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Fylkesrådmannens innspill, vurderinger og faglige råd
Kulturminner og kulturmiljø
Dagens by er et resultat av handelsstedet som gjenoppsto i 1839 og byplanen fra 1840 med
rutenett og kvartalsstruktur. I hele perioden fram til i dag har Sarpsborg fått mange viktige
kulturminner og kulturmiljøer som konkretiserer seg i bybildet som visuelle
identitetsmarkører. Dette viser stedets utvikling og ulike faser i en historisk sammenheng og
gir byen tidsdybde. Framveksten av den moderne by i Sarpsborg skyldes stedets gode
beliggenhet som handelsplass, og kanskje spesielt Sannesunds betydning som havn.
Regjeringskommisjonen ville ha by på begge sider av Glomma, men eieren av Hafslund lagde
problemer slik at byen ble lagt på vestsiden av elva. Bro over Sarpefossen kom i 1854.
De nye byområdene ble lagt ut på Borregaards grunn, men Borregaards eier forlangte at
hovedgården samt brukene ved fossen skulle holdes utenfor. I det store byplangrepet ble det
trukket opp to hovedakser med torget i krysningspunktet. Byen fikk en pussig byform med
rutenettregulert gatestruktur rundt torvet og en smal stripe ned mot
Sannesund. Rutenettstrukturen fikk 290 kvadratiske og rektangulære kvartaler, som i
hovedsak målte 60x60 meter. Den vestlig bydel langs Sannesundveien utviklet seg senere
parallelt med Kulåsparken med hovedakse nordøst-sydvest. Denne bebyggelsen endte ved
Sannesund med sine trange og kronglete gater. Gården Borregaard ble innlemmet i byen i
1912. I Riksantikvarens NB!-register heter det at byplanen er et tidlig eksempel på et helhetlig
grep i byplansammenheng, og er av nasjonal interesse.
KULA-områder
Industrilandskapet ved Sarpsfossen er av Riksantikvaren, gjennom KULA-registeret, utpekt
som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Området innbefatter Borregaards
fabrikkområde, Borregaardsjordene og Kulås. Landskapet må inn i planen som hensynssone
landskap (H570) med tilhørende bestemmelser/retningslinjer. De nasjonale interessene
knytter seg til følgende: «Borregaard er et av de få gjenværende store, gamle industriområdene som
er i full virksomt i denne regionen. Til tross for at moderne industri nå dominerer, har fabrikkområdet
fremdeles en historisk karakter med mange store teglbygninger. Den nasjonale landskapsinteressen
knytter seg i stor grad til at industrihistorien er integrert i den levende industrivirksomheten. God
industriarkitektur og godt utformede boligområder inngår i landskapet. Restene av middelalderbyen
Borg, to herregårder og mange arkeologiske kulturminner viser lang kontinuitet i bruken av landskapet
i skjæringspunktet mellom Raet og Glomma.»

Vi gjentar her rådene som Riksantikvaren har gitt om sårbarhet og forvaltning av dette
landskapet: «Som en følge av rask utvikling er historisk bygningsmasse og arkitektoniske kvaliteter

inne på Borregaards industriområde stadig utsatt for sanering og endring. Reguleringsplaner her bør
sikre de viktigste industriminnene og stille krav til god arkitektur også ved oppføring av nye bygninger
og anlegg. Bygging av nye veg- og jernbanebruer over Glomma vil kunne endre landskapet omkring
Sarpsfossen. Krav til svingradier, breddeutvidelser og lignende vil kunne berøre verneverdig
bygningsmasse på begge sider av Glomma. Dyrka mark omkring Hafslund og Borregaard hovedgårder
er utsatt for utbyggingspress. Åpenhet rundt herregårdene er viktig for å bevare anleggene i en
kontekst.» Bestemmelser/retningslinjer som knyttes opp mot denne hensynssonen må sørge

for at hensynet de nasjonale interessene blir ivaretatt.

Borregårdsjordene
I vårt innspill ved varsel om oppstart datert 15.06.2015 skrev vi:
Borregaardsjordene vil ha en stor kulturhistorisk verdi i fremtiden, og bør i planen vises som
åpne, grønne arealer. Det er viktig at Borregaard hovedgård, alléen og parken omkranses av
landbruksarealer, slik at noe av den opprinnelige konteksten kan oppleves. Disse
landbruksarealene ligger innenfor den langsiktige grensen for byområdet, som er trukket i
fylkesplanen. Det er forutsatt at kommunene legger verneinteressene til grunn innenfor den
langsiktige grensen for utvikling av byområdet. Kommunens ansvar for detaljering av
arealbruken i slike områder er gitt i retningslinjene 5.3 i fylkesplanen. På vedleggskart
Regionalt verdifulle kulturminner i fylkesplanen er nevnte areal vist som Kulturmiljø.
ØFK ser ingen grunn til å endre dette synet, og presiserer at hensynet til at Borregaard
hovedgård, alléen og parken skal kunne oppleves i sin opprinnelige kontekst står sterkt.

Med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljø har Fylkesrådmannen har følgende faglige
råd:
1. § 3.4 Retningslinjene til hensynssonene, «gul liste», SEFRAK-bygninger, NB!-registeret,
KULA-området fremstår som uklare og tildeles feilaktige/mangelfulle, og som følge av
innsigelsene trenger de en ny gjennomgang. Retningslinjene har til hensikt å utdype
og gi veiledning til konkrete bestemmelser.
2. Siden bestemmelser og retningslinjer har helt ulik juridisk status i saksbehandling og
som vedtaksgrunnlag anbefaler vi å dele bestemmelser og retningslinjer i hvert sitt
dokument slik at det tydelig fremgår hva som er hva.
3. § 3.5 og § 4.13 omhandler begge kulturminner båndlagt etter lov om kulturminner
(kml) som er automatisk fredet, og kan derfor slås sammen til en paragraf.
4. Utvidelse av hensynssoner og «gul liste». I e-post til Sarpsborg kommune, datert
29.02.2018, forslo Fylkeskonservatoren at ytterligere sju kulturmiljøer i tilknytning til
Sarpsborg sentrum burde inn i planen med hensynssone bevaring av kulturmiljø
(H570). Dette er alle miljøer med lokal verdi. I høringsforslaget er kun ett av de
foreslåtte områdene tatt inn (utvidelse av miljø med rekkehus langs Storgata mellom
Holbergs gate og Bjørnsons gate). Østfold fylkeskommune er fremdeles av den
oppfatning at følgende miljøer bør angis med hensynssoner for å bidra til at byens
særpreg ivaretas. Sonene er angitt med nummer i kartet nedenfor.

A. Hensynssone H570_1 bør utvides med nordre del av Jernbanegata fram til stasjonen
(for å vise konteksten med denne). Bygårdene i dette området har en klar
arkitektonisk sammenheng med stasjonen. To mindre trehus mot Olav Haraldssons
gate har en slektskap med den eldste bebyggelsen i Glengsgata. Alle bygninger med
vernegrad 1 og 2 i gjeldende verneverdivurdering innenfor denne sonen bør legges inn
i «gul liste».
B. Sarpsborg krematorium, samt den formale delen av gravlunden og bebyggelsen langs
Hans Nielsen Hauges gate, som vender mot gravlunden, bør angis som ny
hensynssone. Krematoriet bør legges inn i «gul liste».
C. Kvartalet mellom Hagegata, Thranes gate, Jonas Lies gate og St. Maries gate bør angis
som ny hensynssone for at omgivelsene til de viktige funkishusene hensynstas. Vi
mener at også Jonas Lies gate 3 bør inn i gul liste. Funkishusene mot Hagegata ble
bygget i hagen til denne villaen, og disse husene står derfor i kontekst til hverandre. En
hensynssone vil hindre at høyhus danner en «vegg» mot villaene.
D. Hensynssone H570_4 bør utvides til også å gjelde mansardtakshusene langs Borghilds
gate mellom Oscar Pedersens vei og Kulås. Husene har arkitektonisk sammenheng og
kan knyttes nært opp mot Kulås og bebyggelsen i «Frankrike». Husene bør legges inn i
«gul liste».
E. Grinda-bebyggelsen bør legges inn som ny hensynssone kulturmiljø. De 12
funkishusene til arkitekt Ove Bang danner et svært helhetlig miljø, der volumer og

takform er godt intakte. Arkitekten var viktig for innføringen av funksjonalismen i
Norge, og han hadde et nært forhold til Sarpsborg. Grinda-bebyggelsen er en av de
mest omfattende fra hans hånd. Ettersom bebyggelsen ligger nært inntil jernbanen,
foreslår vi at den kun legges som hensynssone, ikke med hus i «gul liste».
Retningslinjene kan si at husenes arkitektur, materialbruk, takform etc skal ivaretas.
Retningslinjene kan også si at bebyggelsen kan vike til fordel for gode, helhetlige
infrastrukturgrep.
F. Det bør lages en hensynssone som tar for seg veiestetikken i Storgata og Hans Nielsen
Hauges gate, der retningslinjene sier at gatestruktur og trerekker skal beholdes.
Utover de overnevnte bygningene bør følgende bygninger inngå i «gul liste» for verneverdige
bygninger:
G. Sidebygningen i St. Marie gate 95 ligger innenfor hensynssone H570_1 og bør inn i
«gul liste».
H. Vi mener det må gjøres en grundigere vurdering av verneverdien til industribygg inne
på Borregaards område. Dette gjelder i stor grad bygningene som ble tegnet av
arkitektene Arne Pedersen og Reidar Lund og som har vært viktige for
fabrikkområdets arkitektoniske uttrykk. En del av disse bygningene er god beskrevet i
Ivar Stavs artikkel i Borgarsyssel Museums årbok nr. 5 1996-1998. Vi antar at flere av
disse bygningene bør inngå i «gul liste».
Forholdet til fylkesplanen
Plangrepet om å utvikle en kompakt by med gangavstand til daglige gjøremål bygger opp
under en knutepunktutvikling, bidrar til utviklingen av en flerfunksjonell by som setter myke
trafikanter i sentrum, og som muliggjør utvikling av gode sosiale uterom. Grepene bidrar til å
skape levende by, da det er nettopp menneskene og ikke bilene som skaper livet. Studier viser
at syklister og fotgjengere i gjennomsnitt legger igjen like mye eller mer penger i
byforretningene enn bilistene. (SVV: Hva betyr gateparkering for handelen? Rapport 440). Sentrum skal
allikevel være tilgjengelig med bil, men vi mener grepet med å flytte parkeringsplasser, i
første rekke for arbeidsreisende, til utkanten av bykjernen er rett.
Verdiskapning
Sentrumsplanen er et verktøy for å videreutvikle Sarpsborg som del av motoren i Nedre
Glomma-regionen. De store omformingsprosjektene kommunen er inne i, med ny Sarpebru,
dobbeltsporet jernbane og ny jernbanestasjon, er del av utviklingen av en mer effektiv
transportmessig infrastruktur samtidig som det gir muligheter for å fremheve og videreutvikle
de kvaliteter som berører næringsliv, innbyggere og gjester. Utvikling rundt et nytt
knutepunkt ved ny jernbanestasjon gir nye muligheter til kommunen. I dette perspektivet
kunne fylkesrådmannen også ønsket større tydelighet rundt satsning på kollektiv, sykkel og
gange, slik at god tilgjengelighet kan knyttes opp mot nye næringer i det nye knutepunktet. Vi
savner fastsetting av hovedkollektivakser og hovedakser for sykkel, som nevnt over.
Det å styrke sentrum ligger som føringer også gjeldende planer, er ny plan med samme mål
tilstrekkelig, når næringsforeningen og markedet fortsatt peker mot Grålum og aksen mot
Kalnes?

Sentrumsplanen legger til rette for at 40% av arbeidsplassveksten bør skje i sentrum,
fortrinnsvis innenfor næringene kontor, handel og tjenesteyting. Sentrum skal også ta opp i
seg størsteparten av den arbeidsplassintensive næringsveksten, men planen angir ikke i
konkret behov for areal. Fylkesrådmannen stillet spørsmålet om det er godt nok å legge til
rette for 1200 nye arbeidsplasser av 6000 i sentrum? Det betyr at størsteparten av
arbeidsplassene fremdeles skal legges utenfor sentrum. Gitt at det i første rekke er
arealkrevende næringer, produksjonsbedrifter, industri og lager (B og C-næringer) som finner
sin lokalitet på de typiske næringsområdene, stiller fylkesrådmannen spørsmålet om hva
dette grepet betyr for transportutviklingen, og om muligheten for å endre reisevaner til jobb
er mulig med så stor andel desentralisert arbeidsplasslokalisering. Planbeskrivelsen viser at
næringsetableringer i hovedsak har skjedd på Grålum, Kampenes, Borgenhaugen og
Tunejordet. Sentrum står for høyest omsetning av utsalgsvarer, men de senere årene
registrerer kommunen utfordringer for sentrumshandelen og nedlegging av
sentrumforretninger.
Folkehelse
Planforslaget har flere positive aspekter når det gjelder hensynet til folkehelsen. De store
parkområdene i byene opprettholder sine grønne formål i planforslaget. Parkeringsløsningene
i sentrumsplanen kombinert med den parallelle parkeringssaken bidrar til mindre letetrafikk i
boliggatene, boligbygging med variert boligtypologi og ulike størrelser på leiligheter,
stilleområder i byen, satsning på offentlige uterom, for å nevne noe.
For at eldre skal kunne bo hjemme lengre og leve et liv hvor de mestre sine daglige gjøremål
så lenge som mulig på egen hånd, og hvor de gis muligheten til å leve et sosialt liv kreves
bevisste valg når det gjelder planlegging av boliger, boligtypologi og hvilke funksjoner,
tjenester/service, møteplasser som lokaliseres i nærheten.
Det er mange gode intensjoner i planforslaget, og flere av disse er tatt inn som retningslinjer
og beskriver føringer for reguleringsplaner. Fylkesrådmannen er skeptisk til om alle de gode
intensjonene kan forenes i et planforslag.
Dekningskart viser behov for nærlekeplass flere steder i sentrum. Fylkesrådmannen
oppfordrer kommunen til å ha en strategi for hvordan innbyggerne, og da særlig barn og
unge, sine behov for leke- og uteoppholdsarealer vil bli fulgt opp og sikret i disse områdene.
Husbanken sin uttalelse til høyhusrapporten i Oslo viser til forskning som sier at barn som er
ute opplever dårlig kontakt med foreldrene i leiligheter som er over 5-6 etasjer. Barn i slike hus
vil kunne være mindre ute og få mindre sosial trening enn barn som bor i lavere bebyggelse.
Videre sies at når det er mange boliger rundt samme trapperom kan være lite gunstig når det
gjelder trygghet og drift, og at høyhus reiser spesielle sikkerhetsmessige problemstillinger blant
annet når det gjelder evakuering ved brann. Kombinert med vurderinger knyttet til slagskygge
fra høyhus i de relativt smale bygatene kan dette gi dårlige boområder. Fylkesrådmannen
mener dette er viktig aspekter som må vurderes når boligtypologi velges.

Miljø
Miljøvennlig transport
Planbeskrivelsen redegjør for at det satses på miljø og klima og miljøvennlig transport settes i
fokus. Sentrumsplanen er allikevel veldig tradisjonell, og tar ikke opp ny teknologi, og hvilke
behov dette medfører teknisk eller arealmessig. Dette er et krevende tema, og kanskje er det
for tidlig for kommunen å gjøre strategiske grep nå i forhold til dette tema. Det er viktig at
den kunnskap kommunen tilegner seg gjennom arbeidet med Smart mobilitet i andre
prosjekter i kommunen overføres til hvordan mobilitet håndteres også i sentrum.
Fylkesrådmannen gjentar at kommunen bør vurdere å fastsette hovedkollektivakser og
hovedsykkelveger i sentrum. Sentrumsplanen kan slik gi viktige overordnede og strategiske
avklaringer som betyr noe for hvilke gater som skal prioriteres og i hvilke gater gateparkering
må fjernes. Planen sier ingen ting om
Ladeinfrastruktur
Fylkesplanen – Østfold mot 2050 har klart mål om tilrettelegging for bedre infrastruktur for
fornybare drivstoff til transport. I kommunene i Østfold stammer over 1/3 av de totale
utslippene fra vegtransporten. I tillegg til å redusere klimagassutslipp er det fra elektrisk
drevne kjøretøy ikke partikkel- eller NOx-utslipp, samt betydelig redusert støy.
Civitas har for fylkeskommunene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold samt Statens
Vegvesen gjennomført en utredning for hvordan man kan gjøre det like enkelt å ferdes med
ladbare biler som fossilbiler. For å unngå at mangel på infrastruktur skal bli en barriere mot
fornybar vegtransport frem mot 2020, viser utredningen at man må tilrettelegge for at minst
30 % av parkeringsplassene i sentrumsområder har et ladetilbud. Det offentlige bør ikke
økonomisk legge til rette for dette alene, men må kunne forvente og stille krav til at
utbyggere tar ansvar for dette arbeidet. Det er derfor positivt at kommunen har tatt inn krav
om at hhv 50% og 30% av boliger og andre bygg med felles/offentlig parkering skal ha
fremlagt strøm for lading. Til andre bygge er det i bestemmelsene krav om at 10% skal ha
ladepunkt før det gis brukstillatelse. Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere hvor stor andel
av parkeringsplassene ved bolig som skal ha ladepunkt for det gis brukstillatelse, som del av
krav i §5.3.1 i).
I felles parkeringsstrategi i nedre Glomma heter det at parkeringspolitikken skal nyttes som
insentiv for overgang til fossfri. Sentrumsplanen og den parallelle parkeringssaken viser til
parkeringsforskriftens krav om at 6% av parkeringsplassene skal ha lademulighet.
Nullvekstmålet i personbiltrafikken er klimamotivert, og fylkesrådmannen ber kommunen
vurdere om 6% regel for tilrettelegging for ladbar motorvogn er tilstrekkelig. I tillegg til at
ladetilbudet må være godt nok bør det tydeliggjøres at selve lokalisering av ladepunkter skal
nyttes som insentiv for overgang til ladbar motorvogn. Fylkesrådmannen ser ikke noe av dette
i sentrumsplanen eller i den parallelle parkeringssaken, og ber kommunen følge opp dette i
enkeltsaker og i reguleringssaker.
Overvann
Det er positivt at planen legger vekt på å styrke blå-grønne kvaliteter og reetablere
forbindelser mellom områder. Grønne overflater bidrar til fordrøyning av overvann, og dette
bidrar til renere luft.

Miljøoppfølging og energieffektivisering i bygg
Det er positivt at planbestemmelsene stiller krav om at det ved regulering av
utbyggingsprosjekter med mer enn 15 000 M2 BRA skal utarbeides kvalitetsprogram for miljø
og energi. Dette skal godkjennes i Sarpsborg kommune. Fylkesrådmannen savner tilsvarende
for mobilitet, som nevnt over. Endrede reisevaner til de som kjører bil frem og tilbake til jobb,
selv på korte reiser, vil ha miljøgevinst med t anke på utslipp, og ikke minst stor gevinst for
byen med tanke på støy, luft, trafikksikkerhet og arealer som kan frigis til byutvikling og
byliv.

Energieffektivisering i bygg
Ved varsel om oppstart spilte vi inn at «energieffektiviseringstiltak i bygg har vært et av de
viktigste tiltakene for å oppnå både lokale, regionale og statlige mål om utslippsreduksjoner.
Stortingsmelding 21- Norsk klimapolitikk, vedtatt i Stortinget juni 2012, fremhever bygg som
fortsatt et viktig satsningsområde. I Fylkesplanen er det et klart mål om å satse sterkere på
energieffektivisering i både eksisterende og nye bygg. Sarpsborg kommune har mål og
strategier for dette i sin kommunedelplan for kima- og energi, som bør konkretiseres inn i
sentrumsplanen.» Fylkesrådmannen kan ikke se at
Når det gjelder energieffektivitet viser fylkesrådmannen til undersøkelser i Tyskland, som
viser at høyhuset har langt større energiforbruk enn karrèbebyggelsen pga vind som avkjøler
veggflatene og til kjøling om sommeren pga oppvarming.

Planen som strategisk verktøy
Innføring av sentrumsformål
Planen innfører mer overordnet planformål «sentrumsformål» for store områder som i
gjeldende plan har rent boligformål. Kommunens intensjon i gjeldende sentrumsplan om å gå
direkte til byggesak er tatt ut, og det innføres strengere krav til regulering. Planen åpner for
økt bygningsvolum og større høyder gjennom regulering enn det som tillates for tiltak som
avklares dirkete gjennom byggesak.
Sentrumsplanen gjelder foran eldre reguleringsplaner dersom det er motstrid. Der det ikke er
motstrid utfyller reguleringsplanen sentrumsplanen. Det er uklart for oss om kommunen har
vurdert oppheving av eldre reguleringsplaner som åpenbart gjør det vanskelig å nå
kommunens samfunnsmål.
Planbeskrivelsen beskriver et ønske om å legge til rette for urbane nærhetskvaliteter, og at
det derfor innføres større «formålsfleksibilitet». Sentrumsformålet, som omfatter 8
underformål, legges derfor inn fremfor rent boligformål. Endringen er kort beskrevet i KU.
Slik bestemmelsene er utformet mener vi planen åpner for flere funksjoner enn de som kan
sis å bidra til de de funksjoner som styrker gåbyen. Tanken om å ha en mer lokal matbutikk
virker god, men planen åpner eksempelvis også for hotell eller helsehus i boligområdet fra
Sandesund, Grøtterod til Kruseløkka. Vi ber kommunen vurdere om noen av underformålene
i sentrumsformålet bør utelates, og om området for sentrumsformål bør soneinndeles.
Kanskje er det deler av sentrum hvor slike etableringer ikke bør lokaliseres av hensyn til trafikk
og bokvalitet i områdene. Alternativet kan være at bestemmelsene i de rene boligdelene av

byen kun åpner for de underformål som bidrar til gåbyen og nærhetskvaliteter for beboerne,
og som ikke skaper fremmedtrafikk. Sentrumsplanen overstyrer reguleringen av rene
boligområder, og det kan være vanskelig for befolkningen å oppfatte virkningen av planen før
enkelttiltakene skal realiseres.
Kommunens rolle og bruk av virkemidler
Sarpsborg kommune har satt i stand Torget, og har rustet opp gågata og St. Marie plass. Det
er viktig at kommunen fortsetter det gode arbeidet og fokuserer på hvilke virkemidler de selv
har for å initiere endring som kan bidra til investeringslyst og verdiskapning i sentrum.
Sentrumsplanen tar opp dette. Fylkesrådmannen mener en handlingsdel som gir et oppdrag
til gjennomføring og som bidrar til avklaring av ansvar og økonomi i det videre arbeidet er
viktig. Hvordan følge opp sentrumsplanen med utbyggingsavtaler? Hvilke investeringer skal
kommunen gjøre i parker og grøntområder? Hvor skal kommunen stimulere
utviklingsprosjekter og ev gå inn med planleggingsmidler? Hvordan følge opp arbeidet med
mobilitetsstrategi, fjerning av gateparkering mm? Videre arbeid må involvere gårdeiere,
sentrumsforeningen og næringsdrivende for å konsentrere innsatsen og gi forutsigbarhet for
de som vil investere. Dette må til for å kunne konkurrere både med byeksterne
handelsområder og byeksterne næringsområder som preges av rene kontoretableringer.
I den sammenheng viser vi til det Oslo kommuner kaller veiledende prinsipplan for det
offentlige rom (VPOR). Dette er en politisk forankret plan som styrer utviklingen av et større
område med flere grunneiere og flere reguleringsplaner. En VPOR er et grunnlag for
forhandlinger med utbyggere om pliktende avtaler. Etablering/oppgradering av offentlige
tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner.
I utviklingsområder med mange grunneiere og utviklere kan det vær behov for en
gjennomføringsorganisasjon. Kommunen har mange roller; skal initiere byutvikling, ivareta
ombudsrollen og sikre de kommunale økonomiske interessene knyttet til utviklingsområdet.
For å initiere trenger kommunen å være forutsigbar for investorer og utviklere, og kommunen
bør vurdere om det allerede i kommuneplanen skal slå fast at det både i transformasjon og
store utviklingsprosjekter, så vil utbyggingsavtaler være en forutsetning for utbygging.
Formålet med utbyggingsavtaler er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig
infrastruktur, herunder ny gatestruktur, gang- og sykkelveier, gangbro og offentlig torg.
Det er viktig å sikre samtidighet i utviklingen av nye boliger/næring og offentlig infrastruktur.
Blå-/grønn struktur må anses som del av kommunal infrastruktur, på lik linje med VA og
offentlig veg.

Bestemmelser
Fylkesrådmannen viser til PBL § 12-1, 3. ledd, som er lovens generelle reguleringskrav. Her
stilles krav om at alle større bygge om anleggstiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og
samfunn skal reguleres. Sentrumsplanen kan ikke gjøre innskrenkninger i
saksbehandlingsreglene i loven, og fylkesrådmannen ber kommunen vurdere § 4.1 c), som
synes å begrense plankravet til større prosjekter som kommunen på forhånd har vurdert vil få
konsekvens og til samtidig som «virkning for sentrumsområdet» synes noe uspesifisert.

