tilskudd Sparebankstiftelsen kr 175 000 
  Sponsorinntekter kr 90 000 
  Investering 2017 kr 30 000 
  Egenandel kr 80 000 
 
Utgifter:  kr 1 155 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 470 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 305 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 90 000 
  Reise/oppholdsutg. (kunstnerisk personale) kr 30 000 
  Utstyr kr 120 000 
  Diverse kr 90 000 
  Markedsføring kr 50 000 
 
Søknadssum: kr 150 000 
 
Merknad  
Forestillingen skal ifølge søknaden settes opp både i Fredrikstad og Sarpsborg, og det 
fremkommer av søknaden at det også planlegges en skoleversjon og en konsertversjon til 
fremføring i etterkant. Ifølge søknaden er det søkt om støtte fra Sarpsborg kommune og 
Østfold fylkeskommune i tillegg til Fredrikstad kommune.  
 
*Østfold fylkeskommune har innvilget tilskudd stort kr 100 000. 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 50 000 i støtte til forestillingen En innlandsby ble flyttet. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at tiltaket benytter seg av lokale aktører og derfor 
bidrar til profesjonalisering av kulturfeltet lokalt, samt at det retter seg mot barn og unge og 
bidrar til profilering av Fredrikstads attraksjoner. Samtidig planlegges forestillingen også satt 
opp utenfor Fredrikstad, og rådmannen vurderer derfor at kommunens tilskuddsnivå må 
tilpasses deretter.  
 
Egil Hovland-festivalen – Fredrikstad kirkelige fellesråd 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 75 000 til Egil Hovland-festivalen. Ifølge 
søknaden fokuserer Hovland-festivalen på «Fredrikstads største komponist gjennom tidene 
og plasserer dermed Fredrikstad og regionen i den nyere musikkhistorien». Festivalen 
presenterer og formidler «musikk og kunst som reflekterer det kunstneriske spekteret som er 
arven etter Egil Hovland: På den ene siden allsidighet, jordnærhet og bredde, der gleden 
over barns musikalitet står høyt, og genialitet, virtuositet og eksperimenterende kunst på den 
andre siden - en fascinerende dynamikk». Det vektlegges i søknaden at festivalen vil være 
«nyskapende, kreativ, kvalitetsbevisst, ambisiøs og åpen for andre kunstformer. I tillegg vil vi 
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ha et skarpt øye på Hovlands menneskelige egenskaper; vågemot, generøsitet, spiritualitet, 
hjertelag og jordnærhet». 
 
Hovland-festivalen ble arrangert 2013-2016 med Borg bispedømme som ansvarlig. Fra 2018 
har Fredrikstad kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for festivalen. Festivalen vil i 2018 
avholdes 18.-30. oktober i Fredrikstad Domkirke, Østre Fredrikstad kirke og Glemmen kirke. 
Medvirkende vil ifølge søknaden være Trygve Madsen, Tor Lindrupsen, Marianne Beate 
Kielland, Anders Dahl, Tore Hovland, Liv Inger Sandhaug Sundt, Oddgeir Berg Trio, 
NyNorsk Messingkvintett, Det norske solistkor, Ensemble Allegria, Borg Domkor, Gressvik 
kirkekor, Rolvsøy kirkekor, Jubilate, Lisleby Musikkorps, ungdomskor.  Arrangør er 
Fredrikstad kirkelige fellesråd. 
 
Budsjett:  kr 750 000 
 
Inntekter:  kr 675 000: 
  Billettinntekter kr 150 000 

Sponsorinntekter kr 50 000 
Tilskudd Norsk kulturråd kr 200 000 

  Tilskudd Østfold fylkeskommune kr 75 000 
  Tilskudd Opplysningsvesenets fond kr 50 000 
  Egeninnsats kr 150 000 
 
Utgifter:  kr 750 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 300 000 
  Reise/oppholdsutg. (kunstnerisk personale) kr 80 000 
  Utstyr kr 50 000 
  Markedsføring/TONO kr 145 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 175 000 
 
Søknadssum: kr 75 000 
 
Merknad  
Festivalen skal ifølge søknaden avholdes over 13 dager, noe som er en utvidelse fra 
tidligere år. Festivalen bør i fremtiden behandles sammen med de øvrige festivalene i 
Fredrikstad. Fredrikstad kirkelige fellesråd har også sendt inn en søknad om ytterlige midler 
til Hovlands-festivalen og til et kirkespill i regi av Hovland-akademiet. Disse er innkommet 
lenge etter søknadsfristen, og må vurderes behandlet ved neste søknadsfrist. 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 75 000 i støtte til Egil Hovland-festivalen. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at festivalen i år ser ut til å satse mer, med både 
større budsjett og lenger festivalperiode enn tidligere. Festivalen retter seg mot barn og 
unge, og bidrar til både kvalitet, nyskaping og profilering av Fredrikstads attraksjoner. 
Rådmannen vurderer at festivalen fremmer en unik musikalsk arv fra Fredrikstad, og at 
tilskuddsnivået bør heves til kr 75 000, tilsvarende det nivå som øvrige sammenlignbare 
musikkfestivaler i Fredrikstad ligger på. 
 
Disney Madagaskar Jr. – Vindeleka barne- og ungdomsteater 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 73 000 til Vindeleka barne- og ungdomsteaters 
årlige oppsetning av teaterstykke. Ifølge søknaden er teaterets formål å gi et helårstilbud til 
barn og ungdom i Fredrikstad, og teateret har som mål å sette opp en stor forestilling hvert 
år i høstsemesteret. For å gi barn og ungdom mulighet til egenutvikling og personlig vekst, 
får alle aktørene aktive roller i teateroppsetningene. 
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Det vil settes opp ca 20-25 forestillinger i tidsrommet 18. oktober til 04. november på Speilet. 
I tillegg vil det settes opp noen dagforestillinger for skoler/SFO/barnehager. 
Medvirkende er de 40 aktørene fra 8-18 år som er medlemmer i Vindeleka barne- og 
ungdomsteater, Knut Erik Rønne (regi), Leif Bråten (sang/musikk), Ida Fredrikssen 
(scenografi), Morten Melsom/Simon Holt, Fredrikstad kommune (lys/lyd). Ellers er 
arrangementet foreldredrevet. Arrangør er Vindeleka barne- og ungdomsteater. 
 
Budsjett:  kr 546 000 
 
Inntekter:  kr 473 000: 
  Billettinntekter kr 315 000 

Sponsorinntekter kr 130 000 
Salg program kr 10 000 
Frifond kr 18 000 

 
Utgifter:  kr 546 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 165 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 135 000 
  Husleie Speilet kr 58 000 
  Royalties kr 40 000 
  Markedsføring, profilering, program kr 41 000 
  Scenografi/kostymer, rekvisitter kr 87 000 
  Utstyr, mat, drikke kr 20 000 
 
Søknadssum: kr 73 000 
 
Merknad  
Ingen 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 35 000 i støtte til oppsetning av Disney Madagaskar Jr. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at oppsetningen retter seg mot barn og unge, og 
bidrar til mangfold. 
 
Tegnekurs for barn og unge – Barnas Malekunstsenter 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 30 000 til gjennomføring av tegnekurs for barn og 
unge. Målet for arrangementet er å gi barn og unge en kreativ kunstaktivitet i sensommeren. 
Kurset retter seg mot ulike teknikker, og alt nødvendig materiell vil være tilgjengelig for 
deltakerne. Kurset vil avholdes 13.-15. august i hagen på Barnas Malekunstsenter, eventuelt 
under tak ved behov.Medvirkende vil være Anne Fredriksen og Eli Olsen. Arrangør er 
Barnas Malekunstsenter Anne Elisabeth Ravneng Fredriksen. 
 
Budsjett:  kr 44 000 
 
Inntekter:  kr 44 000: 
  Billettinntekter kr 4 000 

Egeninnsats/tilskudd kr 8 000 
Arrangementstilskudd kr 30 000 
Sponsorinntekter kr 2 000 

 
Utgifter:  kr 44 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 15 000 
  Utstyr kr 10 000 
  Rigging/telt kr 7 000 
  Annonsering/markedsføring kr 4 000 
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  Servering kr 2 000 
  Planlegging kr 6 000 
 
Søknadssum: kr 30 000 
 
Merknad  
Kurset varer 2 timer pr. dag. Maksimalt 10 deltakere pr. dag. Deltakere kan delta en eller 
flere dager. Arrangementet tar deltakeravgift pr. dag.  
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 13 000 i støtte til tegnekurs for barn og unge. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at arrangementet retter seg mot barn og unge, og at 
det bidrar til mangfold. 
 
Sommeraktiviteter i kunst, tegning og maling for godt voksne og pensjonister – 
Barnas Malekunstsenter 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 30 000 til gjennomføring av sommeraktiviteter i 
kunst, tegning og maling for godt voksne og pensjonister. Ifølge søknaden er målet for 
arrangementet å aktivisere og fremme kunstaktiviteter for og med voksne. Arrangementet 
legges opp på en enkel måte, slik at alle kan delta, også de uten kunsterfaring. Det legges 
vekt på kreativt og morsomt sosialt samvær. Kurset består av kåseri og undervisning om 
kunst og kunstnere, samt en tegnedel. Alt nødvendig materiell vil være tilgjengelig for 
deltakerne. Kurset vil avholdes 8.-10. august i hagen på Barnas Malekunstsenter, eventuelt 
under tak ved behov. Medvirkende vil være Anne Ravneng Fredriksen og Eli Olsen. 
Arrangør er Barnas Malekunstsenter Anne Elisabeth Ravneng Fredriksen. 
 
Budsjett:  kr 46 000 
 
Inntekter:  kr 46 000: 
  Billettinntekter kr 5 000 

Egeninnsats/tilskudd kr 8 000 
Arrangementstilskudd kr 30 000 
Sponsorinntekter kr 3 000 

 
Utgifter:  kr 46 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 15 000 
  Utstyr kr 15 000 
  Kunstmateriell kr 5 000 
  Planlegging kr 5 000 
  Annonsering/markedsføring kr 4 000 
  Servering kr 2 000 
 
Søknadssum: kr 30 000 
 
Merknad  
Søker og arrangement er tilsvarende foregående søknad, men med ulik målgruppe. Dette 
arrangementet har noe ulikt budsjett fra foregående arrangement, blant annet er ikke 
rigging/telt medregnet i budsjett for dette arrangementet.  
Kurset varer 3 timer pr. dag. Maksimalt 10 deltakere pr. dag. Deltakere kan delta en eller 
flere dager. Arrangementet tar deltakeravgift pr. dag. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
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Rådmannen vurderer at tilskuddsordningens innretning tilsier at tiltak rettet mot barn og 
unge prioriteres fremfor tiltak mot voksne og eldre. 
 
Pinteresque – Caféteatret Fredrikstad 
Det søkes om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti på kr 50 000 for forestillingen 
Pinteresque, som er et nyskrevet teaterstykke av dramatiker og regissør Thor Rummelhoff, 
bosatt i Fredrikstad. Pinteresque tar ifølge søknaden for seg «nye sider av den engelske 
teaterlegenden Harold Pinter, som ble tildelt Nobels litteraturpris i 2005. I stykket finnes 
både mye poesi og en sterk, aktuell samfunnskritikk. Vi møter Pinter og personer i hans liv - 
interessante karakterer med ulike skjebner. (...) Teaterforestillingen har dessuten 
menneskesinnets skjørhet og mange fasetter som tema». 
Det vil settes opp fire forestillinger i november 2018. Forestillingen vil settes opp i foajeen på 
Speilet. Medvirkende vil være: Skuespillere: Kristine Lind Andreassen, David Dutheil, Kai 
Helge Hansen, Lasse Houmark, Thor Rummelhoff, Lisbeth Tønnessen, Nanna Aaby, 
Regissør: Thor Rummelhoff. Arrangør er Caféteatret Fredrikstad, som er en ideell forening 
etablert i 2010. Caféteatret Fredrikstad satser på dypere, smalere teatertilbud, med nye 
formater og spillesteder. 
 
Budsjett:  kr 70 000 
 
Inntekter:  kr 20 000: 
  Billettinntekter kr 15 000 

Gaver kr 5 000 
 

Utgifter:  kr 70 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 40 000 
  Utstyr kr 5 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 5 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 10 000 
  Markedsføring kr 10 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene. 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 12 000 i støtte til forestillingen Pinteresque. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at arrangementet bidrar til mangfold og nyskaping, 
både ved å benytte seg av et nyskrevet teaterstykke og ved å velge et spillested som bidrar 
til ny bruk av arealer ment for andre formål. 
 
Jenta i hodet – Caféteatret Fredrikstad 
Det søkes om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti på kr 50 000 for forestillingen 
Jenta i hodet, som er et nyskrevet teaterstykke av dramatiker og regissør Thor Rummelhoff, 
bosatt i Fredrikstad. I teaterforestillingen møter vi ifølge søknaden en ung kvinne med to 
personligheter, som spilles av to skuespillere. Hun er på institusjon og går inn og ut av 
psykosen. Jenta i hodet er særlig egnet for refleksjon og samtale knyttet til temaet psykiske 
lidelser.  
 
Det settes opp fire forestillinger i september 2018, eventuelt også en eller flere forestillinger i 
november. Forestillingen vil settes opp i foajeen på Speilet. Medvirkende vil være: 
Skuespillere: Marlene Lillbacka, Sofie Grahn, Regissør: Thor Rummelhoff, Musikk: Øyvind 
Ruud, Konsulent: Eline Jørstad. 
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Arrangør er Caféteatret Fredrikstad, som er en ideell forening etablert i 2010. Caféteatret 
Fredrikstad satser på dypere, smalere teatertilbud, med nye formater og spillesteder. 
 
Budsjett:  kr 70 000 
 
Inntekter:  kr 20 000: 
  Billettinntekter kr 15 000 

Gaver kr 5 000 
 

Utgifter:  kr 70 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 40 000 
  Utstyr kr 5 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 5 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 10 000 
  Markedsføring kr 10 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene. 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 12 000 i støtte til forestillingen Jenta i hodet. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at arrangementet bidrar til mangfold og nyskaping, 
både ved å benytte seg av et nyskrevet teaterstykke og ved å velge et spillested som bidrar 
til ny bruk av arealer ment for andre formål. 
 
Ocean Hope/Green Side of the Moon – Gamlebyen festivaldrift 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 50 000 til gjennomføring av kunstinstallasjonen 
Ocean Hope. Ocean Hope handler ifølge søknaden om «å forvandle vondt til godt, og vise 
at det finnes håp hvis vi evner å resirkulere og rydde opp etter oss. (...) Tanken er å bygge 
en modell av Håpets Katedral som presenteres under årets Månefestival. Den skal ha et 
format som er stor nok til å romme noen få personer samtidig. Installasjonen skal omgis av 
diverse aktiviteter og innhold som setter fokus på marin forsøpling og som adresserer 
behovet for å endre forbruks- og handlingsmønstre. Målet er å involvere både artister, 
publikum og media». 
 
Utstillingen vil bli vist i perioden 25. juli-15. august 2018. Medvirkende vil være Solveig 
Egeland, Borg Bispedømme / Håpets Katedral, Earth Charter Norge med flere. Arrangør er 
Gamlebyen festivaldrift AS.  
 
Budsjett:  kr 150 000 
 
Inntekter:  kr 100 000: 
  Egeninnsats kr 50 000 

Sponsorinntekter kr 25 000 
Egenandel kr 25 000 
 

Utgifter:  kr 150 000: 
  Utstyr kr 75 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 25 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 25 000 
  Andre utgifter kr 25 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
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Merknad  
Gamlebyen festivaldrift har fått innvilget kr 200 000 til gjennomføring av Månefestivalen 
2018. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
 
Rådmannen vurderer at tiltaket må løses innenfor de midler søker allerede har mottatt til 
gjennomføring av Månefestivalen 2018, slik praksis er med festivaler som får tilskudd. 
 
Helium AiR – Prosjektrom Helium 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 30 000 til gjennomføring av Helium AiR. I 
forbindelse med Årsutstillingen (Kunsthåndverk 2018) vil Prosjektrom Helium tilby et 3 ukers 
gjesteopphold for kunsthåndverkere med fokus på å vise publikum hvordan kunsthåndverk 
blir til. Det søkes om støtte til prosessdokumentasjon av de 3 ukene kunstneren får opphold. 
I søknaden beskrives prosjektet slik: «Med veksling mellom kunstnerens egne 
dagbokopptak, fotoer og korte videointervjuer 23 ganger under oppholdet, blir dette en 
dokumentasjon som gir publikum innblikk i tankesett, arbeidsmetoder og tilblivelse». Helium 
AiR inngår i Prosjektrom Heliums tredelte aktivitetsplan, som forøvrig består av Helium 
Prosjektatelier - et 120m2 stort korttids-atelier til leie for kunstnere for kostpris, og Helium 
INIT - en ny programmeringsserie for utstillinger, events og fagseminar initiert av 
kunstnerteamet i Prosjektrom Helium. 
 
Prosjektet gjennomføres 6.-26. august 2018 i Prosjektrom Helium. Siste helg vil publikum 
inviteres inn i prosjektatelieret i samråd med kunstneren, til avtalte tidspunkt. 
Videoen/fotodokumentasjonen vil vises som del av formidlingsprogrammet til Kunsthåndverk 
2018. Medvirkende vil være en kunsthåndverker valgt ut etter søknader innkommet til 
Norske Kunsthåndverkere. Arrangør er Prosjektrom Helium. 
 
Budsjett:  kr 80 000 
 
Inntekter:  kr 50 000: 
  Støtte fra NK kr 25 000 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen kr 10 000 
Dugnadstimer kr 15 000 
 

Utgifter:  kr 80 000: 
  Reise/opphold kr 10 000 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 15 000 
  Materialstøtte kr 6 000 
  Dokumenteringsutstyr, redigering kr 36 000 
  Leiekostnader atelier kr 5 000 
  Tilrettelegging og adm. kr 8 000 
 
Søknadssum: kr 30 000 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene. 
Artist in Residence-prosjektet er delfinansiert av Norske Kunsthåndverkeres satsning 
"Kunsthåndverk blir til" som lanseres senere i år.  
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 5 000 i støtte til Helium AiR. 
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I vurderingen har rådmannen vektlagt at prosjektet er nyskapende og bidrar til kvalitet. 
Imidlertid har ikke ordningen anledning til å støtte forberedende prosesser. Det vurderes 
derfor at tilskudd innvilges til den åpne publikumshelgen. 
 
Helium INIT #2 / Atelierseminar/fagseminar åpent for publikum – Prosjektrom Helium 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 50 000 til gjennomføring av Helium INIT #2, andre 
del i en ny programmeringsserie for utstillinger, events og fagseminar initiert av 
kunstnerteamet i Prosjektrom Helium. Fagseminaret har fokus på driftsmodeller for 
ateliersammenslutninger knyttet til kunstnerøkonomien i kulturnæringskjeden, og er åpent 
for publikum. Innledere fra Oslo, Stavanger, Drammen, Helsinki og Fredrikstad deler erfaring 
fra å bygge opp ulike atelierfellesskap, fellesverksteder, prosjektatelier og egen 
atelierstiftelse for kunstnere.  
 
Fagseminarets mål beskrives på følgende måte i søknaden: «Vi ønsker en bedre og 
tryggere situasjon som enkeltkunstnere og har sett på ulike former for atelierdrift som kan 
hjelpe kunstnerne. Den finske kunstnerorganisasjonen har lenge hatt en egen atelierstiftelse 
som eier og administrerer en rekke atelierbygg særlig i hovedstaden, samt en rekke 
gjesteatelier i inn- og utland. Stiftelsen har to årsverk inkl. daglig leder og leier i hovedsak ut 
til medlemmer til et akseptabelt subsidiert prisnivå. Stiftelsen inngår avtaler om kjøp av 
oppussingsprosjekter med kun noen få års mellomrom. Dette er en ordning som de har 
prioritert og klart i Finland men ikke her i landet. Det må ikke bli for sent å tenke 
framtidsrettet. Tilfeldigheter har gjort at enkeltkunstnere og kunstnergrupperinger lokalt har 
arbeidet for å bedre ateliervilkårene og det er svært varierende velvilje fra f.eks 
kommunenes og fylkenes side rundt om i landet. Vi ønsker å bevisstgjøre vårt fylke og våre 
kommuner (...) Et atelierseminar kan være en start på økt fokus på denne delen av 
kunstnerøkonomien og eier/utleieforhold vedr. en tryggere egen arbeidsplass, og vi ønsker å 
introdusere den finske modellen for Norge. Vi satser på at Fredrikstad og Østfold skal være 
en pilot i arbeidet med å få en landsdekkende atelierstiftelse. Seminaret er et samarbeid 
med atelierhuset Hylla og Østfold Bildende Kunstnere». 
 
Fagseminaret arrangeres i november 2018 i Prosjektrom Helium, Atelierbygget Hylla eller 
Hydrogenfabrikken. Medvirkende vil være Prosjektrom Helium, Atelierbygget Hylla og 
Østfold Billedkunstnere som arrangører. Gjesteinnledere fra Helsinki, Oslo, Stavanger og 
Drammen. 
 
Budsjett:  kr 140 000 
 
Inntekter:  kr 90 000: 
  Tilskudd fra Østfold fylkeskommune kr 50 000 

Gaver kr 20 000 
Tilskudd fra NBK kr 10 000 
Egeninnsats/dugnad kr 10 000 
 

Utgifter:  kr 140 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 80 000 
  Reise/oppholdsutg kr 15 000 
  Utstyr kr 26 000 
  Annonsering kr 19 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene.  
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Prosjektrom Helium har tidligere blitt innvilget kr 25 000 i tilskudd til gjennomføring av INIT 
#1, første del i programmeringsserien, som har tittel Helium//Multi og skal avholdes i juni 
2018. Mens INIT #1 er en kollektivutstilling/kunstnermesse med fokus på å øke publikums 
forståelse og opplevelse av kunstfeltet, dreier INIT #2 seg derimot om et fagseminar med 
fokus på ateliersammenslutninger, og har et noe snevrere nedslagsfelt. Selv om 
fagseminaret er åpent for publikum har det trolig størst relevans for kulturfeltets egne 
aktører, og faller dermed utenfor ordningens retningslinjer. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
 
Rådmannen vurderer at tiltaket ikke kan prioriteres innenfor ordningens retningslinjer.  
 
Musikalsk aften med operaperler, klassisksang og musikal-favoritter – Sørens1 AS 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 50 000 til «aftener med opera, klassisk- og 
musikal-sang, ispedd fortellinger om sangene og forestillingene de tilhører; Når de ble 
skrevet, i hvilken anledning, til hvilket stykke - samt enkelte historiske kuriositeter». I 
søknaden beskrives bakgrunnen for arrangementet som at «Jeg har innrykk av at behovet 
for å kunne nyte artister hvor stemmeprakten står i sentrum, og hvor instrumentene kun 
ligger som et teppe for å underbygge uttrykket til sangerne, absolutt er tilstede. Se bare hvor 
mange som oppsøker kirkerommet i julebordsesongen for å overvære konserter. 
Intensjonen er å iscenesette aftener hvor stemmene skal fremheves. Sangerne vil således 
kun bli akkompagnert av piano, samt et instrument til. En aften fritt for julebordsstøy og 
partyfaktor, men til nytelse for øret, hvor hørselssans vil kunne bli tilfredsstilt av musiserende 
toner fra sanger på høyt nivå». 
 
Ifølge søknaden planlegges arrangementet avholdt i november/desember 2018 på 
Litteraturhuset Fredrikstad. I tillegg til kveldsforestillinger forespeiles også «opera-luncher».  
Medvirkende vil ifølge søknaden være 2-3 profesjonelle aktører, 2-3 unge, lovende 
sangtalenter, 2 musikere. Arrangør er Sørens1 AS/Talina H. Skogseth. 
 
Budsjett:  kr 430 000 
 
Inntekter:  kr 380 000: 
  Billettinntekter kr 320 000 

Sponsorinntekter kr 60 000 
 

Utgifter:  kr 430 000: 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 250 000 
  Reise/oppholdsutg kr 25 000 
  Utstyr kr 40 000 
  Honorar/lønn (teknisk personale) kr 35 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 30 000 
  Grafisk/foto/markedsføring kr 25 000 
  Administrasjon kr 25 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
 
Merknad  
Av søknaden virker prosjektet foreløpig noe uavklart. Eksempelvis er det ingen angivelse av 
antall planlagte forestillinger, forestillingsdatoer og medvirkende til arrangementet. 
Søknaden beskriver intensjonen og bakgrunnen for arrangementet, men ikke 
arrangementets konkrete innhold. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
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Prosjektet virker å være i en tidlig planleggingsfase, og rådmannen vurderer at søknaden 
ikke bør prioriteres. 
 
Forfatte manus og sangtekster til ny forestilling – Sørens1 AS 
Det søkes om arrangementstilskudd på kr 50 000 til å forfatte manus og sangtekster til en ny 
forestilling om troll og fabelvesener fra nordiske sagn og folkediktning. Manusskrivingen vil 
finne sted fra august-oktober 2018. Manuset planlegges fremført i juni/juli 2019 i 
Bratliparken, som erstatning for den årlige fremføringen av Thorbjørn Egners Dyrene i 
Hakkebakkeskogen. Fremføringen vil ta i bruk barn og ungdom fra Fredrikstad. 
Medvirkende vil være: Forfatter: Talina H. Skogseth, Komponist; Svein Gundersen 
Arrangør er Sørens1 AS/Talina H. Skogseth. 
 
Budsjett:  kr 105 000 
 
Inntekter:  kr 55 000 

Egne midler kr 55 000 
 

Utgifter:  kr 105 000: 
  Honorar/lønn kr 60 000 
  Reise/oppholdsutg kr 30 000 
  Andre utgifter (bøker, filmer, diett, info) kr 15 000 
 
Søknadssum: kr 50 000 
 
Merknad  
Søknaden gjelder utvikling av nytt konsept. 
 
Forslag til tilskudd  
Søknaden prioriteres ikke. 
 
Rådmannen vurderer at prosjektet ikke kvalifiserer for støtte fra ordningen, da ordningen 
som hovedregel ikke støtter utviklingsfaser. 
 
Julekonsert – Østre Fredrikstad skolekorps 
Det søkes om arrangementsstøtte og underskuddsgaranti på kr 13 575 til gjennomføring av 
en tradisjonell julekonsert med aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Eventuell Lucia og 
sang av drilltroppen. Konserten vil avholdes 15. desember 2018 i Østre Fredrikstad kirke.  
Medvirkende/arrangør er Østre Fredrikstad skolekorps. 
 
Budsjett:  kr 23 575 
 
Inntekter:  kr 10 000: 

Billettinntekter kr 10 000 
 

Utgifter:  kr 23 575: 
  Lønn dirigent hovedkorps kr 7 500 
  Lønn dirigent aspirant-/juniorkorps kr 8 075 
  Leie av kirken kr 3 000 
  Noter kr 5 000 
 
Søknadssum: kr 13 575 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene. 
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Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 4 000 i støtte til julekonsert med Østre Fredrikstad skolekorps. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at prosjektet retter seg mot barn og unge samt bidrar 
til mangfold.  
 
Jubileumskonsert – Østre Fredrikstad skolekorps 
Det søkes om arrangementsstøtte og underskuddsgaranti på kr 46 725 til gjennomføring av 
en jubileumskonsert i anledning at Østre Fredrikstad skolekorps feirer 20 års jubileum i 
2018. Tema for konserten skal være Disney og medlemmene ønsker å bidra på ulike måter 
gjennom sang, dans, kostymer som gjenspeiler film-musikken fra Disney og andre 
opptredener. Konserten avholdes i november 2018 på Blå Grotte. 
Medvirkende/arrangør er Østre Fredrikstad skolekorps. En artist/sanger engasjeres som 
konferansier.  
 
Budsjett:  kr 96 725 
 
Inntekter:  kr 50 000: 
  Sponsorinntekter kr 10 000 

Billettinntekter kr 40 000 
 

Utgifter:  kr 96 725: 
  Lønn dirigent hovedkorps kr 22 500 
  Lønn dirigent aspirant-/juniorkorps kr 24 225 
  Honorar/lønn (kunstnerisk personale) kr 10 000 
  Scenografi/kostymer/rekvisitter kr 5 000 
  Leie Blå Grotte kr 25 000 
  Noter kr 10 000 
 
Søknadssum: kr 46 725 
 
Merknad  
Søknadssum overskrider mulig tilskuddsnivå, jf. retningslinjene. 
 
Forslag til tilskudd  
Det foreslås innvilget kr 7 000 i støtte til jubileumskonsert med Østre Fredrikstad skolekorps. 
 
I vurderingen har rådmannen vektlagt at prosjektet retter seg mot barn og unge samt bidrar 
til mangfold.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Tilskuddsmidlene fordeles av ordinær budsjettramme for kulturtilskudd i 2018. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Bystyret har pekt på kultur som en av tre drivere for at Fredrikstadsamfunnet skal utvikle seg 
i ønsket retning. Gjennom å satse på kultur, kunnskap og klima, skal Fredrikstads 
attraksjonskraft og verdiskaping styrkes. Det er rådmannens oppfatning at kultursektoren 
generelt bidrar positivt til folkehelsen i kommunen, både for utøvere og publikum. Tilskudd til 
frie aktører i kulturfeltet er et viktig verktøy for å stimulere til aktivitet og nyskapning i 
kulturfeltet, og bidrar også til å sikre befolkningen et bredt og mangfoldig tilbud. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant for saken. 
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Vurdering 
For 2. halvår 2018 er det 15 innkomne søknader til politisk behandling og 65 søknader til 
administrativ behandling. Sammenlignet med antallet innkomne søknader for 2. halvår 2017 
(henholdsvis 4 og 43 søknader) er det i år en markant økning i antall søknader.  
 
For å kunne imøtekomme økningen i prosjekter innenfor gjeldende budsjettramme, har flere 
aktører fått et lavere tilskudd enn søknadssum. Rådmannen har i sin vurdering vektlagt å 
støtte tiltak som retter seg mot barn og unge, samt tiltak som bidrar positivt til å styrke den 
disiplinen eller det kulturfaget tiltaket representerer. Det er et mål fra rådmannens side å 
løfte frem tiltak som kan bidra til å komplettere et allerede godt etablert kulturliv i byen. 
 
Rådmannen anbefaler at tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 fordeles som 
foreslått i vedlegg 1. 
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Vedlegg 1 Forslag til fordeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak 2. halvår 2018 – søknader til politisk behandling. 

Aktør Arrangement  Søknadssum   Budsjett   Forslag til vedtak  

Det Hjelpende Hjertet Gratis aktivitetsdag for barn på Kongsten  62 000 82 000 0 
Forzato Musikkteater «En innlandsby ble flyttet»  150 000 1 155 000 50 000 
Fredrikstad kirkelige fellesråd Egil Hovland-festivalen 75 000 750 000 75 000 
Vindeleka barne- og ungdomsteater Teaterforestilling "Disney Madagaskar Jr."  73 000 546 000 35 000 
Barnas Malekunstsenter Tegnekurs for barn og unge 30 000 44 000 13 000 

Barnas Malekunstsenter 
Sommeraktiviteter i kunst, tegning og maling for 
godt voksne og pensjonister 30 000 46 000 0 

Cafeteatret Fredrikstad Teaterforestilling «Pinterersque»  50 000 70 000 12 000 
Cafeteatret Fredrikstad Teaterforestilling "Jente i hodet"  50 000 70 000 12 000 
Gamlebyen festivaldrift Kunstinstallasjon "Ocean Hope" 50 000 150 000 0 
Prosjektrom Helium Residency-prosjekt "Helium AiR"  30 000 80 000 5 000 
Prosjektrom Helium Fagseminar åpent for publikum  50 000 140 000 0 

Sørens1 AS 
Musikalsk aften med operaperler, klassisk sang og 
musikal-favoritter 50 000 430 000 0 

Sørens1 AS 

Forfatte manus og sangtekster til en ny forestilling 
om troll og fabelvesener fra nordiske sagn og 
folkediktning 50 000 105 000 0 

Østre Fredrikstad Skolekorps Julekonsert  13 575 23 575 4 000 
Østre Fredrikstad Skolekorps Jubileumskonsert  46 725 96 725 7 000 

    213 000 
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