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HØRINGSSVAR 
FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR BOLIG – 

BOLIGPOLITISK PLAN 

Dette høringssvaret er behandlet av Fredrikstad Næringsforenings 
relevante fora. 

Tema og utlagte forslag er gjennomgått av «fagutvalg for bygg og 
eiendom». Det bransjeutnevnte utvalget består av ledere i hele 
verdikjeden knyttet til byggebransjen. Dvs. representanter for 
arkitekter, rådgivende ingeniører, håndverkere, entreprenører, 

utbyggere, meglere og banker. 
 

Videre er høringssvaret behandlet i to omganger av Fredrikstad 
Næringsforening sitt styre. 
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Sammendrag 

Konkurransetilsynet påpeker at det er manglende konkurranse i boligutviklermarkedet. En 
vesentlig årsak er at regelverket er for komplisert og for lite uforutsigbart. Dette er også 
årsaken til at det bygges for lite boliger. 

Fredrikstad kommune har dårlig omdømme ifm håndhevelse av aktuelt regelverk. 
Kommunen må opparbeide seg kunnskap om hvordan markedene som boligutviklerne 
opererer i for å sikre bedre forutsigbarhet. Dårlig utformet regelverk gir utilsiktede 
virkninger i markedet, noe som i dag begrenser stedets attraktivitet.  

Klima- og energiøkonomisering er viktig, men å innføre strengere krav enn forskriftene er 
ikke ønsket da det vil påvirke boligproduksjonen. Planen bør belyse hvordan man skal 
revidere fjernvarmekonsesjonen når nasjonale krav til passivhus nærmer seg. 

Planen beskriver boligutviklermarkedet som målgruppe, men produsentenes rammevilkår 
blir ikke drøftet i planutkastet. Skal kommunen kunne oppfattes som næringsvennlig 
kommune må man styrke markedsforståelsen og produsentenes rammevilkår bedre. 

Regjeringen erkjenner at regelverket har blitt for komplisert og gjør lettelser. Kommunen 
må raskt implementere slike endringer og de må benytte de virkemidlene FNF har belyst i 
dette høringssvaret til å framme konkurranse og nok boligbygging i Fredrikstad. 

Planen viser i for liten grad hvordan man skal oppnå målet om at 50 % av 
befolkningsveksten skal skje i byområdet. Planen gir ingen indikasjoner på hvordan man 
skal forme politikken slik at den påvirker markedet i en retning med fortetting samtidig 
med økt boligbygging. 

Reguleringsplanarbeidet er i dag for komplisert og det er ingen løsning at Helse og 
sosialsektoren deltar i dette arbeidet. Kommunen bør heller systematisere sine behov og 
tilby sine ordninger til utbyggerne. FNF deltar gjerne i verifikasjon av slike tilbud slik at 
innbyggere med særlig behov blir integrert, slik vi oppfatter formålet er. 
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Innledning 

Fredrikstad kommune har vurdert boligbehovet i et bredt perspektiv og tatt utgangspunkt i 
ulike målgrupper. Byggenæringen er definert som en av målgruppene, men er ikke drøftet 
i eget kapittel slik de øvrige målgruppene har blitt det.  

Det utlagte planforslaget, heretter kalt planen, omhandler i det vesentligste de sosiale 
sidene ved boligbygging. FNF (Fredrikstad Næringsforening) har forståelse for kommunens 
spesielle samfunnsrolle og at disse problemstillingene derfor gis betydelig plass.  

Boligomsetningen i Norge er et tilnærmet fritt marked med lite reguleringer, mens 
boligproduksjonen er svært gjennomregulert. Samtidig er boligmarkedet viktig for et steds 
attraktivitet1. Det er disse sidene ved planen, FNF vil fokusere i vårt høringssvar. 

FNF høringssvar vektlegger for øvrig å bidra til å forstå de ulike markedene en boligplan 
skal fungere i. 

Boligproduksjonens betydning for Fredrikstad og Østfold 

Boligutviklermarkedet er en betydelig næringsvei og et betydelig arbeidsmarked. I Østfold 
er det 22 % flere håndverkere enn snittet i norske fylker. I tillegg har vi en betydelig 
industri som har boligutviklermarkedet som sitt marked.  

I Fredrikstad har vi et betydelig arkitekt og rådgivende ingeniørmarked. Det er hevdet at 
rundt 50 % av sysselsettingen i fylket i disse sektorene er lokalisert i Fredrikstad.  

For håndverkerbedriftene er eksisterende boligmasse (kalt ROT-markedet) et minst like 
viktig marked som boligutviklermarkedet er. ROT- markedet har også vist seg som et mer 
stabilt arbeidsmarked. I et klimaperspektiv ligger også de største utfordringene i dette 
markedet. FNF mener ROT-markedet bør få større oppmerksomhet i planen som en del av 
løsningen i klimapolitikken.  

Kommunen mangler kunnskap om produsentenes rammevilkår og planen bør brukes til å 
bygge slik kunnskap. 

Boligutviklermarkedet som samfunnsutviklingsverktøy 

Boligproduksjon –viktig for et steds attraktivitet 

Boligbygging er en av de tre viktigste indikatorene for stedsattraktivitet2. FNF har i lang tid 
hevdet at det produseres for lite boliger i Fredrikstad i en slik grad at det hindrer 
befolkningsveksten. Planen viser tall som balanserer i noen grad gapet mellom produksjon 
og behov, men det er likevel åpenbart at det produseres for lite boliger i Fredrikstad. 

FNF mener at en hensiktsmessig måleindikator på om boligproduksjonen er høy nok kan 
estimeres etter følgende formel: 

Siste tre års netto befolkningsøkning 
--------------------------------------------- + antall sanerte boliger3 ≈ antall boenheter 

Antall beboere pr husstand/3 (år) 

Hvilken type boenhet som bør bygges må sees ift. de aldersgrupper som er tilflyttere. Det 
er som påpekt i planen viktig at det bygges en miks av leiligheter og boligtyper på 
bakkeplan tilpasset familier med barn/i etableringsfasen. 

  

                                            
1 Ref. Attraktivitetspyramiden – Telemarksforsking. 
2 Telemarksforsking. De to andre er arbeidsplassutvikling og arbeidsintegrasjon. 
3 I antall sanerte boliger ligger boliger til fritidsformål. 
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Fortetting som strategi for økt attraktivitet 

Det er tverrpolitisk enighet om Fredrikstads satsing på urbanitet. Hovedargumentene for 
FNF til en slik strategi er følgende: 

 Byene konkurrerer 

 De unge med høyere utdanning søker seg til byene hvor mest relevante utfordringer 

tilbys 

 Større byer og økt tetthet gir konkurransefortrinn spesielt for kunnskapsintensive 

industrier/bransjer. 

 Fredrikstad er største byen utenom Oslo på Østlandet  

 Fredrikstad ligger ikke sentralt til E6. 

 Fredrikstad har store transformasjonsområder i bykjernen som bidrar til at 

bykjernen kan mer enn dobles.  

FNF støtter vedtatte planer om fortetting og mener at erfaringen tilsier at 
boligplanen må tydeligere vise hvordan strategiene skal realiseres.  

 
Å definere boligbyggeprogrammet som en handlingsdel hvor den rulleres 

annethvert år synes fornuftig. 

Virkemidler for økt fortetting 

Av grep som kommunen selv rår over mener FNF at kommunen må: 

 Bygge kunnskap om de kommersielle vilkårene og treffe tiltak som kompenserer for 

merkostnadene med å bygge i byområdet. 

 Vurdere å tillate mer bygging i høyden i byområdet med høyere tetthet enn 

utenfor. 

 Omgjøring til boligformål i de øvre etasjene på eksisterende næringsbygg, spesielt 

til studenthybler og boliger for unge for å sikre en god miks av alder i beboerne i 

byen. 

 Reguleringsplaner i byområdet må prioriteres og sikres tilfredsstillende framdrift 

selv om de har en høyere kompleksitet. 

 Skoleutbyggingen i byområdet må komme i gang. Det er viktig og riktig at 

skolekapasitet ikke kan gjelde i byområdet. Det er en konsekvens av valgt strategi. 

 I og med at det er reguleringsplanene skal fastsette antall boenheter, bør 

reguleringsavdelingen bli målt på at det igangsettes tilstrekkelig antall boliger i 

byområdet. 

 Fortetting ved bruk av innebygde LNF områder i tettstedet og i byområdet.4 

lik kunnskap. 

  

                                            
4 Vedlagt medfølger noen områder FNF har fått innspill på. 
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Konkurransen i boligutviklermarkedet 

Konkurransetilsynet har i lys av høy prisstigning og manglende boligproduksjon studert 
boligutviklermarkedet5. De påpeker at kommunenes rolle er til hinder for sunn konkurranse 
i næringen. Konkurransetilsynet oppsummerer i sin rapport «konkurransen i 
boligutviklermarkedet»:  

«Konkurransetilsynets undersøkelse tilsier at tilgangen på regulerte tomter til 
boligformål er mangelfull i flere av de aktuelle byregionene, og at manglende 
tilgang til tomter og finansieringsutfordringer i forbindelse med kjøp av 
tomtegrunn fremstår som et vesentlig hinder for aktørenes muligheter til å 
ekspandere i markedet. I dag har de største aktørene i boligutviklermarkedet 
tomtebanker som sikrer forutsigbar drift gjennom jevn tilførsel av tomter, mens 
mindre aktører må gjøre betydelige investeringer over lengre tid for å kunne 
komme i posisjon der de har tilstrekkelig fleksibilitet til å endre tilbudet basert på 
endringer i markedet. Konkurransetilsynet er derfor bekymret for at 
boligutviklingen i sentrale strøk begrenses ved at flere av de største bykommunene 
regulerer for få tomter til boligformål.  

Videre fremgår det av undersøkelsen at reguleringsprosessene i kommunen synes å 
være tidkrevende og flere aktører opplever disse som ineffektive og lite 
forutsigbare. Dette gjør det vanskelig å planlegge fremdriften i enkeltprosjekter, 
og setter krav til at aktørene har mulighet til å binde kapital over tid som igjen 
påvirker lønnsomheten i et prosjekt. Et eksempel på usikkerheten er at et flertall 
av aktørene i tilsynets undersøkelse opplever at kommunens praksis med hensyn til 
rekkefølgekrav knyttet til investeringer i infrastruktur varierer, også innad i 
samme kommune. Etter Konkurransetilsynets oppfatning begrenser slike prosesser 
aktørenes muligheter til å ekspandere i markedet.     

Særlig gjelder dette for mindre aktører som har mer begrensede muligheter til å 
bære den økonomiske risikoen en lang og usikker reguleringsprosess medfører, da 
disse ofte vil være mer avhengige av fremdriften i enkeltprosjekter.»  

FNF påpeker forøvrig at boligutviklermarkedet framstår som et tilnærmet skjermet marked 
da det er få utenlandske aktører som står som ansvarlige utbyggere. Bransjen er likevel 
fullt ut internasjonalisert ved at underleverandører og ansatte hos entreprenørene i stor 
grad er hentet fra EU. 

Boligutviklermarkedet med som vurdert målgruppe 

FNF ønsker å fremme sunn konkurranse i næringslivet.  

Når regjeringen ønsker en boligpolitikk som gjør det enklere, billigere og raskere å bygge, 
OG kommunen har definert i planen at boligutviklermarkedet er en av målgruppene, MÅ 
næringens vilkår analyseres og bli tatt hensyn til i endelig plan. 

Konkurransetilsynets rapport bør gjennomgås og deres anbefalinger bør innarbeides før 
endelig boligplan vedtas. Spesielt følgende anbefalinger må tas med:  

 Reguleringsprosessene må bli mer effektive og forutsigbare. 

 Tydelige tidsfrister som synliggjør kommunens servicenivå må settes. 

 Gode rutiner ifm. håndtering av innsigelser. Her må kommunen stille krav til andre 

myndigheter. Innsigelsesmyndigheter må underordne seg kommunens tidsfrister. 

                                            
5 Konkurransetilsynets rapport «Konkurransen i boligutviklermarkedet» utgitt Q1 2015  
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 Få reguleringsplaner og byggesaker til å fungere bedre sammen 

 Kommunen må gi innspill til kommunal- og moderniseringsdepartementet i hva som 

er «betydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale eller vesentlige regionale 

interesser innen de ulike sektorfagene». 

 Planen bør avklare politiske føringer dersom det gis rom for å avskaffe kravet til 

byggetillatelse når godkjent detaljplan foreligger. 

 Aktivitetsnivået og virkemidlene må tilpasses markedsforholdene. 

 Innta en tilretteleggerrolle for å sikre sunn konkurranse spesielt blant de mindre 

aktørene. 

 Det bør være kommunes ansvar å sørge for å utvide sin kunnskap og forståelse for 

de kommersielle utfordringene som boligutviklere møter i sine boligprosjekter. 

 Ta en koordineringsrolle der flere eiendomsaktører er involvert. 

 En mer aktiv og proaktiv rolle ifm infrastrukturtiltak spesielt i fortettingsområdene. 

 Konkurransehensyn må vektlegges ved utforming av regelverk 

 Reguleringsplaner må i større grad reflektere lovgivers intensjoner opp mot 

hensynet til konkurranse og i siste instans boligkjøperes interesser. 

 I vurdering av utforming og anvendelse av regelverket må det bli foretatt en 

avveining mellom betalingsvilligheten og behovet til forbrukerne, samfunnsmessige 

hensyn og konkurransen i markedet. 

 Økt kompetanse hos boligutviklere 

 Gi boligutviklere tilbud om å sette seg inn i kommunens strategidokumenter og 

arealplaner med tilhørende bestemmelser og rekkefølgebestemmelser. 

 

FNF mener det er nok areal til boligformål i Fredrikstad. Imidlertid antar vi at de ligger 
ugunstig til, eller at utviklingskostnaden overstiger prisen markedet er villig til å betale. 
Det blir derfor viktig for kommunen å skjønne markedet som er regulert etter 
bustadoppføringslova og øvrig marked hver for seg. 

FNF mener at kommunen ikke bør bli en aktør ved at man går inn med et 
tomteutviklingsselskap.  

Imidlertid kan kommunen vurdere å gå i allianse med de største aktørene i den hensikt å 
slippe til mindre aktører med delutbygginger, eller for å realisere målene som settes i 
tilknytning til sosial boligbygging. Et kommunalt selskap med fullmakter og finansiering bør 
derimot vurderes for å sikre forutsigbarhet i planleggingen. 

Regulert boligproduksjon i et fritt boligomsetningsmarked 

Som beskrevet innledningsvis er boligutviklermarkedet svært gjennomregulert. ROT-
markedet har likeledes vært lite regulert med lange tradisjoner for selvbyggere. I nye TEK 
forskrifter ligger det økt krav til ansvarlig utførelse ved vesentlige rehabiliteringer. 

Boligomsetningsmarkedet er et av de mest liberaliserte boligmarkedene i Europa. Dette 
betyr at kjøperne fritt gjør sine valg - som boligutviklere må underordne seg. Likeledes er 
boligleiemarkedet relativt fritt regulert. 
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Et marked som fungerer fritt med kjøp og salg vil med forsøk på regulering 
tilpasse tilbud og etterspørsel. Derfor må ønskede effekter tilpasses 

mekanismene som gjelder for markedet. 
 

Kommunen må tilegne seg (kommersiell) kunnskap om boligmarkedet. 

Det foreslås i planen at kommunen bør omsette kommunale tomter for å regulere prisen i 
markedet. Dette er et grep som ikke fungerer. Eneste effekten er at de som får kjøpt 
billigere tomter har fått økt egenkapitalen sin når de i framtiden selger sin bolig i et fritt 
marked. Er det kommunens oppgave å dele ut gaver på 400 – 800.000 til enkeltfamilier som 
ikke har definert noen spesielle sosiale behov? 

Ved forespørsler om utvikling av store boligområder bør kommunen vurdere å 
stille krav om at en mindre antall tomter settes av for å bli bebygd av mindre 

firmaer.  
Hensikten er å bidra til å skape en sunn konkurranse i bransjen. 

 

Boligutviklerkostnader 

Foran vises det til Konkurransetilsynets funn ifm studier av boligutviklermarkedet. 
Kompleksitet, manglende forutsigbarhet og lang saksbehandlingstid fordyrer byggherre-
kostnadene.  

I tillegg er bankene krevende samarbeidspartnere ifm finansiering av 
utbyggingsprosjektene.  Uforutsigbarheten fram til vedtatt reguleringsplan, er såpass 
betydelig at man ofte må tære på oppspart egenkapital uten bistand fra bankene. Videre 
har økte krav (garantikostnadene fra 3 til 5 %) over natten økt egenkapitalbindingen med 
2/3 deler. Dette kom omtrent samtidig med nye TEK-forskrifter som økte 
entreprisekostnadene med 8-12 %. 

FNF’s erfaringer er dessverre at Fredrikstad kommunes reguleringsavdeling er mer 
problemorientert, mer uforutsigbar og bruker mer tid i sin saksbehandling enn de andre 
bykommunene i Østfold. Konsekvensen av dette er at flere utbyggere prioriterer å legge 
sin kapital og virksomhet til andre kommuner enn Fredrikstad.  

Å gjøre reguleringsplanarbeidet mer komplisert og øke kravlisten, herunder å koble inn 
seksjon for Helse og Velferd, er tiltak i feil retning og vitner om at kommunen ikke forstår 
hvordan man skal påvirke et fritt marked. I stedet bør reguleringsavdelingen veilede om 
ordninger som finnes og er nevnt i planen. Kommunen bør etablere en struktur som viser at 
de er på tilbudssiden. FNF deltar gjerne i utformingen slik at målene om integrering av 
personer med sosiale behov kan nås. 

Kommunen må gjennom planen sørge for å bedre forutsigbarheten og 
gjennomføringsevnen i reguleringsplanarbeidet i stedet for å komplisere 

prosessen ytterligere. 
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Entreprisekostnader – billigere boliger for nevnte målgrupper 

Tomteprisene påvirkes uforholdsmessig mye av prisutviklingen i markedet.6 I fredrikstad er 
prisene lavere enn i mange andre byer og vil derfor trolig ha noe mindre betydning. 
Entreprisekostnadene må også angripes om vi skal klare å bygge mange nok boliger. 

Byggeforskriftene (TEK) har blitt stadig skjerpet med stadig mer vekt på 
energiøkonomisering og universell utforming. Nødvendig klimatilpasning har også bidratt til 
å gjøre boligproduksjonen dyrere. 

Den 1.7.2015 vedtok regjeringen endringer i forskriftene slik at krav til universell 
utforming er noe mer tilpasset markedsbehovene. Krav til universell fordyrer 
byggekostnadene med i størrelsesorden 4 - 5 %. TEK 10 forskriftene er en 
minimumsforskrift som stiller krav til teknisk utførelse og som også omfatter alle nye bygg. 
Det er ikke rom for å gjøre unntak for studenthybler eller for boliger for unge i 
etableringsfasen slik man kan få inntrykk av at planen legger opp til for å få billigere 
boliger for disse målgruppene. 

I sentrum kreves det parkeringsplasser. Sekundært kan man kjøpe seg fri fra kravet. Dette 
gjelder også studenthybler/leiligheter. Med det store antallet parkeringsplasser synes 
dette som et krav som er i motstrid med ønsket om mindre bilbruk. 

Som midlertidig ordning bør kommunen frafalle kravet om parkeringsplasser 
herunder frikjøpsordningen i sentrum. 

Kostnader ved å bygge i betong er mer kostbart enn i tre. I tillegg er det tradisjon for at 
trehusbebyggelse gir rom for kjøper å utføre mer egeninnsats, spesielt til maling og 
opparbeidelse av hage, terrasser/verandaer og garasjeanlegg.  

Planen må svare på hvordan kommunen ønsker seg billigere og nye boliger til 
sosiale formål på en mer troverdig måte. 

Universell utforming 

Absolutte krav til universell utforming og tilgjengelig boenhet har fordyret nye boliger i et 
allerede problematisk marked. Det er derfor positivt at regjeringen har lempet på kravet 
om at alle boenheter skal ha universell utforming.  

Kommunen må umiddelbart tilpasse seg lempinger i regelverket. 

Leiligheter som tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet vil kunne gjøre at eldre kan 
bo lenger hjemme. Dette bør kunne ha en verdi i et bruktmarked. Kommunen bør derfor 
vurdere å gi slike opplysninger ifm salg av boliger. Det vil være et tiltak som spiller på lag 
med markedet. 

                                            
6 ECON Analyse 2005 – Prising og transaksjoner av boligtomter 
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Billigere boliger har kostnader som ikke lar seg velte over på markedet eller 
boligutviklere uten at dette får konsekvenser for produksjonsvolumet, eller 

bygging i billigere områder utenfor byområdet. 

Boligleiemarkedet 

I den senere tid har staten ytret mål om å kreve egenkapitalandel av boliglånssøkerne for å 
dempe presset på boligmarkedet. Slike kortsiktige tiltak vil fremme sosiale ulikheter, men 
også legge press på boligleiemarkedet. 

Vi har sett at noen boligutviklere har valgt å legge tungsolgte leiligheter ut i 
boligleiemarkedet. En økt slik bruk KAN svekke garantiordninger som ligger lovfestet i 
bustadoppføringslova. 

Hybel/småleilighetsmarkedet kom under stort press i Fredrikstad da høgskolen flyttet til 
Fredrikstad. En hybeldekning på 20 % synes derfor rimelig. Men det framgår ikke om dette 
er et mål for kommunen med hjelp av et fritt marked, eller om det er 
Studentsamskipnaden sine mål. Av hensyn til forutsigbarhet for aktører i 
boligutleiemarkedet bør planen presisere dette. 

Planen omhandler i for liten grad boligutleiemarkedet. Målgruppene som har fått spesiell 
oppmerksomhet er i stor grad henvist til dette markedet. En målsetting om at flere skal 
eie egen bolig, vil kunne gi feil fokus. Kommunen bør heller satse på økt boligproduksjon 
slik at boligutleiemarkedet også begynner å fungere tilfredsstillende.  

Boligmarkedet sett fra kjøpersiden 

Kommunen bør etablere ordning for å sikre kunnskap om boligmarkedet. Kjøpersiden 
danner rammer for markedsaktørene. Eiendomsmeglerne har god kunnskap og bør være 
gode samarbeidspartnere.  

Videre bør planens sosiale- og klimarettede tiltak belyse bruktboligmarkedet i større grad. 
Det er her behovet er desidert størst og det er i dette markedet kommunen vil være aktør 
sammen med de familiene som er berettiget til å få støtte til kjøp av egen bolig. 

Miljøperspektivet – nye boliger vs eksisterende boligmasse 

Som planen påviser, står den norske bygningsmassen for en vesentlig del av energibruken. 
Nye bygg som er bygd etter TEK 10 standarden forbruker svært lite energi. I disse boligene 
vil energi til kjøling bli en like stor utfordring med klimaet i vår region. 

Passivhus standarden skulle innføres fra 2015. Heldigvis ble dette utsatt nå. Det er viktig at 
ressurser brukes der de kan gis størst nytte.  

Det er behov for at markedet absorberer alle andre innførte krav7 før 
passivhus-standarden innføres. Fredrikstad kommune må derfor ikke på 

generelt grunnlag innføre særkrav. 

Det er i bygningsmassen fra før 2007 at energibruken er vesentligst. Fornybare 
oppvarmingskilder, etterisolering, og skifte av glass i hus fra 1980 tallet og tidligere vil ha 

                                            
7 Her nevnes økte krav til garantier, se omtale foran, fjernvarmekonsesjon, stadig mer kompliserte 
byggherrekostnader mv.  
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størst effekt for norsk energibruk i boliger. Det er jo også her det er flest boliger. 
Støtteordninger og tettere oppfølging i ROT markedet må i tilfelle adresseres. 

Vil kommunen synliggjøre en ambisiøs energipolitikk i boligplanen bør den 
konsentreres i eksisterende bygningsmasse. Det er der tiltakene får størst 

effekt.  

Høye miljøambisjoner må være koordinert med de øvrige kommunene i 
regionen. 

Fjernvarme og passivhusstandard 

Fredrikstad Fjernvarme ble etablert i 2000 og tilknytningsplikt for fjernvarme ble etablert. 
Fredrikstad Fjernvarme har en høy andel av sitt energisalg fra forbrenning av avfall i 
forhold til andre tilsvarende selskaper. Ved vurdering av energiklasser oppnår man ikke – 
på grunn av regelverket – topp energiklasse med fjernvarme i Fredrikstads 
konsesjonsområde. 

Selve definisjonen på passivhus gjør at konsesjonen blir forunderlig. Gammelt og nytt 
regelverk med støtteordninger er ikke koordinert. Planen må drøfte hvordan man ser for 
seg å løse disse utfordringene i Fredrikstad. 

Fredrikstad Fjernvarme har en viktig rolle i ROT-markedet, mens for nye bygg vil ordningen 
stå overfor strukturelle utfordringer som må belyses i planen. 

FNF har sammen med utbyggere hatt møter med Fredrikstad Fjernvarme for å se på 
tolkningen av konsesjonen i forbindelse med at kommunen har begynt å kreve «vannbårne 
ettervarmebatterier på desentraliserte ventilasjonsanlegg». Våre entreprenører har fått 
økte kostander på over 30.000 kroner pr leilighet som følge av kravet. Sintef har antydet 
en årlig besparelse på ca 7 kwt/m2 pr år. En svært marginal effekt ift merkostnadene. 
Kravene gjør også at entreprenørene blir skvist mellom motstridende regelverk.  

FNF ber om at kommunen slutter å stille krav til «vannbårne 
ettervarmebatterier på desentraliserte ventilasjonsanlegg». 

I Oslo har man ordninger hvor man har elektrisk oppvarming på bad. Dette fordi balansert 
ventilasjon begrenser temperaturforskjeller mellom rommene i en leilighet. Løsningen gir 
bedre bo-komfort. 

FNF har gode eksempler på bruk av vannbåren varme utenom konsesjonsområdet. 
Løsningen er minst like miljøvennlig som konsesjonen gir, og den gir boligeierne den 
økonomiske gevinsten av løsningen. I tillegg har den gitt rett til husbanklån til svært 
gunstig rente. Fordeler man ikke får ved kjøp av bolig i byområdet/konsesjonsområdet. 

Dagens konsesjon gir høyere bygge- og bokostnader i byområdet enn utenfor. 
Planen bør tilstrebe å utjevne i kostnadsforskjellene i og utenfor byområdet 

for å øke tempoet i fortettingsstrategien. 
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FNF mener planen må ta opp til diskusjon om Fjernvarmekonsesjonen representerer en 
teknologi som vil gå ut på dato i planperioden og hvordan kommunen bør forholde seg til 
dette. 

Behov for kompetanse 

Som det framgår av Konkurransetilsynets analyse, er det stort behov for at kunnskap 
bygges og deles for å styrke konkurransen i næringen – og for å øke boligproduksjonen. 

Kommunen må som del av sin kompetanseutvikling iverksette tiltak for bedre 
å forstå markedsmekanismene. 

 
Kommunen må tilby kompetansebygging i rammeverk til 

boligutviklernæringen. 
 

FNF vil bidra til en bedre interaksjon mellom byggherresiden og kommunens 
reguleringsmyndighet. 

 

 

 

 

 


