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Saksnr.: 2012/8562
Dokumentnr.: 90
Løpenr.: 131259/2017
Klassering: Havneberget
Saksbehandler: Torill Nilsen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 17.08.2017 82/17
Bystyret 07.09.2017 97/17

Forslag til detaljregulering for Havneberget
ArealplanID 0106 1061- Onsøy 
Forslagsstiller: Kanalen Eiendom AS og Fredrikstad kommune/TD 

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

detaljregulering for Havneberget, arealplanID 01061061, plankart datert 07.09.2016, 
sist revidert 20.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 01.07.2015, sist revidert 
20.04.2017.

Fredrikstad, 08.08.2017

Planutvalgets behandling 17.08.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 17.08.2017:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

detaljregulering for Havneberget, arealplanID 01061061, plankart datert 07.09.2016, 
sist revidert 20.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 01.07.2015, sist revidert 
20.04.2017.

Bystyrets behandling 07.09.2017:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 07.09.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Havneberget, arealplanID 01061061, plankart datert 07.09.2016, sist 
revidert 20.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 01.07.2015, sist revidert 
20.04.2017.

Fredrikstad, 15.09.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Torill Nilsen
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

detaljregulering for Havneberget, arealplanID 01061061, plankart datert 07.09.2016, 
sist revidert 20.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 01.07.2015, sist revidert 
20.04.2017.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent og forslagsstiller er Kanalen 
Eiendom Moss AS og Fredrikstad kommune v/Teknisk Drift.

Planområdet ligger ved Slevik i Onsøy og er ca. 288 dekar. Hensikten med 
reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av hyttetomter.

Planområdet er tidligere regulert i planen Slevik hyttefelt fra 1982. I dette planarbeidet ble 
det lagt til rette for erstatningstomter. Nåværende detaljreguleringsplan for Havneberget 
bygger på Fredrikstad kommunes kystsoneplan 2011-2023. Hovedhensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for hyttebygging samtidig som viktige natur- og 
friluftsinteresser ivaretas. Hyttene er gruppert i tre ulike felt som samlet får 59 tomter. 5 av 
disse tomtene er bebygd fra før og 6 er avsatt til erstatningstomter. 
 
I planarbeidet er det utarbeidet flere temautredninger som har vært en del av grunnlaget for 
vurderingene i planprosessen. Særlig naturmiljøutredninger har bidratt sterkt til utformingen 
av planen.

Det er nylig godkjent en detaljregulering for et hyttefelt som grenser inn til dette 
planområdet; detaljregulering for Slevikkroken hytteområde (Plan id 01061076). Disse to 
planene vil ha felles atkomstveg fra Batteriveien via Slevikkroken.

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tiden 07.10.2016 til 21.11.2016.
Det er foretatt noen mindre endringer i planforslaget for å imøtekomme mottatte innspill. 
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte planforslaget godkjennes.

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Plankart datert, 07.09.2016, sist revidert 20.04.2017
3. Reguleringsbestemmelser, datert 01.07.2015, sist revidert 20.04.2017
4. Planbeskrivelse datert, 07.09.2016, sist revidert 20.04.2017
5. Snitt, datert 07.09.2015
6. Landskapsanalyse for Havneberget datert 13.02.2013
7. Biofokus-notat, datert 30.09.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2012/8562

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for 
utvikling av hyttebebyggelse med tilhørende infrastruktur, sikring av eksisterende natur- og 
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friluftsområder, samt tilrettelegging for allmenn ferdsel og tilgjengelighet. Planområdet 
omfattes av kystsoneplanen for Fredrikstad kommune (2011-2023) og består av både 
eksisterende og nytt utbyggingsområde.
 
Planforslaget er utarbeidet av Cowi AS som plankonsulent på vegne av Kanalen Eiendom 
Moss AS og Fredrikstad kommune v/Teknisk drift som forslagsstiller.

Overordnede planer og retningslinjer 
Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023 
I kystsoneplanen er planområdet avsatt til LNF formål med hensynsone for landskap og 
friluftsliv, fritidsbebyggelse og fremtidig fritidsbebyggelse. 

Regional kystsoneplan for Østfold, des. 2014 
Naturverdier, landskap og kulturmiljø, samt frilufts- og hytteliv er temaer det blir lagt stor vekt 
på i kystsoneplanen for Østfold.
 
Gjeldende reguleringsplaner – Slevik hyttefelt, PlanID 0106158 vedtatt 15.04.1982
I reguleringsplanen Slevik hyttefelt ble det planlagt for hyttetomter i det samme området som 
planforslaget for Havneberget detaljreguleringsplan, men planområdet fra 1982 var 
begrenset til den nordre del av planen for Havneberget. Tomtene i reguleringsplan for Slevik 
hyttefelt er større og det er lagt opp til færre hytter enn det reguleringsplanen for 
Havneberget legger opp til. De hyttene som er bygget i planområdet i dag er bygget etter 
tomtestrukturen i reguleringsplan for Slevik hyttefelt. 

Tilgrensende reguleringsplan- Forslag til Slevikkroken hytteområde, planID 01061076.
Det er nylig godkjent en reguleringsplan for Slevikkroken hytteområde. Reguleringsplan for 
Slevikkroken forutsetter samme atkomstløsning som reguleringsplanen for Havneberget. Det 
har derfor vært nødvendig å samordne vegutformingen og sikre nødvendig tillatelse for 
begge planene.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold, 
Beliggenhet
Planområdet ligger på et høydeplatå ved Slevik i Onsøy mellom Slevikkilen i nord og 
Oksrødkilen i syd. Planen omfatter om lag halve høydeplatået. I vest grenser planområdet til 
sjøen mens det i øst avgrenses av bebyggelsen langs Slevikkroken. 

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er i dag et skogsområde med skrint jordsmonn og i hovedsak lavbonitets skog. 
Skogsarealet har en begrenset kommersiell verdi. Innenfor området er det 5 eksisterende 
hytter og området er viktig som et friluftsområde.

Eierforhold
Planen omfatter i hovedsak eiendom 64/45/0 som eies av Kanalen eiendom AS, og 64/324/0 
som eies av Fredrikstad kommune.

Stedets karakter og estetikk
Planområdet har en topografi med bratte fjellskråninger som gjør at det dannes en smal 
strandsone med i hovedsak svaberg. Bak det bratte partiet ligger et høydeplatå med skrint 
jordsmonn som er preget av værutsatt furuskog. Bebyggelsen i nærheten av planområdet 
består av en blanding av gammel enkel hyttebebyggelse, moderniserte hytter og boliger 
med større bygningsvolumer. Langs Vikaneveien øst for området er en smal stripe med 
jordbruksarealer og øst for denne vegen ligger Slevik med sammenhengende bebyggelse.

Naturverdier
Det foreligger to rapporter om naturverdier i området; «Kartlegging av naturtyper og 
biomangfold – WKN notat 29.oktober 2012» og «Kartlegging av naturverdi på Havneberget, 
Fredrikstad kommune- Biofokus-notat 2013-12».



Side 4 av 15

Den vanligste naturtypen i området er lavlandsfuru (undernaturtype) med knausskog som 
dominerende vegetasjon og i de mindre værutsatte områder blåmose-furu-utforming. 
Kronglefuruene er av høy alder (dvs. noen er over 200 år). Løvtrær som bjørk, rogn, eik og 
osp forekommer spredt, og gran er vanlig i svabergets sprekkdannelser. I felt- og bunnsjiktet 
er røsslyng, blåmose og heigråmose typisk for området. I de indre deler av området 
forekommer fattig sumpskog (bjørk, furu og innslag av svartor) og i partier med noe 
løsmasser, blokkebær-furuskog.

Det er påvist natteravn og området har potensiale for forekomst av trelerke, men den er ikke 
påvist i felt. Det forekommer 8 rødlistede insekter (inkl. edderkopp) og signalarter av sopp 
for verdifull skogsmark. Det er også mye elg, rådyr og hare i området.

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk
Onsøystien går gjennom planområdet mellom Oksrødkilen og Slevikkilen. Stien går gjennom 
hyttefeltene fra Oksrødkilen og opp på platået innenfor planområdet, før den føres ned 
gjennom hytteområdet ved Slevikkilen. Oppe på platået er det attraktiv utsikt ut over fjorden. 
Et viktig utkikkspunkt der er «Blåsopp» hvor det er tilrettelagt med benker og et kompass 
som angir posisjonen til de ulike øyene i Oslofjorden. Oppe på platået er det en enkel sti ned 
til et lite svabergomåde som har en utflating som gjør det mulig å komme ned for å bade. 
Strandsonen for øvrig er bratt og er svært lite tilgjengelig. Området er et viktig 
rekreasjonsområde for hele kommunen og nærmiljøet ved Slevik. I tillegg vil skogen være et 
leke- og oppholdsareal for barn med tilknytning til hytter og boliger i nærheten.

Vegforhold
Planområdet har i dag tilgjengelighet med bil fra Vikaneveien via Slevikstranda og 
Slevikkroken. Langs Slevikkroken er det en mindre parkeringsplass som også kan brukes av 
allmennheten. Videre er det en veg med "traktorvegstandard" som fører opp til eksisterende 
hytter ved planområdet. Denne vegen kalles "Batteriveien» fordi den er et gammelt vegfar 
som førte fram til Slevik Skanse/-batteri. På utsiden av planområdet ligger Slevikstranda i 
nord og Oksrødkilen i syd, som veger ned til båthavnene og nærliggende hytter.
 
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser i planområdet er knyttet til lek og rekreasjon. Se beskrivelsen 
ovenfor. Det er ikke kjent at planområdet benyttes i nevneverdig grad til lek og opphold.

Sosial infrastruktur
Bryggeområdene og badestrendene i området vil fungere som sosiale møtesteder. Sosial 
infrastruktur som skolekapasitet, barnehagedekning, eldreomsorg etc. er ikke relevant, da 
planforslaget gjelder fritidsboliger.

Universell tilgjengelighet
Området ligger høyt oppe på et platå med markerte stigninger på alle kanter og det 
foreligger ingen spesiell tilrettelegging for mennesker med nedsatt bevegelighet.

Teknisk infrastruktur
Det er i dag private vann- og avløpsanlegg utbygd for hyttefeltet vest og øst for planområdet, 
men det er antagelig ikke dimensjonert for å kunne forsyne reguleringsområdet med 
tilstrekkelig vann og avløp. Det er kommunalt vann og avløp ved Vikaneveien. Det går 
høyspentanlegg gjennom den østre del av området som planlegges lagt i bakken.

Støyforhold
Det er utarbeidet støyberegning for området. Støyberegningene viser at alle hyttetomtene 
ligger utenfor gul støysone med tilfredsstillende støynivåer Lden under grenseverdien på 55 
dB. Støynivå på uteoppholdsarealer og fasader vil være ivaretatt, og støyavbøtende tiltak vil 
ikke være nødvendig. 
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Beskrivelse av forslaget
Planområdet utgjør totalt 288 dekar.
Bestemmelsene i planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.
Det legges ikke opp til ny bebyggelse i 100-metersbeltet eller bebyggelse som eksponeres 
mot sjøen.

Planlagt arealbruk
Planforslaget omfatter formål for eksisterende og planlagt hyttebebyggelse innenfor tre 
hyttefelt med tilhørende veg og annen infrastruktur. Størstedelen av planområdet er likevel 
avsatt til LNA- område som omfatter turterrenget i nærområdet.

Atkomsten til området er planlagt fra vegen Slevikkroken i samme trase som reguleringsplan 
for Slevik hyttefelt fra 1982.Traseen som følger Batteriveien er vurdert som best både fordi; 
det er den eksisterende vegatkomsten til området, den er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan og den fungerer godt som en felles atkomstveg sammen med planen for 
Slevikkroken hyttefelt.

Hyttetomtene reguleres til fritidsbebyggelse og er gruppert i tre ulike felt med tilsammen 59 
tomter, hvorav 52 blir nye tomter og 6 av disse erstatningstomter. Avgrensningen av 
hyttefeltene er utarbeidet gjennom mulighetsstudier og i samråd med fylkesmannens 
miljøvernavdeling. De to nordligste feltene har en tradisjonell hytteutforming med store 
tomter, mens det sydligste har mindre tomter. Dette skaper muligheter for ulike 
hyttekonsepter som kan utfylle hverandre og skape variasjon. 

Arealene som ikke skal benyttes som hyttetomter har fått to ulike formål. Området fra sjøen 
og inn til hyttetomtene har fått formål LNA –Naturformål. Intensjonen med å fremheve 
naturformålet innenfor LNA- formålet er å gi naturverninteressene et sterkere vern enn det 
har i dag gjennom kystsoneplanen. Formålet tillater ferdsel og mindre utbedringer av 
stisystemet, men vegetasjonen skal i størst mulig grad bevares. Resten av det ubebygde 
arealet har fått formålet LF- Friluftsformål. Under dette formålet fokuseres det sterkere på 
friluftsinteressene innenfor hovedformålet.

Planen følger de overordnede planer og retningslinjer, med noen unntak. 
Det framkommer i kystsoneplanen "Det etableres felles parkeringsplasser for å redusere 
behovet for veger i området ". Planen legger opp til en felles parkeringsplass for besøkende 
til hyttene og friområdet, men mulighet for å parkere på egen hyttetomt. I vurderingene i 
planarbeidet framkom det at hyttene har behov for kjøreatkomst nærmere hyttene. En 
kombinasjon av atkomst til hyttene og sentral parkeringsplass vil gi like mye kjøring på 
eiendommene. I planen er det derfor vektlagt å etablere en smal og enkel veg inn til 
hyttetomtene, og mulighet for å parkere på egen tomt. Dette endrer derfor ikke intensjonen 
om å redusert behov for veger. 

I kystsoneplanen framkommer det at det skal være en rekkefølgebestemmelse som sikrer at 
område markert 1 (BFF1 og BFF2) bygges ut før område markert med 2 (BFF3). Dette vil 
være hensiktsmessig hvis området gradvis bygges ut som erstatningstomter, men er mindre 
relevant når området bygges ut med felles vann- og avløpsanlegg. En slik løsning vil 
forutsette en samlet utbygging. Det er derfor ikke nødvendig å ha en slik bestemmelse.

Med bakgrunn i områdets nåværende forslag til arealutnyttelse og foreløpig vurderte 
veitraseer, er det lagt opp et hovednett for vann og avløp. Vann- og avløpsnettet er i 
hovedsak lagt mest mulig i arealer avsatt til veiformål. 

Overvann skal håndteres lokalt på hver eiendom. Renovasjonsanlegg blir lokalisert til 
parkeringsplassen ved innkjøringen til hyttefeltene.
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Konsekvenser av planforslaget
Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planen legger til rette for en konsentrert hyttebygging i bakkant av kystlinjen. I disse 
områdene vil området endres vesentlig og fremstå som et bearbeidet hytteområde. 
Områdene på utsiden av utbyggingsområdet endrer karakter i svært liten grad ettersom 
disse områdene også er hytteområder.

Stedets karakter og estetikk
Planområdet kan deles i tre deler

- Strandsone med svabergsområdet i bratt helling ned til sjøen
- Det vindutsatte høydedraget nærmest strandsonen med skrinn vegetasjon med 

kortvokst vrifuru
- Skogsområdet bak det mest vindutsatte området med noe mer høyvokst vegetasjon.

De to førstnevnte områdene blir ikke påvirket av tiltaket slik at det kan opprettholde sitt 
nåværende preg. Siden planen begrenser muligheten for tilrettelegging, vil heller ikke 
stisystemet og badeplass i området endres. Planen legger til rette for konsentrert 
hyttebygging i bakkant i kystlinjen. I disse områdene vil området endres vesentlig og fremstå 
som et bearbeidet hytteområde. Det er valgt å konsentrere utbyggingen til et begrenset areal 
og heller tillate en tett utnyttelse. En slik løsning vil bidra til begrenset utbredelse av tekniske 
inngrep, men selvsagt medføre store endringer innenfor det begrensede område der hyttene 
bygges. Grønnkorridorer mellom de ulike hyttefeltene og bestemmelsene knyttet til bevaring 
av vegetasjon bidrar til å begrense bebyggelsens endring av naturpreget.

Landskap og vegetasjon
For naturområdet på brinken oppe ved utsiktspunktet Blåsopp er det i dag spredt vegetasjon 
med mye bart fjell, og planen gir svært begrenset adgang til fjerning av vegetasjon. Dette 
kan medføre at området sakte men sikkert gror noe mer igjen. Tiltaket vil ikke eksponeres 
fra omkringliggende områder og de mest brukte friluftsområdene.

Virkninger for barn og unge
Det opplyses at det ikke er kjent at planområdet benyttes til lek i nevneverdig grad. Nye 
fritidsboliger vil bidra til privatisering av området sammenlignet med tidligere. Imidlertid vil 
opparbeidede tomter og fritidsboliger legge til rette for at brukere av fritidsboligene vil 
anvende sine utearealer til lek og rekreasjon.

Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket påvirker ikke automatiske fredete kulturminner etter registreringer som er utført av 
fylkeskonservator.

Naturforhold
Naturmangfoldloven §§ 8,9,10,11 og 12 er lagt til grunn ved planlegging av området og de 
miljørettslige prinsippene ser ut til å være oppfylt.
Planarbeidet har forholdt seg til naturmangfoldloven gjennom:

- Utarbeidelse av to temarapporter
- Arbeid med mulighetsstudier i planarbeidet og tett dialog med fylkesmannens 

miljøvernavdeling om planutformingen.
- Kap. 7.5 i planbeskrivelsen under hovedkapittel virkninger av planforslaget.
-

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en ROS analyse der det er vurdert 9 tema som er funnet relevante. Fire av 
disse er gradert i risikoanalysen. Fire tema ble ikke ansett som relevante. Ett tema, biologisk 
mangfold, er ikke inkludert i selve analysen siden tema er diskutert med Fylkesmannen og 
mulig konsekvens akseptert. Kun ett tema ble vurdert å utgjøre en middels risiko; 
grunnforurensning i anleggsfasen. Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som 
ikke kan ivaretas med relative enkle tiltak ved gjennomføring
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Samråd og medvirkningsprosess                                                                                         
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.10.2016 til 21.11.2016.
Det er mottatt 22 innspill. Innspillene er gjengitt og kommentert nedenfor.
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentar.

1. Østfold fylkeskommune, brev datert 11.11.2016
Bevaring av naturmiljø, friluftsinteresser og landskapsopplevelse virker godt 
gjennomarbeidet. 

Barn og unges interesser lite vektlagt. Det er ikke tilrettelagt for lekeplasser. 
Barnerepresentant har ikke deltatt i prosessen.

Det framkommer ikke eksisterende stier på plankartet som forutsatt i kystsoneplanen.

Det anbefales å legge veranda, terrasser og uteplasser så lavt som mulig og at det angis 
maksimalt areal for terrasser. Anbefaler at gjerder ikke tillates.

Plankonsulentens kommentar:
Planen legger ikke opp til lekeplass inne på området, men det er fokusert på at alle 
hyttetomtene skal ha lett tilgjengelighet til naturområdene og strandområdene rundt 
hyttefeltene. Det er framkommet at Barnetalspersonen oversendte et notat 11.10.16 om at 
de ikke hadde noe innvendinger til saken.

Stier tegnes inn på nytt plankart. Det legges inn en bestemmelse med maksimalt areal for 
terrasse og krav om god terrengtilpassing. Egen bestemmelse om gjerder ansees ikke som 
nødvendig. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentarer.

2. Statens Vegvesen, brev datert 17.11.2016
Som fylkeskommunens vegadministrasjon påpekes det at krysset mellom fylkesveg 117 og 
Slevikstranda ikke inngår i planen, og det aksepteres at planen ikke utløser behov for 
utbedring av krysset. 

Kommentarer som fagorgan med sektoransvar: 
Kommunedelplanen for kystsonen stiller krav om felles parkeringsområde for å redusere 
behovet for veier. Det anbefales at kommunen vurderer parkeringsløsning på nytt. 
Kommunedelplanen for kystsonen forutsetter at stier og passasjer skal fremgå av kartet. 

Det savnes en begrunnelse for erstatningstomter i planen, og det mangler en bestemmelse 
om dette i planbestemmelsene.

Det er 59 hyttetomter og det framgår at 7 av tomtene eksisterer. Det ser ut for at det bare er 
6 tomter som er bebygd eller under utbygging.

Plankonsulentens kommentar:
Planområdet er utformet i tett dialog med fylkesmannen. Det er vurdert ulike veg- og 
parkeringsløsninger. Det er felt ned på at å akseptere at det parkeres på hyttetomta. På den 
måten unngår en store felles parkeringsplasser, og reguleringsplanen forutsetter enkle 
kjøreveier uten store terrenginngrep. 
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Planen revideres slik at stiene framkommer.

Det er vurdert at det kan være nyttig å opprettholde erstatningstomter (for evt. hytter som må 
rives i kommunen) som i tidligere reguleringsplan for området. Det legges inn en 
bestemmelse om erstatningstomter. 

Forhold knyttet til om tomtene er bebygd eller ikke, ansees ikke å ha betydning for 
reguleringsplanen (en tomt er bebygd etter at plangrunnlaget ble produsert).

Rådmannens kommentar:
Den bebygde tomten er lagt inn i planen. Rådmannen er ellers enig i plankonsulentens 
vurderinger.

3. Fylkesmannens miljøvernavdeling, brev datert 21.11.2016
Planområdet er en stor utbygging, og det er arbeidet godt med planforslaget for blant annet 
å sikre naturverdier. Det er svært positivt at kommunen bruker reguleringsplan for å sikre 
sjønære naturområder. Det er viktig at kommunen følger opp planens bestemmelser ved 
utbygging.

Det er oppsummert de faglige rådene i en konklusjon:
1 at det også for søknader om vei, vann- og avløpsanlegg og andre tekniske tiltak stilles 

dokumentasjonskrav på lik linje med søknad om oppfølging av hytter
2 at kommunen vurderer å benytte formålet "naturvern" istedenfor "naturformål", og at 

det vurderes å sette opp skilt som informerer om vern av vegetasjon
3 at muligheten for å legge vann- og avløpsledning, kraftledning i området regulert til 

naturformål eller friluftsformål bør enten fjernes eller innskrenkes for å ivareta natur 
og terreng. 

4 at det etableres bestemmelse om veranda/terrasse/platting til hyttene, samt 
bestemmelser om antall bygg per hyttetomt.

5 at det vurderes en bestemmelse som forbyr lagring av båter og lignende på 
parkeringsplassen av hensyn til parkeringskapasitet for allmennheten

6. at ROS-analysen suppleres under punktet med biologisk mangfold

Plankonsulentens kommentarer
1. Det legges inn en bestemmelse om dokumentasjonskrav til VA systemet.
2. Nevnte LNF -området endres til naturvern. Opplysningsskilt fra FM kan settes opp 

uten tilføyelser i planen.
3. Planbestemmelse opprettholdes men justeres slik at det ivaretar natur og terreng. 
4. Det legges inn en bestemmelse som begrenser terrasse mm og maksimum 2 bygg til 

tomt
5. Det legges inn en bestemmelse som forbyr båtopplag på felles p. plass
6. Det er vurdert av fagansvarlig for ROS-analysen at det ikke er grunnlag for å endre 

analysen, og at det ikke har noe konsekvens for konklusjonen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger.

4. Tomt 64 / 355 fra Arneberg og Paulsen
Eiere har kjøpt hytta i 2015. Planen vil forringe kvaliteten på hyttefeltet ved Oksrødkilen og 
Oksrødfjellet. De har fått forståelsen av at feltet ikke ville påvirke deres hyttetomt så sterkt. 
De ønsker bilfrie situasjon i hytteområdet. 

Det ønskes at deres eiendom ikke skal ligge i LNF- område men bli betegnes som 
fritidsbebyggelse. 
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Plankonsulentens kommentar:
Planen vil i noen grad endre området, slik det også framkommer i planbeskrivelsen. Likevel 
vil store områder bli regulert til NLF-området, og dermed sikre området bedre for framtidig 
utbygging.

Området ligger utenfor plangrensen og denne planen kan således ikke endre benevnelsen 
på denne hyttetomta.

Rådmannens kommentar:
Det er mange hytter som blir påvirket av denne utbyggingen og denne hytten grenser inn til 
det nye hytteområde. Det er lagt inn en «buffer» mot de eksisterende hytter på ca. 10 m. 
Ellers er rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger.
 
5. Slevikkroken 1- Karlsen
Slevikkroken blir direkte påvirket av planforslaget. 
- Planen viser at atkomstvegen til hyttefeltet går direkte over tomta. 
- Økt trafikkbelastning på to sider av tomta. Dette fører også til 50-100 ekstra bilpasseringer 
inn på tomta i høysesongen. Dette fører til støy og verdiforringelse
- Det er positivt at hyttene i så liten grad som mulig påvirker Slevikkroken som helhet: Økt 
trafikk vil likevel påvirke trafikksikkerheten særlig for barna i gata.

Det innses at reguleringsplanen ikke kan stoppes, men det ønskes en god dialog som 
avklarer viktige forhold tidlig. Det forventes en betydelig kompensasjon for de ulemper som 
tiltaket medfører. 

Plankonsulentens kommentar:
Det er avholdt et eget møte med grunneierne for å få avklart plansituasjonen. 

Planen forutsetter at utbyggere knyttet til reguleringsplanene Slevikkroken og Havneberget 
går i dialog om utforming av vegen og kompensasjon for ulemper og tap av areal. Dette bør 
avklares tidlig i den videre planprosess. Dette medfører ingen endring av reguleringsplanen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger. Adkomstvegen kan ikke realiseres før 
dette er avklart.

6. Fredrikstad Renovasjon, notat 11.10.2016
Virksomhet Renovasjon har uttalt at for hytterenovasjon benyttes vanlig standard 10 m³ 
container. Ingen endringer i planen.

7. Kystverket Sør øst, brev datert 06.10.2016
Kystverket har ingen merknader
 Ingen endringer i planen

8. Fredrikstad Park, notat datert 20.10.2016
Naturopplevelsen vil bli berørt og mulighetene til å benytte friluftsområdene reduseres. Den 
berørte del av Kyststien må gjenopprette, slik at atkomst til parkeringsplass og Kyststien 
gjenopprettes.

Plankonsulentens kommentar:
Muligheten til å benytte området reduseres ikke, men arealet blir beskåret med tomter. 
Planen hinder ikke ferdselsårene til kyststien og parkeringsplassen. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens uttalelse.
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9. Tomt 64/4 Kjell Gjærde, 
Vestre del av Oksrødkilen skiller seg ut fra områdene rundt siden det her er tilstrekkelig 
veiutløsning

Det foreslås to alternative vegløsninger (vises på kartbilag), og p. plass over planområdet til 
Oksrødkilen. Det spørres om planen tar tilstrekkelig hensyn til framtidig behov.

Plankonsulentens kommentar:
Planen tar ikke sikte på å løse atkomstforhold utenfor plangrensen, og nye vegsystemer ut 
over det som er avklart i planprosessen med regionale og statlige myndigheter er ikke 
naturlig å ta med i denne planen. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har forståelse for at Vestre del av Oksrødekilen ønsker adkomst, men er enig 
med plankonsulenten at det ikke er naturlig å ta med dette i denne planen.

10. Tomt 64/ 111 Fam. Fredrikson
Grunneier har hytte med parkeringsplass ved Slevikkroken med 15 min. gangavstand. Hytta 
ble knyttet til Slevikfjellet Vann- og Avløpslag SA, og det er framkommet at de dermed også 
kunne knytte seg til den planlagte nye hytteveien. De ønsker en stikkveg ned til hytta eller 2-
3 parkeringsplasser. 
Det er vedlagt kartskisse som viser foreslått løsning.

Plankonsulentens kommentar:
Denne hytta ligger utenfor plangrensen og det kan ikke forventes at denne planen skal løse 
atkomst og parkeringsløsning for hytteområdene på utsiden av planområdet. Vegsystemet i 
planen er på privat område og det er ikke framkommet avtaler om å bygge stikkveg eller p. 
plass. Vegsystemet som vises i planen er minimalisert og avklart i planprosessen. Det 
gjøres ingen endringer i planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen kan ikke se at det her er mulig å innfri ønsket om en stikkvei i denne planen. 

11. Jernbaneverket, brev datert 28.10.2016
Jernbaneverket har ingen merknader til planen

12. Fredrikstad Brann og redningsvesen, 09.11.2016
Det forutsettes at planen følger Teknisk forskrift.
Oppgitte bredder på kjøreveg er tilstrekkelig, men krevende ved stor trafikk. 
Slokkevannkapasitet på 20 l. /sekund er behovet for småhusbebyggelse. 

"Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad 
brann- og redningskorps" Avd. Fredrikstad og Hvaler" bør også vurderes videre i 
planprosessen.

Plankonsulentens kommentar:
Krav i forbindelse med stigebil er ikke relevant i forhold til denne detaljreguleringsplanen. 
Gjeldene bestemmelser i teknisk forskrift vil gjelde og de angitte retningslinjer som er 
beskrevet vurderes nærmere i den videre planleggingen. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger.
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13. Gnr./Bnr. 64/493 Unni Øvereng for flere
Ny hytte på Gnr./Bnr. 64/493 er plassert iht. reguleringsplanen fra 1982. Den er på ca. 1400 
m² og ligger innenfor hytteområdet BFF2 i den nye planen. 

Erstatningstomten på hyttefeltet BFF2 700-800 m² har en utforming og plassering i terrenget 
som vanskeliggjør god terrengtilpasning. Den har ikke direkte atkomst til stikkveg SV3. Det 
må også antagelig være vanskelig å anlegge VA system uten pumpestasjon.

Det ønskes vurdert en annen lokalisering av erstatningstomta ved å omgjøre to store 
hyttetomter til tre middels store tomter. Det bes om at planen for 1982 blir opprettholdt, slik 
at friarealet mot øst/sydøst blir opprettholdt uten bebyggelse. 

Hytta er oppført 2012 og er derfor ikke inntegnet på tegningsgrunnlaget. Det foreligger nytt 
VA-system til hytta og det forutsettes at eiendommen holdes økonomisk skadesløse, og at 
det tinglyses rett for eiendommen for slike ledninger.

Plankonsulentens kommentar:
Det er vurdert at erstatningstomta har tilstrekkelig størrelse og er lokalisert i terrengs som 
muliggjør en god utforming. Det er avsatt store arealer til friområder, slik at den nye tomta 
ikke i vesentlig grad forringer dette arealet. Ulempen med at eksisterende tomter på to sider 
må derfor aksepteres. 

For at erstatningstomta skal få direkte atkomst til SV3 må den forlenges noen meter. 
Nødvendig forlengelse av SV3 vil bli utført, men for øvrig gjøres ingen endringer.
Økonomiske forhold avklares ikke i reguleringsplanarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Saksbehandler har vært på befaring i området sammen med Unni Øvereng for å se på 
hvordan hytteeiendommen hennes blir berørt av utbyggingen. Hytten var på det tidspunktet 
ikke tegnet inn på plankartet og det kunne derfor virke som den nye tomten kom nærmere 
enn den egentlig var tenkt. I ettertid har hytten blitt tegnet inn og viser at det er ca. 20 m til 
nabogrense. En hytte vil bli liggende 4m fra denne grensen igjen. Forslagsstiller har sett på 
andre muligheter, men har valgt å opprettholde forslaget slik det foreligger. Det er flere 
tomter innenfor det samme feltet som vil få lignede forhold og Øverengs tomt er ikke i en 
særstilling. Rådmannen er enig i plankonsulentens vurdering.

14. NVE, brev datert 18.11.2016
NVE her ingen vesentlige merknader til planen.

15. Østfold forum for natur og friluftsliv, brev datert 20.11.2016
Det fryktes at turgåere blir fortrengt som følge av økt biltrafikk. Det er fint at det settes av 
store arealer til LNF-område, men det fryktes at økt menneskelig aktivitet påvirker 
naturverdiene.

Kystsoneplanen forutsetter at veger i området reduseres ved at det anlegges felles 
parkeringsplasser. Det vil bli økt trafikk i området. Det konkluderes med at det er bra at 
området fortettes og at det utnytter arealet maksimalt, men hadde ønsket at atkomst og 
parkering hadde vært løst på en annen måte.

Plankonsulentens kommentar:
Løsninger knyttet til atkomst og parkering har vært gjenstand for inngående vurderinger i 
planprosessen. Sammen med fylkesmannen er det konkludert med at det kan aksepteres at 
det er kjøreatkomst til hyttene, men at gjester må parkere på den felles parkeringsplassen.
Det gjøres ingen endringer i planen.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger

16. Tomt 64/4 Unni Storli
Planen strekker seg mot grensen til Unni Storlis eiendom, og det kan tyde på at planen 
strekker seg inn på hennes eiendom Gnr. Bnr 520, 309, 264 og 355. For å fastslå nøyaktige 
grenser vil det være nødvendig med en grensegang.

Plankonsulentens kommentar:
Det gjøres ingen endringer i planen. Planbestemmelsen §1.5 inneholder krav om at det skal 
foreligge eksakt byggegrense før planen blir endelig vedtatt.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen forutsetter at dette blir fulgt opp. Planbegrensing/ formålsgrensen skal følge 
eiendomsgrensen.

17. Oksrødkilen Hytteforening
Hytteeiere på deler av Oksrødfjellet (15-20) ønsker atkomst til sine hytter. Det ønskes en 
forlengelse av atkomstvegen i planen til nevnte hytter

Båtplass til hytte er ikke omtalt i planen. Det forventes at det ønskes båtplass for de nye 
hytteeierne. Det ønskes at tilgang til båtplass kommer inn i planen.

Plankonsulentens kommentar:
Det er arbeidet med vegløsning til hyttene innenfor planområdet. Vegsystem for 
eksisterende hytter utenfor plangrensen er vurdert, men ikke tenkt løst i denne planen. Slike 
vegløsninger må løses i en egen reguleringsplan. 

Tilgang til båtplass inngår ikke for denne reguleringsplanen. Det arbeides for å se på 
muligheter for båtplasser på utsiden av planområdet, men det er ikke en del av planarbeidet. 
Det gjøres ingen endringer i planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger.

18. Hafslund Nett, brev datert 21.11.2016
Hafslunds Nett (HN) har anlegg i området som er vist på kartvedlegg. Planene må ta hensyn 
til mulighetene for å drifte anlegget.

Det er lagt inn en bestemmelse om kabling av det eksisterende anlegget, men det gjøres 
likevel oppmerksom på restriksjonene på eksisterende anlegg (byggeforbudsbelte og 
inngrep i terrenget).

HN har to nettstasjoner innenfor plangrensen. Det må settes av areal til å plassere 
eksisterende eller nye nettstasjoner i planen. 

Det må avtales for å gjøre tiltak på nettet, og dette må tas kontakt i god tid før utbygging.

Plankonsulentens kommentar:
Det åpnes i planbestemmelsene på at det kan etableres nettstasjon innenfor LNF- 
områdene. For øvrig gjøres ingen endringer i planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurderinger.
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19. Tomt 64/ Tore Morten Olsen
1. Tomten ligger i dag i fine naturomgivelser, og tiltaket vil endre områdets karakter. 
2. Økt trafikk fra atkomstveg som ligger inn til tomta vil medføre problemer for framtidig bruk 
av eksisterende bygning.
3. Parkeringsplassen med avfallshåndtering ligger 30 meter fra tomta. Det er ønskelig med 
nedgravd container og skjermbeplanting.
4. Eksisterende parkeringsplass som kommunen eier i Slevikkroken blir benyttet til 
båtopplag og siden p. plassen er full parkeres det på plenen til Slevikkroken 6.
5 Det er uklart hvilken vei hytteeierne vil benytte fra hyttefeltet til Slevikkilen. Det anbefales 
en ny sti for å unngå parkeringsproblemer.
6. Planen i forhold til trafikk må sees i sammenheng med planen for Slevikkroken.
7. Det foreslås at Slevikkroken 6 innlemmes i planen og gjøres om til bolig.
    Det ønskes makeskifte med kommunen og tilkobling til VA systemet. 
8. Det er ikke ønskelig med belysning på planlagt parkering og atkomstvei
9. Reguleringsbestemmelse 3.1.2 endres til at det skal benyttes mørke jordfarger på tak og 
vegger.
10. Det refereres til Særutskrift for Planutvalget " Langs Slevikkroken er det en mindre p. 
plass som også kan brukes av allmennheten". Det antas at det refereres til p.plassen som 
beskrives i pkt. 4 . Det er ikke ønskelig at det parkeres i dette området. Det ønskes en 
presisering av p. plassen det refereres til. 
11. Det ønskes ikke at brønnen og vannkvaliteten for brønn på tomt 64/83 forringes. 

Plankonsulentens kommentar:
1. Tiltaket vil i grad noen påvirke eiendommen, men planen og nærområdet består i stor 
grad av friområder.
2. Ny veg kommer tett inn mot bygningene og tomta slik som også pt. gjeldende 
reguleringsplan fra 1982.
3. Renovasjonsetaten vil avgjøre avfallssystemet i kommunen og eksisterende 
skjermbeplantning vil bli opprettholdt siden planen gir små muligheter for fjerning av eks. 
vegetasjon.
4. Denne parkeringsplassen ligger utenfor planområdet.
5. Hyttetomtene vil ha god tilgjengelighet omgivelsene gjennom eksisterende stisystem
6. Det er avholdt møte og holdt kontakten med reguleringsplanarbeidet for Slevikkroken.
7. Det er vurdert om det bør tas med et litt større areal som inkluderer boliger. Dette vil 
komplisere planarbeidet og ikke ønskelig å ta inn i denne planen. Andre avtaler om 
makeskifte og tilkobling til VA systemet kan tas opp direkte med kommunens 
eiendomsavdeling, men det påvirker ikke planen.
8. Det er ikke tenkt belysning til hytteområdet.
9. Det ansees ikke nødvendig å ha med et strengere krav i bestemmelsene om fargevalg. 
10. Det refereres til samme plass som benevnt under pkt. 4. Den ligger utenfor plangrensen 
og påvirker således ikke denne planen.
11. Dette forholdet må ivaretas av utbyggere av anleggene.
Det gjøres ingen endringer i planen.

Rådmannens kommentar:
Det er senere kommet inn brev fra advokat Bjørge Skaaraas på vegne av Tor Morten Olsen 
(09.05.17). Det blir bedt om at tomten hans skal innlemmes i planen slik at han kan utnytte 
tomten til bolig. Tomten ligger nå i innenfor LNF område. 

Eiendommen Slevikkroken har blitt vurdert underveis i planleggingsarbeidet, men 
forslagstillerne har valgt å holde seg innenfor de eiendomsgrensene som følger den 
eksisterende planen. Det er alltid en vurdering hvilken avgrensningen som er mest 
hensiktsmessig og hvor mange eiendommer som skal være med i en reguleringsplan. I dette 
tilfellet er det en detaljregulering som kun regulerer fritidseiendommer, adkomst, 
friluftsformål og naturvern. Det er flere eiendommer i Slevikkroken og andre tilgrensede 
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eiendommer som eventuelt kunne vært tatt med i reguleringsplanen, men det ble gjort et 
valg om å følge den eksisterende reguleringsplangrensen mot Slevikkroken.
Rådmannen er ellers enig i plankonsulentens vurderinger.

20. Oslofjorden – friluftsråd (OF), brev datert 21.11.2016
Hele området er et viktig rekreasjonsområde, og det henger sammen med planen for 
Slevikkroken, kyststien og atkomsten til Blåsopp.

OF har arbeidet for å fremme og etablere kyststier rundt Oslofjorden. Selv om kjøreveien 
også skal være tilgjengelig for turgåere er de negative konsekvenser store, og vil medføre 
kraftig forringelse av frilufts- og naturopplevelsen spesielt i sommermånedene. OF fraråder 
at en kombinerer kjørevei og kyststi, og det anbefales å se på alternative løsninger.

Området har viktige naturverdier som er beskrevet i Bioforsk sin rapport for området.  Det 
legges spesielt vekt på at de gamle "troll- og kronglefuruene i området" har en klar 
bevaringsverdig. OF anbefaler en redusert utbygging. De hadde også ønsket at to 
nærliggende planer hadde hatt en mer samlet behandling.

Plankonsulentens kommentar: 
Det er enighet om at planområdet har stor rekreasjonsverdi og at en utbygging vil ha en 
negativ konsekvens for friluftsliv og naturopplevelse. I samarbeid med fylkesmannens 
miljøvernavdeling er planenes omfang redusert vesentlig, og det er vektlagt at området i 
minst mulig grad påvirker friluftsinteressene. Reguleringsplanens LNA- områder gir også et 
sterkt vern av friluftsområdene. For bevegelseshemmede vil planen medføre bedre 
tilgjengelighet til bl.a. Blåsopp (jf. tilbakemeldingene fra eldrerådet i Fredrikstad).

På samme måte som for friluftsliv er det lagt stor vekt på en lokalisering av bebyggelse som 
gir begrenset negativ konsekvens, og den er i planprosessen i sterk grad redusert. Også for 
naturverdier gir LNA- områdene i planen god beskyttelse for videre utbygging.
Det gjøres ingen endringer i planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurdering.

21. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, særutskrift mottatt 
23.11.2016.
Rådet ser at bevaring av landskap og naturmangfold er viktig, men samtidig må det 
vektlegges at friluftsaktiviteter er tilgjengelig for alle.

Plankonsulentens kommentar:
Planen medfører at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede blir bedre med en forsiktig 
utbedring av vegsystemet og parkeringsplass i overkant av den bratteste bakken.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens vurdering.

22 Barnetalsperson for Fredrikstad kommune
Ingen merknader til planen

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Konsekvenser levekår/folkehelse
Konsekvenser for levekår/folkehelse vurderes som positivt i dette planarbeidet.
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Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Naturmiljøutredningene har dannet utgangspunkt for foreslått planløsning slik den foreligger. 
Hyttefeltene er avgrenset slik at de største frilufts- natur- og landskapsverdiene kan 
opprettholdes slik som eksisterende situasjon. Utformingen av de tre hyttefeltene er utformet 
i en avveining mellom god landskapstilpasning og høy utnyttelse. At planen legger opp til en 
relativ høy arealutnyttelse innenfor hyttefeltene kompenseres ved at planen sikrer et stort 
natur- og friluftsområde mot utbygging. En reguleringsplan vil i sterkere grad enn en 
kommuneplan gi et vern mot en framtidig utbygging. Planarbeidet har pågått over tid, men 
dette har vært nødvendig i henhold til de temaene som har blitt vurdert underveis i 
planprosessen.

Konsekvenser av planforslaget
Plankonsulenten har gjort en vurdering av planarbeidet i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. På bakgrunn av denne vurdering er konklusjonen at planarbeidet 
ikke omfattes av bestemmelser i denne forskriften. Til tross for at planarbeidet ikke formelt 
utløser krav om konsekvensutredninger, har det i planarbeidet blitt vurdert konsekvenser for 
en rekke fagområder, inkludert trafikk, støy, risiko/sårbarhet, biologisk mangfold, landskap, 
friluftsinteresser, kulturminner, universell utforming og plankonsept. Dette medfører at 
utredningsbehovet i tilfredsstillende grad blir dekket gjennom den ordinære planprosessen.
Konsekvensen av planforslaget er hovedsakelig at det blir etablert kjørevei i eksisterende 
turveitrase` og at deler av et skogområde blir utbygd til private fritidsboliger. 
Reguleringsplanen strider med kystsoneplanens bestemmelser ved at det er regulert 
kjøreadkomst til hyttetomtene og at ikke rekkefølgebestemmelsene er fulgt.
Plankonsulenten har redegjort for dette i plandokumentene og rådmannen kan si seg enig i 
begrunnelse for avviket.

Utbyggingen vil medføre en trafikkøkning langs Slevikkroken og Slevikstranda. 
Utbyggingen vil medføre kortsiktig økning av støynivå i området.

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Rådmannen anser at forholdet til 
naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene.

Konklusjon
Planforslaget har vært igjennom en omfattende og grundig vurdering etter høring og offentlig 
ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en del punkter. 
Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er nødvendig med nytt 
offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte planforslaget godkjennes.


