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Ordførers innstilling
Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
1. Høringsdokument - kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan for Fredrikstad 

kommune legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 

Fredrikstad, 07.05.2015

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
1. Høringsdokument - kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan for Fredrikstad 

kommune legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 

Sammendrag
Vedlagte planforslag foreslår mål og tiltak for ulike tema hvor kommunen innenfor 
boligutviklingen har påvirkningskraft. Arbeidet med planen bygger på vedtatt planprogram for 
arbeidet. 

Det er satt en overordnet målsetting for boligutviklingen i Fredrikstad; at Fredrikstad 
kommune skal Sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig 
bærekraft. Planforslaget tar for seg utvikling av boligpolitikken, nasjonale mål, langsiktig 
utbyggingsstrategi, boliger til vanskeligstilte, studentboliger, personer i etableringsfasen, 
boliger for eldre, universell utforming, bærekraftig bygging med lavest mulig 
klimagassutslipp, strategi for kommunal eiendom og foreslår et utbyggingsprogram for 
boliger.

Dersom vi får realisert det som foreslås i denne planen vil vi få en boligutvikling som bygger 
opp under mer boligbygging innenfor byområdet, en fortetting med god kvalitet hvor viktig 
grønnstruktur og områder for opphold og lek bevares. Vi vil bli bedre rustet til å fremskaffe 
nok boliger til vanskeligstilte, lokalisert på en god måte. Vi vil også utfordre oss selv på 
byggeri som fremmer lavest mulig klimagassutslipp og universell utforming.  
Vedlegg
1. Innspill til boligbyggeprogrammet med admin. vurdering



2. Innspill til planprogram og oppstart med admin. vurdering
3. Høringsutkast - kommunedelplan for bolig

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger
I forbindelse med den politiske behandlingen av programplan for boligsosialt
utviklingsprogram 2012-15 framkom det et ønske om å se også på den samlede
boligpolitiske innsatsen i kommunen, utover det som omfattes av boligsosialt
utviklingsprogram. I tråd med dette ble det formulert et punkt 4 i Bystyrets vedtak av 6.
september 2012, som lyder:

«Det utarbeides en overordnet boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune, med et bredt
perspektiv, jfr. det boligpolitiske målet i kommuneplanen (Fredrikstad med egnet bolig for
alle). Planen skal være helhetlig, og blant annet omhandle behov for studentboliger,
ungdomsboliger, boliger for eldre og tilgang på boligtomter for å takle framtidig
befolkningsvekst.»

I planstrategien for 2012-15 er det satt opp rullering av utbyggingsprogram for boliger i
2013/14.

Disse to planbehovene danner utgangspunktet for arbeidet med kommunedelplan bolig -
boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune.

Planprogrammet
Planprogram for arbeidet ble fastsatt 20.05.2014. Planprogrammet fastsatt flere mål
planarbeidet skulle jobbe mot. Disse er som følger: 

Målgrupper Effektmål
- Alle Sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og 

miljømessig bærekraft
- Alle Sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt 

sted å bo
- Alle Bidra til at alle skal bo trygt og godt
- Vanskeligstilte på boligmarkedet Flere skal eie egen bolig

Færre skal være bostedsløse
- Studenter Bidra til vesentlig bedre dekning av studentboliger i byen
- Personer i etableringsfasen Bidra til en enklere vei inn i boligmarkedet
- Eldre Bidra til at eldre kan bli boende lenger i egen bolig
- Utbyggere Bidra til at kommunen er en mer attraktiv og profesjonell 

samarbeidspartner
- Kommunen Bidra til økt bruk av virkemidler for å oppnå boligpolitiske mål som 

settes i planen

Planprogrammet ga videre retning om hvilke overordnede føringer som skulle være 
gjeldende for planarbeidet og hvordan denne kommunedelplanen forholder seg til pågående 
prosesser. 

Det har kommet 23 innspill til boligbyggeprogrammet, og det kom 10 innspill ved oppstart og 
høring av planprogram. Noen innspill kan vi ikke ta stilling til her, disse er tema for 
kommuneplanens arealdel. Dette framkommer av vedlegg. 

Det har vært gjennomført møte med faggruppe bygg og eiendom i Fredrikstad 
Næringsforening, 09.12.14, og ett åpent møte på Litteraturhuset, 21.01.15. 

Planforslaget blir sendt for uttalelse til eldrerådet, Fredrikstad ungdomsråd, mangfold- og 
integreringsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, helse- og velferdsutvalget 
og planutvalget. 



Økonomiske konsekvenser
Vedtak av planen i seg vil ikke ha direkte økonomiske konsekvenser, det må gjøres vedtak 
på økonomiske rammer for de enkelte tiltak gjennom det ordinære plan- og budsjettarbeidet.  

Konsekvenser levekår/folkehelse
Ved gjennomføring av foreslåtte plan vil Fredrikstad kommune bli bedre i stand til å få fram 
nok boliger til vanskeligstilte lokalisert på en måte som hindrer opphopning i enkelte 
områder, få boligområder som ligger i gang-/sykkelavstand til nærmeste barneskole, få 
bedre vilkår for å fremme universell utforming, bli bedre i stand til å få fram boliger til eldre 
og bli bedre i stand til å fortette med kvalitet. Foreslåtte plan bygger opp under blant annet 
delstrategi 7 i folkehelseplanen; Sørge for tilfredsstillende boforhold for alle. 

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Arbeidet med planen har tatt utgangspunkt i vedtatt planprogram og de innspill som har 
kommet underveis. Prosjektgruppen har vært bredt sammensatt, og det har vært målrettede 
arbeidsgrupper for de ulike tema i planen. 

Mål og tiltak foreslått i planen vil i det følgende tematisk gjennomgås. 

LANGSIKTIG UTBYGGINGSSTRATEGI
Temaet langsiktig utbyggingsstrategi tar for seg de overordnede føringene som ligger for 
utbyggingspolitikken vår, og hvordan historikken har vært når det kommer til utbygging av 
boliger. Fredrikstad, som alle andre kommuner, har en historikk som har gitt oss den 
utbyggingen vi har, og de planene som ligger til grunn for framtidig utvikling. Med den første 
arealdelen som ble vedtatt etter kommunesammenslutningen ble det gjort en stor jobb i 
fjerne utbyggingsområder som ikke lenger var i tråd med overordnede prinsipper for 
samordnet areal- og transportutvikling. Siden den gang har det blitt vedtatt flere
kommuneplaner. Den siste, fra 2011, innfører en ny målsetting for arealbruken vår, og sier 
at 50 % av all framtidig boligbygging skal ligge innenfor byområdet, 40 % innenfor tettstedet 
og ikke mer enn 10 % som vedlikeholdende utbygging i lokalsentrene. Dette ble da brukt 
som grunnlag for boligbyggeprogrammet, og er det også i denne planen.

I planen problematiseres den påvirkningen fortetting har i de ulike områdene av byen. 
Eplehagefortetting er eksempel på noe vi har fått innspill på men som vi ikke på generelt 
grunnlag tar stilling til, den enkelte sak/søknad må ta stilling til om området egner seg til 
denne typen fortetting. Kulturminneplan vil ta for seg ulike områders egnethet for fortetting i 
noe mer detalj. 

Planen drar også opp problemstilling knyttet til skole som premiss for byutvikling. Det 
foreslås i planen at skole ikke skal være en begrensende faktor for utbygging innenfor 
byområdet, men at man utenfor byområdet må ta hensyn til kapasitet ved skolene. Dette får 
konsekvenser for sentrumsskolene, og prognoser viser et sterkt behov for ny sentrumsskole. 

Ved motsatt fall; dårlig elevtilvekst ved skolene, er det flere ulike strategier som kan velges. 
Dette konkluderes ikke i planen, det vil være ulike strategier for ulike skoler, og utviklingen 
må følges over tid. 

Tiltakene som er foreslått er i tillegg til eksisterende bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel/byområdeplanen. Tiltakene som foreslås i planen er formulert 
som retningslinjer som gir føringer for bevaring av verdifull natur, landskap og grønnstruktur, 
bruk av bylandskapsanalysen, lokalisering av ny boligbebyggelse ifht infrastruktur, og krav 
om variasjon av boligtyper i boligområdene. 



BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE
Vi har, og kommer til å få en stor utfordring i tiden som kommer med å skaffe nok boliger til 
vanskeligstilte. Det blir viktig for oss å få fram nok boliger med lokalisering som bygger opp 
under overordnede mål. Dette må vi gjøre både i egen regi og i samarbeid med det private 
markedet. Det foreslås i planen en større grad av samarbeid med private enn vi har hatt som 
praksis tidligere. Det legges også vekt på at vi må unngå opphopning av kommunale boliger 
i enkelte områder, og at resultater i levekårskartleggingen må legges til grunn. 

Planen foreslår strategier for boligframskaffelse, nye retningslinjer ifht funksjonskrav (største 
og minste størrelse) og innholdet i utbyggingsavtaler (største og minste størrelse og bruk av 
utpekingsrett). 

Bruk av utbyggingsavtaler for å sikre boliger til vanskeligstilte er vanlig i veldig mange andre 
kommuner, men Fredrikstad har ikke brukt dette virkemiddelet foreløpig. Det har for øvrig 
ligget som mulighet i dagens forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler. Siden ikke vi har 
benyttet oss av denne muligheten tidligere, og vedtaket er såpass gammelt, må vi se på om 
det er behov for et nytt forutsigbarhetsvedtak. 

Det foreslås også i planen at det skal sikres deltakelse fra seksjon for Helse- og velferd i 
oppstartmøte for reguleringsplan for å påse at det boligsosiale ivaretas. 

STUDENTBOLIGER
Fredrikstad har til nå hatt en noe lav studentboligdekning (knappe 5 %). Med nye 
studentboliger på Bjølstad bedrer dette seg betraktelig. Studentene selv peker på behovet 
for enda flere studentboliger på campus for å gjøre studentmiljøet mindre sårbart. De ønsker 
at framtidas studentboliger også skal lokaliseres på campus, helst på FMV-området i 
nærheten av Høgskolen. Dette vil gi et mer tydelig studentmiljø som også er viktig for byen. I 
tillegg vil flere studentboliger avhjelpe det ordinære leiemarkedet. Det foreslås i planen et 
mål om dekningsgrad på 20 % (likt målet Norsk studentorganisasjon har på landsbasis) og 
lokalisering primært på FMV-området. 

PERSONER I ETABLERINGSFASEN
Med personer i etableringsfasen menes det i denne planen personer som ikke eier egen 
bolig og som skal inn på boligmarkedet. Det er mål om at flere skal eie egen bolig. Det 
viktigste tiltaket for denne målgruppen er at vi som kommune påser at vi har en variert 
boligbygging som også inkluderer billigere boalternativ. Dette kan skje gjennom regulering 
og i form av utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommunen. Et annet virkemiddel er 
kommunale tomter til redusert pris. Dette er et litt vanskelig virkemiddel da det kan være 
vanskelig å styre prisen ved videresalg. Egeninnsats som en del av egenkapitalen er et 
virkemiddel som kommunen også kan bruke for sine eiendommer slik det private i noen 
tilfeller gjør. Husbanken har også låneordninger som retter seg mot vanskeligstilte 
førstegangsetablerere. 

BOLIGER FOR ELDRE
Fredrikstad vil, som resten av landet, få en kraftig økning i antall eldre i årene som kommer.
Innenfor planperioden vil vi først og fremst få mange i aldersgruppen 67-79. Per nå er det 
gruppen over 80 år som i størst grad mottar hjemmetjenester eller bor på institusjon. Det er 
en målsetting at eldre skal kunne bli boende lenger i egen, egnet bolig. Med det menes at 
eldre bør bo i en bolig som det er egnet å bli eldre i. Det foreslås i planen at vi i framtida 
utvikler mer innovative boformer for eldre som består i selvstendige boenheter men med 
noen fellesfunksjoner. Dette vil bidra til at flere eldre kan bli boende lenger hjemme, og i 
noen tilfeller utsette behovet for institusjon. Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Det 
vises i planen til en stor studie gjort av NIBR som ser både på samvirkemodeller og 
servicemodeller. Disse modellene har forskjellig grad av medvirkning fra beboerne. 



Dette er noe rådmannen foreslår at vi jobber videre med, og i første omgang bør vi kunne få 
til et slikt prosjekt innenfor et av de store transformasjonsområdene innenfor byområdet.  

Et annet viktig tiltak for denne gruppen, og for alle, er det økte fokuset i planen på universell 
utforming. Her har vi som kommune mye å hente på å øke vår egen kunnskap, og sette 
fokus på gode løsninger. Det foreslås i planen en 50 % stilling som rådgiver innenfor 
universell utforming. 

UNIVERSELL UTFORMING
Planen har et eget kapittel som tar for seg universell utforming. Dette fordi universell 
utforming ikke bare har betydning for eldre, men for alle. Temaet tar opp i seg føringer fra 
nylig vedtatt folkehelseplan som har som mål av seg at Fredrikstad skal være universelt 
utformet innen 2025. Som nevnt over, det er behov for en generell kunnskapsheving og 
styrket kompetanse på temaet. Det settes også fokus på den tilsynsfunksjonen vi allerede 
har på regulering- og byggesak. Det foreslås også i planen at vi som kommune retter fokus 
på den muligheten borettslag har til å søke Husbanken om tilskudd til etteretablering av heis 
for de som ikke har det.

BÆREKRAFTIG BYGGING MED LAVEST MULIG KLIMAGASSUTSLIPP
Bygg står for hele 40 prosent av energibruken i Norge. For å nå de nasjonale målsettingene 
på miljøsiden må vi agere både i forhold til hvordan vi bygger men også hvor vi velger å 
plassere byggene. Kommunen som innkjøper og byggherre har mulighet til å påvirke 
bransjen. Gjennom arbeidet Framtidens bygg og arbeidet med denne planen er det bred 
enighet om at kommunen kan, på vegne av egne prosjekter, strekke seg lenger på miljø- og 
klimasiden innenfor dagens regelverk. Kommunens rolle i forhold til private aktører knyttes til 
tilsynsrollen, men også i forhold til informasjon om de ambisjoner og forventninger 
Fredrikstad kommune har til utbyggerne i byen. 

Det foreslås i planen at vi skal ta med oss erfaringene fra Framtidens bygg videreføres inn i 
kommunens nye byggeprosjekter. Det foreslås også at vi bør vurdere å kreve 
passivhusstandard ved utbygging av større boligområder, enten som krav i 
reguleringsplaner eller i form av byggeklausuler for enkelte tomter. Det settes også her fokus 
på tilsyn, både i prosjekterings- og utførelsesfasen, både dokumenttilsyn og stedlig tilsyn, for 
å påse at kravene i gjeldende forskrift blir fulgt. 

STRATEGI FOR KOMMUNAL EIENDOM – BOLIG
Fredrikstad kommunes egen eiendomsmasse kan være et viktig virkemiddel i boligpolitikken 
– dersom vi ønsker det. Vår egen eiendom kan brukes til å oppnå mål innenfor miljø og 
byggeri, universell utforming, for å få fram boliger til vanskeligstilte, nyetablerere, og for å få 
fram innovative boligprosjekter rettet mot eldre og for å nå målsetting om økt bygging 
innenfor byområdet. Det er satt som målsetting i planen at utvikling av kommunal eiendom 
skal bidra til å nå hovedmålsettingen for boligutviklingen i Fredrikstad, som er å sikre en 
boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

Det foreslås noen tiltak i denne planen hvor kommunens eget bidrag er en forutsetning. 

BOLIGBYGGEPROGRAMMET
Boligbyggeprogrammet, eller utbyggingsprogram for boliger, tar for seg utbyggingstakt og 
volum for boligområder avsatt i kommuneplanens arealdel. Boligbyggeprogrammet kan ses 
på som en handlingsdel, både for denne planen, og for kommuneplanens 
arealdel/kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Programmet viser en tolvårig utvikling 
av boligbyggingen. Førende for boligbyggeprogrammet er overordnede mål om fordeling av 
boligbygging og kapasitet på skolene utenfor byområdet. Boligbyggeprogrammet som 
foreslås er veiledende, og det foreslås også retningslinjer for bruk av programmet. 



Dersom det bygges ut i byområdet med den takten som foreslått, vil det kunne bli 
kapasitetsutfordringer på skolene i sentrum samt på Hurrød skole. Dette er noe vanskelig å 
forutse, en prognose er kun en prognose, og vi kan heller ikke med sikkerhet vite når de 
ulike prosjektene kommer. Det må også nevnes en svært viktig faktor, at det ikke bare er 
boligbygging som gir økt press på skolene. Det er stor tilflytting til sentrumskretsene selv når 
det ikke har vært særlig stor ny utbygging. Rådmannen vurderer derfor at de overordnede 
målsettinger om fortetting innenfor byområdet må komme foran kapasitetsbegrensninger
ved skolene. Det ser ut til at det vil bli behov for, ved enkelte skoler, å øke kapasiteten, og i 
sentrum er det behov for en ny barneskole.

Rådmannen mener vedlagte planforslag bygger på vedtatt planprogram for arbeidet, og
bidrar til å nå det overordnede målet for boligutviklingen i Fredrikstad kommune; å sikre en 
boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 


