Til naboer, gjenboere, myndigheter og andre berørte
Vår ref: 1932 Bruket 2
Kommunens saksnummer: 2020/1733
Oslo, 25. mars 2021

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Bruket 2 – Gressvik, gnr.48 bnr.58/235, Fredrikstad
På vegne av forslagstiller Bruket 2 Utvikling AS, oversendes varsel om oppstart med reguleringsplan og
utbyggingsavtale for Bruket 2, Gressvik. Plankonsulent er Meinich Arkitekter AS.
Eksisterende forhold:
I dag er eiendommen regulert til formål industri/ forretning/ kontor og eksisterende bebyggelse består av et
lager/verkstedhall med utvendig parkering og lagring. I kommuneplan for Fredrikstad 2020-2032 er området
avsatt til nåværende bebyggelse- og anlegg.
Planavgrensning/ planforslaget:

Bruket 2 Utvikling AS ønsker tilretteleggelse for oppføring av 32-35 boenheter i to bygningsvolum, utformet
med god arkitektur tilpasset de stedlige omgivelsene. Utbyggingsområdet for bolig vil omfatte gårdsnummer
(gnr.) 48, bruksnummer (bnr.) 58 og 235. Ny bebyggelse plasseres slik at det ubebygde området mellom den
tidligere industritomta og boligbebyggelsen (gbnr. 48/58) i sin helhet vil opprettholdes som ubebygget, og

fungere som en sentral grønn lunge for hele kvartalet. Området kan opparbeides til opphold for ulike
aldersgrupper og aktiviteter, og være en samlingsplass for nabolaget.

Foreløpig illustrasjon av utbyggingsområdet med planavgrensing. Meinich Arkitekter AS

Gjeldende reguleringsplan med planområdet inntegnet.

I dag er det satt av areal til et isolasjonsbelte rundt industritomten. Kommunen ønsker at dette arealet tas
med i reguleringsplanen for å forhindre at det blir liggende igjen uregulert areal når industrireguleringen
oppheves. Det medfører at deler av gbnr. 48/3, 13, 16, 51, 57, 302 og 365 tas med i planområdet. Arealet
omreguleres fra isolasjonsbelte til formål bolig. Vi understreker at det kun en reguleringsmessig opprydding,
og det vil ikke gjøre endringer i eierforhold eller ha noen andre konsekvenser for den enkelte hjemmelshaver.

Planområdet vil opprettholde adkomst fra Bruket og deler av veien inntas i planområdet. Det skal sikre
eventuelt behov for veioppgradering langs Bruket.
Forhold som skal belyses i planarbeidet er bl.a. tilpasning til eksisterende bebyggelse, trafikk og nærmiljøpark.
Forslagstiller har vurdert planforslaget opp mot forskrift om konsekvensutredning (KU‐ forskriften), i kraft
21.06.2017, kap. 2. § 6 bokstav b), jf. vedlegg I, nr. 25 og § 8, jf. vedlegg II og § 10.
Tiltaket faller ikke inn under oppfangskriteria til KU forskriftens § 6 b), jf. vedlegg 1 nr. 25. Vi vurderer at
planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og dermed ikke utløser krav til konsekvensutredning.
Vi har vurdert at tiltaket ikke utløser krav til KU etter forskriftens § 8 da det ikke vil få vesentlig virking for
miljø‐ eller samfunn etter vurderingskriteriene i KU forskriftens § 10, og faller heller ikke inn under
oppfangskriteria i vedlegg II.
Du kan se planinitiativet og referat fra oppstartsmøte på kommunens hjemmeside:
https://www.fredrikstad.kommune.no/bruket2
Vår vurdering er at området egner seg godt for transformasjon til bolig med gode rekreasjonsmuligheter,
tilgang på marka og elven, samt kort vei til byen. Vi mener at Bruket 2, sammen med ny utbyggingen i Bruket
kan komplettere området som et godt bolig- og nærmiljø. Vi imøteser særlig innspill til bruk av utearealene/
samlingsplassen fra barn- og unge i nabolaget.
Det inviteres til åpent digitalt informasjonsmøte om planen onsdag 21. april kl. 18.
Utfyllende informasjon om planarbeidet og lenke til Teams møte finnes på:
https://www.meinich.no/kunngjoringer2/
Frist for innspill er satt til 07.05.2021.
Innspill eller spørsmål kan sendes til:
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 76, 0259 Oslo v/ Therese Bruun
epost: therese.bruun@meinich.no. Spørsmål kan også rettes til oss på tlf.: 22542400

Med vennlig hilsen
Meinich Arkitekter AS

Therese Bruun
rådgiver

