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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Kommunedelplan for sentrum 
2018-2030 - Sarpsborg kommune 
 
 
Formannskapet i Fredrikstad behandlet forslaget i møte den 07.06.2018 og vedtok følgende 
uttalelse: 
 
Fredrikstad kommune mottok den 04.04.2018 kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2018-
2030 på høring med frist til innspill 05.06.2018. Fredrikstad kommune bad om utsatt 
høringsfrist på grunn av behov for politisk behandling av høringsuttalelse, frist er dermed 
09.06.2018 etter behandling i formannskapet.  
 
Fredrikstad kommune ønsker å berømme Sarpsborg for en oversiktlig og fremtidsrettet 
sentrumsplan som skal bidra til å oppnå våre felles mål for fremtiden.  
 
Vi ønsker særlig å peke på bestemmelsen som gjelder overvannshåndtering og 
klimatilpasning. Både Sarpsborg og Fredrikstad har deltatt i læringsnettverk for 
klimatilpasning for kommuner i Østfold i regi av fylkeskommunen. Bestemmelsene som nå er 
tatt inn i Sarpsborg kommunes sentrumsplan viser at overvannshåndtering er et viktig tema i 
byutviklingen, og at et slikt nettverk har vært veldig nyttig og lærerikt for flere. Ønsker 
imidlertid å påpeke at Sarpsborg kommune har en formulering som gikk på innholdet i 
vannressurslovens § 7, 2. ledd. Det blir brukt begrepet «overholde» i stedet for 
«opprettholde». 
 
Sentrumsplan for Sarpsborg ser ut til å være et godt virkemiddel for å nå felles mål som er 
fastsatt gjennom bypakke Nedre Glomma. Det ser vi som svært positivt.  
 
Uteoppholdsarealer i byen er det et stort fokus på i planen, som vil kunne bidra til en positiv 
byutvikling.  
 
Fredrikstad kommune vil trekke fram som positivt at det er gjort grep i denne planen som 
skal sikre gjennomføring.  
 



Saksnummer 2010/15511-124674/2018  

Vi mener imidlertid at det er uheldig at det ikke finnes noen bestemmelser knyttet til 
kulturminner, når planen sier at man skal bygge en moderne by på historisk identitet. 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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