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1. Sammendrag
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 2011-2013. Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
hyttebygging samtidig som viktige natur- og friluftsinteresser ivaretas. 

I planarbeidet er det utarbeidet flere temautredninger som skal underbygge 
vurderingene i planprosessen. Særlig naturmiljøutredningene har bidratt sterkt til 
utformingen av planen. På denne måten er hensynet til naturmiljø, friluftsliv og 
landskapsopplevelse dannet avgjørende premisser for planarbeidet. Det er også 
vektlagt at området skal kunne gi flere mennesker muligheter til å kunne få en 
fritidseiendom i nærheten sjøen, samtidig som nærmiljøet kan opprettholde sine 
kvaliteter.

Planen legger til rette for utbygging av 59 hyttetomter, og er på totalt ca. 288 daa. 
50 daa. innenfor planen er hyttetomter, mens ca. 228 daa. er Landbruk-natur- og 
friluftsområder (LNFR område - merket friluftsområde og naturområde). 
Planområdet vil ha kjøreatkomst fra Slevikkroken sammen med 
detaljreguleringsplanen Slevikkroken hytteområde (Plan id 01061076 - plan under 
utarbeidelse).
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2. Bakgrunn

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utviklingen av hyttetomter 
Hyttetomtene grupperes i tre felt med grønne korridorer for allmenn ferdsel 
mellom feltene. Planen skal også sikre naturområdet gjennom regulering av 
størstedelen av arealet til LNFR områder. 

2.2 Aktører og eiendomsforhold
Tiltakshaver er Kanalen Eiendom Moss og Fredrikstad kommune v/Teknisk drift. 

COWI AS er engasjert på vegne av tiltakshaver til utarbeidelsen av 
plandokumentene. 

Detaljreguleringsplan er utarbeidet av:

› COWI – Oppdragsansvarlig, fagansvarlig arealplan, mulighetsstudie, 
landskap, trafikk/veg, støy, risiko og sårbarhetsvurdering, fagansvarlig vann 
og avløp og kvalitetssikring.

› Wergeland Krog Naturkart AS – Biologisk mangfold.
› BioFokus – Kartlegging av naturverdier 

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte:

Gnr./bnr.
64/45
64/324
64/426
64/327
64/452
64/454
64/493
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Eiendomsforholdene er visualisert i illustrasjonen nedenfor. Eksisterende 
eiendomsgrenser er vist med rød farge. Planområdet er vist med svart skravur. 
Hver rute i rutenettet tilsvarer 100m x 100m for å illustrere størrelsenes på 
planområdet. 

Figur 1 - Planområdet, COWI AS

2.3 Forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning ved varsling av 
oppstart i 2012 etter gjeldende forskrift. Forslagstiller vurderer planen til ikke å 
utløse krav om konsekvensutredning. Vurderingen med begrunnelse ligger vedlagt 
(jf. vedlegg 1). 

64/45/0 

64/324/0

64/276/05 hyttetomter
64/426
64/327
64/452
64/454
64/493
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3. Planprosessen

3.1 Varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 20. august 2012 i Fredriksstad Blad og på 
Fredrikstad kommune sine hjemmesider.  Det ble sendt varsel om oppstart i form 
av brev datert 20. august 2012 til følgende aktører:

› Grunneiere
› Naboer
› Gjenboere
› Berørte offentlige myndigheter
› Berørte interesseorganisasjoner

Kopi av varslingsmateriale foreligger som vedlegg til planen (jf. vedlegg 2)

Det har kommet inn 16 merknader til varsel om oppstart. 

3.2 Medvirkningsprosess
Det legges opp til medvirkning som beskrevet i plan- og bygningsloven kapitel 5. I 
forbindelse med varsel av oppstart ble det avholdt et informasjonsmøte hvor naboer 
og berørte parter fikk stille spørsmål og gi innspill til prosjektet.   
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4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanen for Fredrikstad 
I kommuneplanen for Fredrikstad ligger dette området utenfor plangrensen i 
arealplankartet til planen, og det henvises til Kystsoneplanen som beskrives 
nedenfor.

Kystsoneplan for Fredrikstad 2011- 2023
Planområdet omfattes av Kystsoneplan for Fredrikstad. 

Tiltaksområdet er nærmere beskrevet i kystsoneplanens kap. 1.3. Fritidsbebyggelse 
– Tiltak: Nytt område for fritidsbebyggelse på Blåsopp, Slevik:
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Figur 2 - Kystsoneplan for Fredrikstad, Fredrikstad kommune.

I kystsoneplanen er reguleringsplanområdet er avsatt til:
-  LNFR nåværende – Landbruk, natur- og friluftsområde (med hensynsone for 
landskap og friluftsliv), 
- Fritidsbebyggelse (lys beige farge) 
- Fremtidig fritidsbebyggelse (sterkere beige farge)

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. 

De viktigste målene (med relevans til denne planen) for forvaltningen av kystsonen 
er:

"kap. 3. Miljø og naturmangfold. 
Miljø og naturgrunnlaget på kysten skal forvaltes på lang sikt ut fra hensynet til 
naturens mangfold, friluftsinteressene og opplevelsen av kysten. Karakteristiske 
hovedtrekk i naturtype og landskap skal søkes opprettholdt og verdifulle 
lokaliteter, forekomster og arter skal tas vare på innenfor det økologiske samspillet 
i sine miljøer." 

"kap. 4.1 Kystlandskapet – et kulturlandskap.
Kystlandskapet skal i størst mulig grad skjermes mot inngrep som kan forandre 
dets karakter. Uberørte områder skal holdes intakte og all utbygging må 
underordnes det helhetlige landskapsbildet. Inngrep og bygningsmessige tiltak 
utenfor tettsteder skal i minst mulig grad være synlige fra sjøen. Tiltakene må 
vurderes i landskapssammenheng, og være avklart i arealplaner på grunn av 
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landskapsvurderinger. Gjengroing av kystlandskapet må unngås og motvirkes 
gjennom hensiktsmessige tiltak." 

"Kap. 5 Friluftsliv og hytteliv
Kysten bevares og utvikles som et område for friluftsliv både på land og sjø, og 
friluftslivet skal være en prioritert aktivitet. Det legges til rette for at mulighetene 
for å utøve friluftsliv bedres slik at flest mulig kan benytte kysten. Samtidig tar 
tilretteleggingen avgjørende hensyn til bevaringen av landskap og naturmangfold." 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Slevik hyttefelt (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. 

 

Figur 3- Plankart Slevik hyttefelt fra 1982, Fredrikstad kommune
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4.3 Tilgrensende reguleringsplaner
Slevikkroken hytteområde (Plan Id 01061076- reguleringsplaner under 
utarbeidelse)

Rambøll er forslagstiller for en reguleringsplan for Slevikkroken hytteområde. 
Denne planprosessen går parallelt med reguleringen av Havneberget. 
Reguleringsplanen for Slevikkroken forutsetter samme atkomstløsning som 
reguleringsplanen for Havneberget. Det blir derfor nødvendig å samordne 
vegutformingen og sikre nødvendig tillatelse for begge planene

4.4 Statlige lover, rammer og føringer med særlig 
relevans for planen

Lov om forvaltning av naturens mangfold 2009

Naturmangfoldsloven legger vekt på følgende punkt for arealutvikling. 

Kunnskapsgrunnlaget
Offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som 
er basert på generasjoners erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, 
herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.

Prinsipper for offentlig beslutningstaking 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen.

Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
2011
Virksomhetsområdet for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
begrenser seg til 100-metersbeltet. Målet med retningslinjene er å ivareta allmenne 
interesser og å unngå uheldig bygging langs sjøen. Retningslinjen deler kysten inn i 
tre hovedområder (kystkommunene i Oslofjordregionen- andre områder hvor 
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presset er stort og områder med mindre press på arealer). Områdeinndelingen 
sørger for en geografisk differensiering, der det er strengere vern i sentrale områder 
hvor presset på arealene er stort. Fredrikstad regnes som en del av 
Oslofjordregionen. Under følger en oppsummering av de mest aktuelle 
retningslinjene for forvalting av strandsonen av Oslofjordregionen. 

Retningslinjene krever at alternative muligheter for plassering alltid skal vurderes 
før bygging tillates i 100-metersbeltet. Bygging og landskapsinngrep skal ikke 
tillates på arealer som har betydning for andre formål, som eksempelvis friluftsliv, 
naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap ol. I tillegg til 
retningslinjene foran videreføres her de tidligere rikspolitiske retningslinjer for 
planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9. juli 1993 med enkelte 
endringer. I kystsoneplan for Østfold vises det et kart hvor RPR sonen for Østfold 
fremkommer. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med retningslinjen er å synliggjøre og styre barn og unges interesser i all 
planlegging, og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Under følger 
en kort oppsummering av de mest relevante kravene retningslinjen setter til fysisk 
utforming:

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes 
arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter 
blant annet at arealene i stor nok grad egner seg for lek og opphold, gir muligheter 
for ulike typer lek på ulike årstider og kan brukes av ulike aldersgrupper. Arealene 
skal ha muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. 
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5. Eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på et høydeplatå ved Slevik i Onsøy mellom Slevikkilen i nord 
og Oksrødkilen i syd. Planen omfatter omlag halve høydeplatået. I vest grenser 
planområdet til sjøen mens det i øst avgrenses av bebyggelsen langs Slevikkroken. 

Figur 4 – Oversiktskart. Planområdet er markert med rødt

Planområdet
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5.2 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 friluftsområde som vil bli beskrevet 
nærmere i kapittel 5.7. Rundt planområdet er det mange hytter knyttet til 
Slevikkilen og Oksrødkilen, i tillegg til enkelte helårsboliger særlig i øst.

5.3 Stedets karakter og estetikk
Området ligger ved det kystnære området langs Onsøykysten og inngår i som en 
del av landskapsregion 1 Skagerakkysten i NIOS inndeling av landskapsregioner. 
Dette landskapet er preget av den kystnære beliggenheten.

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 noe større bygningsvolumer. 
Denne bebyggelse er noe mer konsentrert rundt Slevik og Oksrødkilen.

Langs Vikaneveien øst for området er en smal stripe med flate jordbruksarealer og 
øst for denne vegen ligger Slevik med sammenhengende bebyggelse.

5.4 Landskap og vegetasjon
Planområdets topografi påvirker landskapsrommene i tilknytning til planområdet, 
og med det blir innsyns- og utsynsforhold i området også påvirket. 

Mot vest inngår planområdet i det store landskapsrommet for sjøområdet langs 
kysten. Her vil toppen av skråningen over strandlinjen danne en viktig horisontlinje 
sett fra sjøen. Denne del av planområdet er et viktig utsiktsområde mot fjorden. 

På samme måte vil Oksrød- og Slevikkilen danne lanskapsrom som er influert av 
planområdet. I disse områdene er terrengformasjonen mindre markert og 
vegetasjon tettere, slik at planområdet i mindre grad influerer disse områdene.

Mot øst inngår planområdet i landskapsrommet langs Vikaneveien. De åpne 
arealene langs vegen medfører at planområdet har potensiale for å bli godt synlig 
fra deler av dette området. 

Vegetasjonen innfor planområdet er nærmere beskrevet i kapittelet om 
naturverdier, men vegetasjonsdekket vil også ha stor betydning for 
landskapsopplevelsen. Området har et skrint jordsmonn med bare fjellknauser og 
tynt lag med vekstjord. Dette utgjør det typiske kystlandskapet i regionen med en 
strandsone bestående av svaberg med noe vegetasjon i bergsprekker. Området er 
eksponert for vinder fra Oslofjorden, og det medfører at furuene er lave og formet 
av vinden fra sydvest.
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Bakenfor strandsonen blir furuskog gradvis noe tettere, men også i dette området er 
det partier med mye fjell i dagen. Under trevegetasjonen er det ulike lyng og 
vierarter som varierer med tykkelsen på løsmassene og vanntilgjengeligheten.  
Fjellet har markerte sprekkedannelser i nordøstlig- sydøstlig retning og noe mindre 
sprekker vinkelrett på disse. I disse sprekkene og i slakere skråninger ligger det noe 
mer løsmasser som gir frodigere vegetasjon med innslag av gran og noe løvskog. 

Områdets topografi med svaberg, markert høydedrag med storslagen utsikt, åpen 
vegetasjon med skulpturelle furutrær, danner et spennende landskapsbilde. Det er 
særlig strandsonen og brinken oppe på høydedraget som er viktigst både i forhold 
til innsyn fra sjøområdet og utsikt fra planområdet. Det er utarbeidet en egen 
landskapsanalyse som vurderer de eksisterende landskapselementene (jf. vedlegg 
3)  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er utarbeidet en arkeologisk registrering for planområdet av Østfold 
fylkeskommune, Fylkeskonservatoren datert 13.12.2013 (jf. vedlegg 4). Det ble 
ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

Nordvest for planområdet ligger forsvarsanlegget Slevik skanse også kalt Slevik 
batteri. Forhistorisk bosetningsspor og gravrøys finnes 800- 2000 meter sørøst for 
planområdet. 

Batteriveien går gjennom området og ned til Slevik skanse/-batteri, og det må antas 
at denne vegen er anlagt i forbindelse med etableringen av skansen i 1808. 

5.6 Naturverdier
Det foreligger to rapporter om naturverdi "Kartlegging av naturtyper og 
biomangfold – WKN notat 29.oktober 2012" (jf. vedlegg 5) og "Kartlegging av 
naturverdi på Havneberget, Fredrikstad kommune – BioFokus-notat 2013-12" 
(vedlegg 6). Disse rapportene danner bakgrunnen for beskrivelsen av eksisterende 
naturverdi og virkninger av forslaget i kap. 7.6

Den vanligste naturtypen i området er lavlandsfuruskog (undernaturtype) med 
knausskog som dominerende vegetasjon (A6) og i de mindre værutsatte områder 
blåmose-furu –utforming (A6c). Kronglefuruene er av høy alder (dvs. noen mer 
enn 200 år). Løvtrær som bjørk, rogn, eik og osp forekommer spredt og gran er 
vanlig i svabergets sprekkdannelser. I felt- og bunnsjiktet er det 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 (2013) og området har potensiale for forekomst av trelerke 
men den er ikke påvist i felt. Det forekommer 8 rødliste insekter (inkl. edderkopp) i 
området, og signalarter av sopp for verdifull skogsmark. I området er det mye elg, 
rådyr og hare.

5.7 Rekreasjonsverdi og –bruk
Kystarealene langs hele Oslofjorden er potensielt viktige friluftsområder og 
området har fra "Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen 2011", "regional kystsoneplan for Østfold" og kommunens 
egen kystsoneplan. Siden kystsonen i hele denne regionen er attraktiv for 
utbygging er det naturlig at alle disse planene har som siktemål å sikre allmenheten 
god tilgjengelighet til kystsonen.



 
20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAVNEBERGET

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102477625.DOCX

Figur 5- Stier i nærområdet

Bildet er hentet fra Fredrikstad kommune sin kartdatabase. Kartet er sullpert med 
en sti ned til badevika. Onsøystien går gjennom planområdet mellom Oksrødkilen 
og Slevikkilen. Onsøystien er et sammenhengende stisystem som gjør det mulig å 
gå langs kysten fra Fredrikstad sentrum og videre til Slevikkilen. Stisystemet er av 
varierende kvalitet og oppmerking. Onsøystien føres gjennom hyttefeltene fra 
Oksrødkilen og opp på platået innenfor planområdet, før den igjen føres ned 
gjennom hytteområdet ved Slevikkilen. Oppe på platået er det attraktiv utsikt ut 
over fjorden. Det partiet som har flottest utsikt over fjorden er kalt Blåsopp. Dette 
er et viktig utkikkspunkt hvor det også er tilrettelagt med benker og et kompass 
som angir posisjonen til de ulike øyene i Oslofjorden. Foruten den storslagne 
utsikten ut over Oslofjorden, er det her god anledning til å oppleve vindstyrken når 
sørvesten (fremherskende vindretning) står rett imot land. 
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Figur 6 - Blåsopp med utsikt utover mot Oslofjorden

Oppe på platået er det en enkel sti ned til et lite svabergområdet som har en 
utflating som gjør det mulig å komme ned for å bade. Strandsonen for øvrig er så 
bratt at den er svært vanskelig tilgengelig. Fra nordøst har planområdet en 
tilgjengelighet fra vegen Slevikkroken via Batteriveien som var den gamle 
atkomstvegen til Slevik skanse. Vegen framstår som en enkel veg med tilstrekkelig 
standard for kjøreatkomst til eksisterende hytter. Atkomsten fra Slevikkroken gir 
god tilgjengelighet til de attraktive kystnære områdene for den tette bebyggelsen 
ved Slevik og fra Vikaneveien (via vegene Slevikstranda og Slevikkroken). 

Hele området er et viktige 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 umiddelbar nærhet.

5.8 Landbruk
Planområdet består i hovedsak av skrinn furuskog. I Sprekkdannelsene og 
skråningen mot nordøst ned til Slevikkroken har noe mer løsmasser og her vokser 
det noe mer høyreist vegetasjon. Området har med dette svært begrenset betydning 
for landbruk.

5.9 Vegforhold
Planområdet har i dag tilgjengelighet med bil fra Vikaneveien via Slevikstranda og 
Slevikkroken. Langs Slevikkroken er det i dag en mindre parkeringsplass som også 
kan brukes av allmenheten. Videre er det slik som beskrevet under kapitelet om 
rekreasjon 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 er ligger 
Slevikstranda i nord og Oksrødkilen i syd som veger ned til båthavnene og 
nærliggende hytter. Særlig vegen langs Slevikstranda er i sommersesongen sterkt 
belastet. 
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5.10 Barn og unges interesser
Barn- og unges interesser i planområdet er knyttet til lek og rekreasjon. Dette er 
beskrevet under 5.7 kapittelet rekreasjon og bruk

5.11 Sosial infrastruktur
Bryggeområdene og badestrendene i området vil fungere som sosiale møtesteder 
for nærliggende boliger, hytter og brukere av båthavna. Det er knyttet til Slevik- og 
Oksrødkilen utenfor disse områdene. Det er tilgjengelighet fra planområdet til disse 
områdene via Onsøystien. 

5.12 Universell tilgjengelighet
Området ligger oppe på et platå med markerte stigninger på alle kanter, og det 
foreligger ingen spesiell tilrettelegging for ulike handicappede. 

5.13 Teknisk infrastruktur
Det er i dag private vann og avløpsanlegg utbygd både 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 høyspenningsanlegg gjennom den østre del av området. Dette eies av 
Hafslund.

5.14 Grunnforhold
Størstedelen av området består av granitt med mye fjell i dagen. Det er noe 
løsmasser i sprekkdannelser og mot avgrensingen av i nordøst. Løsmassene ser ut 
fra vegskjæringer i området til å være sand og grus. Området som byggegrunn vil 
med overnevnte være god, slik at det ikke er gjort arbeider med nærmere 
registrering av grunnforhold. 

5.15 Støyforhold
Det er utarbeidet støyberegning for området (jf. vedlegg 8)

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.

Friluftsområdene sørvest for hyttefeltet vil ha støynivåer under anbefalt 
grenseverdi på Lden = 40 dB, som gjør områdene godt egnet til 
rekreasjonsaktiviteter.
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5.16 Luftforurensning
Planområdet ligger i et område med liten industriaktivitet og vegsystemer med 
begrenset trafikk slik at det ikke er grunnlag for registrering av luftforurensing 

5.17 Næring
Området er preget av mindre jordbruksarealer og noen mindre virksomheter spredt 
innenfor Slevikområdet. Gårdsbruk og tilhørende næring knyttet til utleie av 
hyttetomter og båtplasser er næringsvirksomheten med størst tilknytning til planen. 
I tillegg er det noe mindre og spredt næringsvirksomheter knyttet til Vikaneveien 
og ellers i området på utsiden av planområdet. 
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6. Planforslaget
Planforslaget omfatter formål for eksisterende og planlagt hyttebebyggelse 
innenfor tre hyttefelt med tilhørende veg og annen infrastruktur. Størstedelen av 
planområdet er likevel avsatt til NLFR område som omfatter turterrenget i 
nærområdet. Planen skal både legge til rette for hytteutbyggingen, samtidig som 
landskap-, rekreasjon-, og naturverdiene ivaretas. 

6.1 Planlagt arealbruk
Hyttetomtene reguleres til fritidsbebyggelse. Atkomsten til området er planlagt fra 
vegen Slevikkroken i samme trase som planen "Slevik hyttefelt" fra 1982.  Arealer 
for tilhørende vei, parkering og grøfteareal reguleres med egne veiformål. I 
forbindelse med parkeringsplassen er det angitt eget formål for renovasjonsanlegg.

Arealene som ikke skal benyttes som hyttetomter har fått to ulike formål. Området 
fra sjøen og inn til hyttetomtene har fått formålet LNFR – Naturformål. Intensjonen 
med fremheve naturformålet innenfor LNFR formålet er gi naturverninteressene et 
sterkere vern enn det har i dag gjennom LNFR formålet i kystsoneplanen. Formålet 
tillater ferdsel og mindre utbedringer av en stisystemet, men vegetasjonen skal i 
størst mulig grad bevares. Resten av det ubebygde arealet har fått formålet LNFR – 
Friluftsformål. Under dette formålet fokuseres det sterkere på friluftsinteressene 
innenfor hovedformålet, men i praksis slik planbestemmelsene er utformet er det 
også her at naturpreget blir beholdt uten store tilretteleggingstiltak.

6.2 Mulighetsstudie og alternativsvurderinger
Som en del av det innledende planarbeidet ble det utarbeidet et mulighetsstudie for 
å kunne vurdere vegatkomst til og utformingen av hytteområdene. 

Mulighetsstudiet tok utgangspunktet i et større areal for hyttebebyggelse for å få 
vurdert et størst mulig antall salgbare hyttetomter, samtidig som natur og 
friluftsinteressene kunne ivaretas på en god måte. I planprosessen har 
planutformingen blitt utformet i samspill med vurderingene i temautredninger om 
naturmiljø. Dette har resultert i nye planforslag i mulighetsstudiet og 
planutformingen har blitt justert i forhold til å ivareta miljøinteressene. 
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Det er arbeidet med ulike vegløsninger både som atkomst fra overordnet vegsystem 
og internt innenfor planområdet. Atkomstløsning følger i høy grad 
reguleringsplanen fra 1982. Valg av atkomst ble diskutert på folkemøtet i 
forbindelse med varsling av planoppstart. 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. 

 

 
Mulighetsstudiet vurderte ulike veg og hyttelokaliseringer innenfor planområdet. Utformingen 
slik den foreligger i planen har framkommet på basis av med bakgrunn i ulike temautredninger 
som har vært utarbeidet. Plantegningen nederst til høyre med redusert antall hyttetomter er lagt 
til grunn for den videre planutformingen. 
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6.3 Reguleringsformål
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Bebyggelse og anlegg Benevnelse Areal

Fritidsbebyggelse – 
frittliggende

BFF (1121) 50 575 m²

Vann- og avløpsanlegg BVA (1540) 173 m²

Renovasjonsanlegg BRE (1550) 26 m²

Samferdsel og teknisk 
infrastruktur

Veg SV (2010) 6 257 m²

Annen veggrunn – 
grøntareal

SVG (2019) 16 m²

Parkering SPA (2080) 766 m²

Grønnstruktur

Turdrag GTD (3030) 826 m²

LNFR

Naturformål LNA (5120) 169 772 m²

Friluftsformål LF (5130) 58 640 m²

Planområdet 288 000 m²

Bestemmelsesområder Erstatningstomt 5235 m²

6.4 Faglig beskrivelse og redegjørelse
Planen omfatter i hovedsak eiendom 64/45/0 og 64/324/0. Hyttene er gruppert i tre 
ulike felt som samlet får 59 tomter, hvorav 52 blir nye tomter. Avgrensningen av 
hyttefeltene er utarbeidet gjennom mulighetsstudiet og videre i samråd med 
Fylkesmannen. Naturmiljøutredningene har dannet utgangspunkt for foreslått 
planløsning slik den foreligger. Hyttefeltene er avgrenset slik at de største friluft-, 
natur, og landskapsverdiene kan opprettholdes slik som eksisterende situasjon. 
Utformingen av de tre hyttefeltene arbeidet utformet i en avveining mellom god 
landskapstilpasning og høy utnyttelse som gir god arealutnyttelse. 
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At planen legger opp til en relativ høy arealutnyttelse innenfor hyttefeltene 
kompenseres også av at planen sikrer et stor natur- og friluftsområder mot 
utbygging. En reguleringsplan vil i sterkere grad enn en kommuneplanen gi et vern 
mot en framtidig utbygging. 

Området består av 3 hyttefelter. De to nordligste har en tradisjonell hytteutforming 
med store tomter, mens det sydligste har mindre tomter. Dette skaper muligheter 
for ulike hyttekonsepter som kan utfyll hverandre og skape variasjon. 

De nordlige feltene i planen åpner for en tradisjonell utbygging med selvbygging, 
og individuell hytteutforming, innenfor rammene av planbestemmelsene.

Det søndre feltet i planen er utformet tettere, og intensjonene i planutformingen er 
at dette skal bygges ut av en utbygger. Dette gir mulighet for en enhetlig 
utbyggingsstruktur, men også med variasjon. På denne måten kan de noe mindre 
tomtene utformes på en måte som siker gode og skjermede uteplasser for alle. De 
smale tomtene (jf. krav i bestemmelsene) sikrer gode muligheter for bevaring av 
vegetasjon mellom hytterekkene. Denne noe mer "landsbypregete" utbyggingen vil 
kunne være attraktiv for en kjøpergruppe som ønsker en nøkkelferdig hytte 
innenfor akseptable økonomiske rammer. For småbarnsfamilier vil denne 
strukturen bidra til et tettere sosialt samkvem for barne, og det vil det gi tilgang 
felles lek på store friluftsarealer på utsiden av hyttetomtene. 

Oslofjordområdet har strenge retningslinjer for videre hyttebygging. Den 
tradisjonelle hyttebebyggelsen med store tomter spredt ut i terrenget har medført at 
områdene ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til det øvrige friluftslivet, fordi 
hyttene privatiserer områdene. En utbygging med noe mer konsentrert bebyggelse 
gir en klarere avgrensing mellom privat og allment tilgjengelig areal, slik at 
ferdselsmulighetene rundt feltet er klarere definert. På denne måten unngår en 
uheldige konfliktsituasjoner hvor turgåere og hytteeiere må vurdere friluftslovens 
ferdselsrettigheter.

Det foreligger gode eksempler på at en tett arealutnyttelse er utgangspunkt for 
rekreasjon, slik som de gamle tettbebygde kystlansbyene som nå ofte benyttes som 
fritidsbebyggelse. Kolonihager og mer nyere hyttelandsbyer rundt fritidsaktiviteter 
(gjerne golf- og alpinanlegg) er andre eksempler på denne type bebyggelse. Det 
søndre hyttefeltet vil ha vil tilfredsstille dette segmentet blant brukerne, og er godt 
tilpasset den begrensede arealtilgangen i Oslofjordregionen.

    
Gullholmen ved Bohuslenkysten i Sverige 
viser at det kan utarbeides tett bebyggelse 
med høy kvalitet. Området er svært 
atraktivt også som fritidseiendommer.

Tett hyttebebyggelse ved Rødstoppen viser 
en tett hyttebebyggelse ved Engelsviken. 
Hyttetomtene er her vesentlig tettere enn 
de planlagte hyttefeltene
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6.5 Planens utforming i forhold til overordnede 
planer 

Planen følger de overordnede planer og retningslinjer som framkommer i kapittel 
4., med noen unntak. I forhold til kystsoneplanen for Fredrikstad er det to forhold 
som bør kommenteres nærmere:  

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 opprettholder 
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 bygges ut før område markert med 2 tall. 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.

Planarbeidet har forholdt seg til naturmangfoldloven gjennom:

- Utarbeidelse av to temarapporter knyttet til naurmiljø (jf. vedlegg 6 og 7).

- Arbeid med mulighetstude i planarbeidet, og tett dialog med 
Fylkesmannens miljøavdeling i planutformingen.

- Kapittel 7.5 nuturverdier under hovedkapittel virkninger av planforslaget.

Dette vil svarer ut hovedtemane som framkommer i kap. 4.4 "Kunnskapsgrunnlag, 
Prinsipper for offentlig beslutningstaking og Føre-var-prinsippet". 
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7. Virkninger av planforslaget

7.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
De "grønne" NFLR områdene i planen vil gjennom reguleringsplanen i sterkere 
grad fastholde området som et ikke utbyggbart område. Dette fordi en 
reguleringsplan i mer detaljert grad markerer arealbruken enn kystsoneplanen, og 
fordi det nå er knyttet bestemmelser til bruk og skjøtsel av området. 

De områdene som planen åpner for utbygging av hytter vil endre karakter i henhold 
til det handlingsrommet som finnes i planen. Områdene på utsiden av 
utbyggingsområdet endrer karakter i svært liten grad ettersom disse områdene også 
er hytteområder. 

7.2 Stedets karakter og estetikk
Planområdet kan deles i tre deler ifølge områdebeskrivelsen i kapittel 5:

⎯ Strandsonen med svabergsområdet i bratt helling ned til sjøen.

⎯ Det vindutsatte høydedraget nærmest strandsonen med skrinn vegetasjon 
med kortvokst vrifuru. 

⎯ Skogsområdet bak den 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 en konsentrert hyttebygging i bakkant av 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 i landskapet, men selvsagt medføre store endringer innenfor det 
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begrensede område der hyttene bygges. Grøntkorridorer mellom de ulike 
hyttefeltene og bestemmelsene knyttet til bevaring av vegetasjon, bidrar til å 
begrense bebyggelsens endring av naturpreget. Denne endringen vil være størst rett 
etter etablering før ny vegetasjon rundt bygningene vil dempe inngrepene.

7.3 Landskap og vegetasjon
Kapittelet over har vurdert endringene av stedets karakter og med dette også de 
store endringene av landskapsbildet. I beskrivelsen av dagens landskap er det mer 
fokusert på innsyns og utsynsmuligheter og påvirkning av landskapsrom. 

På illustrasjonen under fremkommer et snitt mellom det ytterste hyttefeltet og 
strandsonen (jf. vedlegg 4 – snitt i mer detaljert format). Her fremkommer det 
hvorfor det ikke er innsynet fra fjordområdet og til den nye bebyggelsen. 
Hyttebebyggelse vil derfor ikke være eksponert mot sjøsiden og strandsonen, og 
det medfører ikke heller ikke utsikt mot sjøen fra hyttene. 

Figur 7 - Snitt som viser mulig plassering av hytter i terrenget
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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, på 
tross av sterk vind og skrinn vegetasjon, slik vi ser det i mye av kystsonen for 
regionen. 

Mot nordøst gir ikke terrengformene samme skjerming, men innsynet fra 
Vikaneveien vil være begrenset av tettere vegetasjon. Dette vil være det samme for 
innsynet mot eksisterende hyttebebyggelse i nordvest og sydøst. 

Mellom hyttefeltene er det avsatt areal til grøntkorridorer, og inn til hyttefeltene 
smalere turdrag. Selv om hyttetomtene er relativt små er det lagt vekt på å sikre at 
deler av hyttetomtene også består av uberørt naturtomt. Det er i hovedsak utformet 
lange og smale tomter for å gi det beste grunnlag for bevaring av vegetasjon og 
terreng på utbyggingstomtene. 

Tiltaket vil ikke eksponeres fra omkringliggende områder og de mest brukte 
friluftsområdene. 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket påvirker ikke automatisk frede kulturminner etter registreringene som er 
utført av fylkeskonservator (jf. vedlegg 5).

Planen benytter Batteriveien som atkomstveg til hyttefeltet. Siden det er forutsatt 
en enkel standard på denne vegen vil tiltaket medføre at vegforbindelsen blir 
ivaretatt på en enkel men funksjonell måte.

7.5 Naturverdier
Det foreligger to kartleggingsrapporter "Kartlegging av naturtyper og biomangfold 
– WKN notat 29.oktober 2012"  (Vedlegg 6) og "Kartlegging av naturverdi på 
Havneberget, Fredrikstad kommune – BioFokus-notat 2013-12 (Vedlegg 7) slik det 
også er referert til i kap. 5.6 under dagens situasjon. Det er foretatt to registreringer 
fordi den første registeringen var tatt sent på året, slik at den inneholdt antagelser 
om forekomster som kunne dokumenteres.

Naturverdiutredningene til BioFokus har med en oppsummering av forholdene.
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I etterkant av utarbeidelsen av naturmiljørapportene er det avholdt møter med 
fylkesmannens miljøvernavdeling. På et tidligere planstadium ble det arbeidet med 
skisser til høyere utnyttelser av området til hyttebebyggelse. I dialogen med 
miljøvernavdelingen er hytteområdene vesentlig begrenset på bakgrunn av 
registeringene og en totalvurdering av verneinteressene. Hyttebebyggelsen er i 
planforslaget begrenset til bakenforliggende arealer i nærheten av eksisterende 
hytter. 

Planen har nå ca. 228 daa. NLFR områder (friluftsliv og naturmiljø) som setter 
klare rammer for utnyttelse og skjøtsel av området. Dette gjør at nesten ca. 80 % av 
planområdet er avsatt til naturområder, og dette er i de områdene som er registrert 
som mest verdifulle for naturverdien. 

7.6 Rekreasjonsverdi og –bruk
I registreringen av dagens situasjon i kap. 6 fremkommer det at området har stor 
verdi for rekreasjon både lokalt og som turområde av regional betydning. I 
planarbeidet har sikringen av områdets kvalitet som rekreasjonsområde vært 
avgjørende for planutformingen. 

Onsøystien langs kysten og sti ned til strandsonen er i sin helhet innenfor NLFR 
området. Dette medfører at utsiktspunktet Blåsopp vil ligge slik som nå i et område 
uten innflytelse av hyttebebyggelse. Batteriveien med atkomst fra Slevikkroken vil 
bli beholdt som gangforbindelse fra denne retningen, men den vil i større grad enn i 
dag bli en kombinert turveg og atkomstveg til planens eksisterende og planlagte 
hytter. 

Skogsområdet oppe på høydeplatået vil bli redusert i størrelse, men siden nesten 
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80% av planområdet er NLFR område og turdrag, vil området fremdeles beholde 
sin rekreasjonsverdi. Siden hyttebebyggelsen er delt opp i felt med grønne områder 
mellom, vil tilgjengeligheten på kryss og tvers i området opprettholdes. I tillegg er 
det sikret mindre turdrag internt på det største feltet, slik at tilgjengeligheten 
ytterligere forsterkes. 

I kompromisset mellom ønske om mange hyttetomter og opprettholdelsen av 
områdets rekreasjonsverdi er det planlagt konsentrert hyttebebyggelse med relativt 
små tomter. Det medfører at de områdene som blir bebygd vil fremstå som med en 
annen karakter enn naturområdene rundt. 

Planen vil i hovedsak opprettholde områdets rekreasjonsverdi, men for noen 
punkter vil kvaliteten reduseres noe. Reduksjon i nevnte kvaliteter må sees opp mot 
at de nye hyttetomtene skaper gode muligheter for rekreasjon for flere. Planen 
forutsetter også at det etableres en parkeringsplass som kan benyttes av besøkende 
til hyttene og de som ønsker å gå tur i området.

7.7 Vegforhold
Samtidig med planarbeidet for Havneberget har det pågått en planprosess for 
tilgrensende eiendommer mot nord. Denne planen er kalt Slevikkroken 
hytteområde.  Disse to planområdene vil som tidligere beskrevet ha en felles 
atkomstveg til hyttefeltene via Batteriveien. Det er i planarbeidet kommet fram til 
at den regulerte vegen i reguleringsplanen Slevik hyttefelt fra 1982 danner 
utgangspunkt for felles vegtrase (jf. i vurdering av alternative vegtraseer i kap. 6). 
De to planene bygger på en felles avtale om gjensidig utnyttelse av arealene 
innenfor planområdet er uavhengig av godkjennelse av planene.

Utformingen av atkomstvegen har en regulert bredde på 5 meter fram til felles 
parkeringsplass og 4 meter videre inn mot hytteområdene og mellom hyttetomtene. 
Det er avsatt plass for ventelommer med jevne mellomrom. Vegens bredde er satt 
så smal at veganlegget ikke endrer eksisterende vegtrases landskapstilpasning 
vesentlig (jf kap. 7.6), samtidig som den har en tilstrekkelig kapasitet slik at 
framkommeligheten til hyttene ivaretas. 

7.8 Barn og unges interesser

Området som leke- og oppholdsareal vektlegges, og dette temaet utdypes noe i 
forhold til det som fremkommer under punktet om rekreasjon.

7.9 Universell utforming
Planområdet ligger på et høydeplatå med bratte skråninger ned på alle sider. Dette 
området har et begrenset potensiale for tilrettelegging for funksjonshemmede og 
samtidig forutsettes det i miljøutredningene at det bør gjøres minst mulig tiltak i de 
mest kystnære områdene. Dette gjør at de universelle tiltakene må knyttes til 
hyttetomtenes nærområder. I tillegg vil en utbedring av vegatkomsten og 
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lokaliseringen av parkeringsplass på et noe høyere kotenivå bidra til å lette 
tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt bevegelighet. 

7.10 Teknisk infrastruktur

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. I 
forbindelse med oppbygning av veier må det utføres terrenginngrep. For å 
minimerer de totale terrenginngrepene, i et område med fritidsboliger, vil det være 
naturlig å tilstrebe å samle infrastrukturen mest mulig.

Det må vurderes om anlegget skal bygges etter kommunal standard, for å søke om 
kommunal overtakelse av deler eller hele anlegget. Kommunal standard vil ofte 
medføre et mer kostbart anlegg.

Tilknytning
Det er lagt opp til at vann- og avløpsanlegget tilknyttes det kommunale anlegget 
ved Vikaneveien. Detaljer for tilknytningen må eventuelt avklares med Fredrikstad 
kommune.

Det er i dag private vann- og avløpsanlegg utbygd både for hyttefeltet vest og øst 
for reguleringsplanen. Etter det vi kan se, er ikke disse dimensjonert for å kunne 
forsyne reguleringsområdet med tilstrekkelig vann og avløp.

Avløp
Hoveddelen av avløpsanlegget kan løses med gravitasjonsledninger.  Det er et 
område med 10-20 enheter som må påregnes at avløpet må pumpes opp i 
gravitasjonsanlegget. Det ser i midlertidig ut til at de kan samle avløpet til en felles 
avløpspumpestasjon. Området ligger sydøst i reguleringsplanen, og det bør 
vurderes om et samarbeid med det etablerte tilstøtende hytteområdet i øst kan være 
aktuelt. Dette området har bygd ut et vann- og avløpsanlegg og et samarbeid kan 
gjøre at man unngår etablering av pumpestasjon. Det vil også være enkelte andre 
tomter innenfor reguleringsområdet som må påregne å ha egen minipumpestasjon 
(villastasjon).

Vann
Det er foreløpig lagt inn dimensjoner for vannledninger som tilsvarer 
minimumsdimensjon for kommunalt anlegg. Det er også sett på tilstrekkelig antall 
punkter for uttak av brannvann. Deler av området kan ha behov for en 
trykkforsterkning av vannet, dette gjelder de høyest beliggende hyttene. Høyeste 
områder med hyttetomter i planen ligger på kote 40. Høydebassenget til 
Fredrikstad kommune ligger på ca. kote 75. Med friksjonstap i ledninger, samt 
høyden i feltet, kan det antas at tilgjengelig trykk vil ligge på 2-3 bar for de høyest 
beliggende hyttene.  Plassering av en eventuell trykkøkningsstasjon må vurderes 
ved en detaljprosjektering. Også for vannforsyningen bør det vurderes et samarbeid 
med eksisterende hyttefelt i øst for at begge områdene skal få en ekstra 
forsyningssikkerhet ved at det dannes et ringsystem for vannet.
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Overvann
Det er ikke lagt opp til håndtering av overvann, dette må håndteres lokalt på hver 
eiendom. Vannkummer bør dreneres, men dette antas løst lokalt for hver kum. 

Type anlegg
Det anbefales at det i størst mulig grad legges opp til et konvensjonelt anlegg. Der 
det er gode grunner for å benytte grunne grøfter med frostsikring kan dette 
vurderes. Gode grunner kan være sårbart terreng og ønske om skånsom fremferd av 
anlegget.

Følgende anlegg bør vurderes i en detaljprosjektering

Rør i konvensjonelle grøfter
Konvensjonelle grøfter (uten frostsikring) medfører at ledningene legges med ca. 
1,60 m overdekning. 
Grunne isolerte rør i isolasjonkasse/-plate
Fra flere produsenter foreligger isolasjonsprodukter i ekstrudert polystyren for 
frostsikring av rør i grunne grøfter. Dersom anlegget skal stå uten vannforbruk i 
lengre perioder må varmekabel innvendig i isolasjonskassen/under isolasjonsplaten 
benyttes. 
Grunne preisolerte rør 
Fra flere produsenter foreligger preisolerte rør ferdig med såkalt innvendig varme-
/tinekabel. 
Trykkrørene (vann og pumpespillvann) består av innvendige PE (PolyEtylen) -rør 
med isolasjonsmantling. Trykkrørene er således fleksible og enkle å legge uten 
store terrenginngrep. Selvfallsrørene består av PVC/PP 
(Polyvinylclorid/polypropylen) med utvendig isolasjonsmantling med trekkerør for 
eventuell varmekabel. Selvfallsrørene er således "stive rør".  
Forutsatt rørene ikke utsettes for trafikklast, etc. krever rørene ingen annen 
overdekning enn det som er visuelt nødvendig. På fjell kan rørene klamres med 
jernklammer og boltes, for deretter å fylles over med f.eks. bark/jord.
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Figur 8 - Vann- og avløpsanlegg

Renovasjonsanlegg
Planen legger opp til at renovasjonsanlegg blir lokalisert til parkeringsplassen ved 
innkjøringen til hyttefeltene. I dette området er det tilgang for renovasjonsbil med 
noe bredere kjøreveg opp til dette området. I reguleringsplanarbeidet er det ikke 
fastsatt avfallssystem, men området gir nødvendig fleksibilitet til både nedgravde 
løsninger og bruk av avfallscontainer. 

7.11 Risiko og sårbarhet
I forbindelse med detaljreguleringsplan for Havneberget i Fredrikstad kommune, er 
det utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i §4-3 i Plan- og Bygningsloven 
(jf. vedlegg 9). 

Det er vurdert 9 tema som er funnet relevant for ROS-analysen. 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 et tema ble vurdert å utgjøre en middels risiko: 6.2.1. Grunnforurensning i 
anleggsfasen.

Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 
ROS-analysen avdekker.
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Tabell 10. Risikoanalyse, oversikt

Risikomatrise

Konsekvens

Sannsynlighet
Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget 
sannsynlig

Sannsynlig 6.1.3 
Radon

6.2.1. 
Grunnforurensning

Mindre 
sannsynlig

6.2.4 Spredning 
svartelistearter 6.3.2 Brann

Lite 
sannsynlig 6.2.6 Støy

Høy risiko
Middels risiko
Lav risiko

Fokusområder Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko
6.1.1. 
Ras/utglidning

Ikke relevant

6.1.2. Flom Ikke relevant

6.1.3 Radon Helseskade i 
bruksfasen

Sannsynlig (3) Ufarlig (1) Lav (3)

6.2.1. 
Grunnforurensning, 
anleggsfasen

Spill, søl, 
lekkasjer

Sannsynlig (3) En viss fare 
(2)

Middels 
(6)

6.2.2. 
Kulturminner

Kartlagt. ikke funnet

6.2.3. Biologisk 
mangfold

Mulig skade på eksisterende insekter og naturmiljø akseptert av 
Fylkesmannen

6.2.4. Uønskede 
arter/ 
svartelistearter

Spredning av 
arter i 

anleggsfasen

Mindre sannsynlig 
(1)

En viss fare 
(2)

Lav (4)

6.2.5. 
Luftforurensning

Ikke relevant

6.2.6. Støy Forhøyede 
verdier i 

anleggsfasen

Lite sannsynlig (1) En viss fare 
(2)

Lav(2)
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7.12 Eiendomsforhold
Atkomstveien i planforslaget er utarbeidet i samarbeid med planforslaget til 
Rambøll fordi det er hensiktsmessig for begge planområdene å dele atkomstvei. 
Eiendomsgrensen mellom eiendom gnr./bnr. 64/324 og 64/27 ligger midt i 
veitraseen. Veiarealet er dermed eid av flere grunneiere og av parter representert 
fra begge reguleringsplanene. Det forutsettes utformet en privatrettslig avtale for 
atkomstveien som skal deles mellom Havneberget og Slevikkroken hyttefelt. 

Hver hyttetomtene skal skilles ut som et eget gnr./bnr. 



 
40 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAVNEBERGET

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102477625.DOCX

8. Innkomne innspill

8.1 Generelt

8.2 Sammendrag og kommentarer
1. Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk

Sammendrag – Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk gir innledningsvis i sin 
uttalelse en beskrivelse av egen rolle. Avdelingen vurderer at lokale sanitære 
avløpsløsninger i praksis blir ugjennomførbare på grunn av bart fjell og 
sparsommelig med løsmasser. Det forutsettes at den framtidige hyttebebyggelsen 
vil få en akseptabel sanitærteknisk standard, som er avhengig av vann- og 
avløpsnett til og i området. Det noteres at det er lagt opp til videreføring av 
rekkefølgebestemmelse om utbygging av nedre del av området (gamle "Slevik 
hyttefelt") før øvre arealer kan bygges ut.

Forslagstillers kommentar – Vann og avløpsløsningen for hyttefeltet er 
beskrevet under kapitelet 7.10 om teknisk infrastruktur. Her fremkommer 
beskrivelse av hvordan tiltakene er tenkt utført og at det skal utformes i dialog 
med Fredrikstad kommune. Det påregnes en utbygging av hele området under ett, 
slik at rekkefølgebestemmelsen har begrenset relevans. 

2. Østfold fylkeskommune, Samfunnsavdelingen

Sammendrag – Østfold fylkeskommune v/Samfunnsavdelingen skriver 
innledningsvis i sin uttalelse at de minner om at store endringer i forhold til 
kystsoneplanen kan medføre ekstra krav til konsekvensutredning, og at det 
forutsettes at planarbeidet forholder seg til de rammer som er satt i kystsoneplanen 
og de hensyn som fremkommer i overordnet konsekvensutredning. Planarbeidet 
må forholde seg til gjeldende fylkesplan og kystsoneplan for Østfold. Ved 
planutarbeidelse er det særlig viktig å vektlegge antall enheter og utforming i 
forhold til landskap/fjernvirkning, friluftsinteresser, inkludert forhold til stier og 
utkikkspunkt, samt bevaring av kystvegetasjon. Videre listes det opp en rekke 
viktige plantemaer; formål/grav av utnytting, risiko/sårbarhet, støy (beregninger 
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av støy, skjermingstiltak), trafikkforhold (trafikksikkerhet/atkomst/parkering), 
leke- og uteoppholdsarealer, estetikk og byggeskikk (stedstilpasning), 
friluftsinteresser, grønnstruktur, hensyn til natur- og landskapsverdier 
(landskapstilpasning), universell utforming, særlige hensyn i kystsonen (natur-, 
kultur- og rekreasjonsverdier) og grunnforhold. Det gis henvisninger til relevante 
rammer og føringer for hvert enkelt plantema. Avslutningsvis bemerkes det at 
planmaterialet må utarbeides i samsvar med relevante lover og forskrifter, samt 
miljøverndepartementets veiledningsmateriell.

Forslagstillers kommentar – Endringer i Regional kystsoneplan for Østfold er 
tatt til følge. Planforslaget er utarbeidet i dialog med Fylkesmannen og 
planavdelingen i Fredrikstad kommune. De nevnte forhold i innspiller 
framkommer av kapittel 7 – Virkninger av planforslaget.

3. Østfold fylkeskommune, Fylkeskonserv. 

Sammendrag – Østfold fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren skriver i sin 
uttalelse at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet i kulturminnedatabasen "Askeladden", men at det skal være registrert 
en mulig gravrøys, som enda ikke er lagt inn i databasen. Potensialet for funn av 
nye automatisk fredete kulturminner vurderes å være lite grunnet mye fjell i 
dagen. Imidlertid er det enkelte områder med potensial for funn av 
steinalderboplasser. Fylkeskonservatoren krever gjennomføring av arkeologisk 
registrering jf. kulturminnelovens § 9. Hensikten med dette arbeidet er å avklare 
om og hvordan tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Det gis 
videre detaljinformasjon om metode, budsjett, etc, for de arkeologiske 
registreringene.

Forslagstillers kommentar – Kulturminneregistrering ble bestilt 7. september 
2012. Rapporten konkluderer med at overflateregistreringen og prøvestikkingen 
på Havneberget ikke resulterte i funn av automatisk freda kulturminner. 

4. Fylkesmannen i Østfold

Sammendrag – Fylkesmannen i Østfold skriver innledningsvis i sin uttalelse at 
kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA, og at størrelsen på 
arealbruksformålene bør inngå i planbeskrivelsen. Fylkesmannen viser til 
kystsoneplanen, hvor det igjen vises til stadfestingsbrevet (1981) fra 
departementet om forutsetning om bruk av Slevik hyttefelt som erstatningstomter. 
Planmyndighet skriver i kystsoneplanen at det ikke foreslås endringer, og at 
områdene videreføres med formålet "fritidsbebyggelse framtidig". Videre 
oppsummerer Fylkesmannen at det foreslås et nytt utbyggingsområde på Blåsopp 
(framtidig fritidsbebyggelse med hensynssone for landskap og friluftsliv), hvor det 
stilles krav om at tiltaket skal konsekvensutredes med hensyn til landskap, 
friluftsliv og naturmangfold. Videre er det angitt en rekkefølgebestemmelse med 
rangering av utbygging av nedre område før øvre område. Planarbeidet må 
forholde seg til kystsoneplanene og de statlige planretningslinjene for forvaltning 
av strandsonen, inkludert rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen. Fylkesmannen bemerker at det er uklart hvorvidt 
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prinsippet med erstatningstomter og nevnte rekkefølgebestemmelse tenkes 
videreført, samtidig som kystsoneplanens krav til konsekvensutredning må 
avklares. Utredning på ulike plannivåer vil kunne ha ulikt detaljnivå, og et mer 
detaljert utredningsbehov vil kunnes dekkes på detaljplannivå, uavhengig av om 
planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger eller ikke. 
Fylkesmannen mener det ut i fra ordlyden i kystsoneplanen kan tolkes som at det 
er krav til en formell konsekvensutredning av landskap, friluftsliv og 
naturmangfold. Dersom dette er tilfelle, forventer Fylkesmannen å få oversendt 
forslag til planprogram. Dersom kravet i kystsoneplanen skal tolkes som en mer 
generell utredning av konsekvenser, kan dette løses gjennom utredning i 
planbeskrivelse. Det anses at det er viktig at temaene utredes på en spesielt 
grundig måte. Fylkesmannen anser det som viktig at planarbeidet tar hensyn til og 
forbedrer den allmenne atkomsten til området, da det er et verdifullt og mye brukt 
område. Det bør legges til rette for en utfartsparkering. Håndboken "Naturvennlig 
tilrettelegging for friluftsliv" (DN, 1993) anbefales. Det er viktig at planområdets 
karakter ikke endres, selv om det legges til rette for flere hytter. God atkomst, 
ferdsel mellom hytter, vegetasjonsbelter må sikres og infrastruktur må samordnes 
med minst mulig inngrep og mest mulig tilpasning. Antall og størrelse på hytter 
bør begrenses av hensyn til landskap og friluftsliv. Det bør settes klare 
bestemmelser om areal, høyde, farge, materialbruk og terrenginngrep. 
Bestemmelse om kotehøyder bør vurderes og kjeller bør forbys. Kystsoneplanen 
for Østfold sine retningslinjer for fritidsbebyggelse i strandsonen anbefales, og det 
anmodes om kontakt underveis i planprosessen. Bærekraftig utvikling, 
langsiktighet, åpent er overordnede planhensyn og universell utforming, barn og 
unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene er viktige 
fokusområder i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen anser barn og unge, 
medvirkning og levekår, estetisk utforming, universell utforming, grønnstruktur, 
naturmangfold, samfunnssikkerhet, klima og energi og kartframstilling som særlig 
viktige temaer i dette planarbeidet. Det gis henvisninger til relevante rammer og 
føringer for hvert enkelt plantema.

Forslagstillers kommentar – Seks tomter er satt av som erstatningstomter i 
planen. Planforslaget er utarbeidet i dialog med Fylkesmannen og planavdelingen 
i Fredrikstad kommune. Det er tatt stilling til maks kotehøyde på bebyggelse for å 
ivareta landskapet. 

5. Fiskeridirektoratet

Sammendrag – Fiskeridirektoratet skriver i sin uttalelse at de oppfatter varsel om 
oppstart av planarbeid slik at det ikke legges opp til tiltak i strandsonen innenfor 
100-metersbeltet eller i sjøområdet utenfor. Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av 
dette ingen direkte innspill til planarbeidet.

Forslagstillers kommentar – Forslagstiller bekrefter at planen ikke omfatter 
tiltak i 100-metersbeltet til strandsonen, eller i sjøområdene. 

6. Kystverket

Sammendrag – Kystverket skriver i sin uttalelse at de fra havne- og 
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farvannsmessige synspunkter ikke har noen vesentlige merknader til varsel om 
oppstart.

Forslagstillers kommentar – Forslagstiller tar kommentaren til følge. 

7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sammendrag – NVE skriver i sin uttalelse at de har registrert et lite vann med et 
tilhørende vassdrag innenfor planområdet. Planforslaget må vise og beskrive dette 
tilstrekkelig. Vassdraget kan omfattes av vannressurslovens bestemmelser, og 
eventuelle inngrep må ikke komme i konflikt med allmenne interesser, jf. § 8. 
Eventuelle større terrenginngrep skal vurderes mot konsesjonsplikt etter § 8. 
Godkjent reguleringsplan kan erstatte konsesjon, forutsatt grundige vurderinger. 
NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne og følge sitt naturlige løp og 
påpeker viktigheten av å ivareta kantvegetasjon. Det gis videre en beskrivelse av 
fordeler med bekker og ulemper med bekkelukking. Anbefalt byggegrense mot 
mindre vassdrag er 20 meter på hver side. NVE sine retningslinjer bør legges til 
grunn for vurdering av flomfare.  Om tiltaket kommer i berøring med vassdrag 
anbefales det at bevaring av kantvegetasjon, reetablering av kantsoner og 
kantbredder sikres gjennom planbestemmelse. Utbygging med tette flater gir ofte 
økte mengder overvann og raskere avrenning og grøfter/vann- og avløpstekniske 
anlegg må dimensjoneres for større mengder vann. Klimaendringer bør tas med i 
vurderingene. Det bør stilles krav om tiltak i bygge- og anleggsfase for å 
minimere uønsket forurensning og avrenning til vassdrag. Det er viktig å fokusere 
på behandling av overvann. Avslutningsvis påpekes det at eksisterende og 
framtidige kraftlinjer og transformatorstasjoner skal avsettes som hensynssoner, 
jfr. pbl 12-6.

Forslagstillers kommentar – Plangrensen er justert slik at planen ikke lengre 
omfatter vannet med tilhørende vassdrag. 

8. Fredrikstad Hytteforening

Sammendrag – Fredrikstad Hytteforening ber i sin uttalelse at det legges til rette 
for kommunalt vann- og avløpsanlegg i det berørte området. Der anlegget ikke 
kan legges frostfritt ved graving ønsker de at det legges med isolerte ledninger 
med strømoppvarming og kvernpumper, slik at store inngrep i naturen kan unngås. 
Det bes også om at det legges begrensninger på støy i anleggsperioden.

Forslagstillers kommentar – Det skal legges kommunalt vann og avløp til de 
planlagte hyttetomtene. Støy i anleggsperioden skal ikke overskride 
grenseverdiene i veileder T-1442.

9. Bjørn Edvartsen (Tyristien 5)

Sammendrag – Bjørn Edvardsen skriver i sin uttalelse at plankonsulent anmodes 
om å merke seg referat fra møte i Slevik lokalsamfunn av 30. august 2012 
vedrørende atkomst til Havneberget, hvor ny atkomst ønskes lagt via eksisterende 
hyttevei på tvers av John Oksrød tomt. Da Batteriveien ble anlagt i 1808, var det 
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den første ordentlige veien i Onsøy, og er i dag en del av kyststien og bør ikke 
være atkomstvei inn til hyttefeltet. Strekningen fra Slevikkroken til batteriet er 
nogenlunde intakt og bør bevares kun som turveg. Avslutningsvis fremmes det 
forslag om trasé fra Slevikkroken, dersom løsning med atkomst fra Slevikkroken 
likevel velges.
Forslagstillers kommentar – Planforslaget bygger på å benytte veg som 
framkommer i den eksisterende reguleringsplan. Denne løsningen har klare 
likhetstrekk med et av de forslagene som vises i forslaget fra Bjørn Edvartsen.

10. Tone Marie Olstad (ukjent gnr. /bnr./adresse)

Sammendrag – Jon Brænne skriver i sin uttalelse at det er klart at eksisterende 
hyttebeboere på Slevik ikke er glade for utbyggingen, men at det vel er slik at flere 
skal få ta del i godene og noen skal tjene penger. Det bes om at man tenker på 
tilgjengelighet til dokumentasjon når planforslaget skal legges ut til offentlig 
ettersyn. Et økt antall hytter vil øke antall brukere av Slevik havn og strand med 
de utfordringer og problemer det medfører. Planforslaget må ta høyde for bevaring 
av havn og strand som i dag, samtidig som tilgjengelighet må sikres uten store 
inngrep i natur eller strandsone. Det stilles spørsmål ved hvordan bruk av 
strandsonen vil planlegges. Brænne håper at utbyggingen ikke medfører nye eller 
utvidete båthavner. Økt antall mennesker vil medføre økt belastning på 
skogsområdet. Det er ikke ønskelig med for stor og kunstig tilrettelegging for 
ferdsel, og naturpreget bør bevares. Etablering av atkomstvei parallelt med 
kraftgate er et godt forslag, som vil redusere inngrep. Flere ser på mangel på 
motorisert ferdsel som et positivt innslag på Slevik, og atkomstveg kan forringe 
verdien av eksisterende hytter.  Det stilles spørsmål ved hvordan nye hyttebeboere 
skal komme seg til strand og havn, samt hvordan parkeringsbehovet vil løses.  Det 
bør ikke tilrettelegges for mer parkering i havnen eller mellom havn og båtopplag. 
Etablering av vann- og avløpsledninger bør skje med mindre inngrep enn i fjor og 
bør ikke berøre eksisterende hytter eller nærområdet deres.
Forslagstillers kommentar – Redegjørelse for utformingen av planforslaget skal 
fremgå av planbeskrivelsen når plan legges ut på høring. Statlig planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 2011 legger begrensninger 
for utvidelse av havn og tilrettelegging ved strender. Planforslaget legger vekt på å 
bevare eksisterende natur og terreng i størst mulig grad. Atkomstveien via 
batteriveien ser ut til å være den beste løsningen iht. totalvurdering for 
Reguleringsplanen for Havneberget og Slevikkroken hyttefelt. 

11. Kari Fredrikke Brænne, Ellen Brænne, Vincent Reilly (gnr./bnr.  64/102)

Sammendrag – Kari Fredrikke Brænne uttaler seg i tillegg på vegne av Ellen 
Brænne og Vincent Reilly og skriver at de har bekymringer med hensyn til 
utbygging. Utbyggingen vil skje i et svært spesielt naturområde med uberørt skog 
og en rekke sjeldne planter. Det finnes også en svært spesielle rullesteinsravine og 
et rikt dyre- og insektsliv, som må kartlegges før utbygging. Brænne/Reilly ønsker 
helst at området forblir som det er, uten flere hytter, folk og bikkjer, samt økt 
trykk på båthavn og badestrender. En bilvei gjennom Slevikkroken og opp 
Batteriveien/Kyststien vil uten tvil være til stor sjenanse for hytteeiere i 
nærområdet. Det stilles spørsmål med hvordan det vil bli for fastboende med økt 
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gjennomgangstrafikk og støy. Videre håper Brænne/Reilly at utbygger kan spørre 
seg selv om det virkelig må være slik at man skal ha adgang til hytte med bil. 
Bilvei i Batteriveien vil ødelegge en naturperle, og det vises til Hankø, hvor man 
"klarer seg fint" uten bil. Det stilles spørsmål ved om Fredrikstad kommune 
ønsker denne utviklingen. Om det må være vei, så håper man at denne kan legges i 
sammenheng med eksisterende kraftgate, som vurderes å være en mer skånsom 
måte å bygge ut på og berøre langt færre. Det oppfattes som rart at ikke flere av de 
berørte hytteeierne var til stede på møtet. Det stilles spørsmål ved om det bare var 
grunneiere som fikk invitasjon. Det påpekes at de som bor utenfor Fredrikstad 
kommune ikke ser avisannonser eller oppslag på butikken, og det etterlyses en 
opprydning av varslingsrutinene og utsending av informasjon til alle berørte. 
Avslutningsvis vises det til at miljøarkitektur er veldig i vinden, og det anbefales 
at utbyggerne retter seg mot miljøbevisste naturelskere som potensielle kjøpere. 
Når det gjelder plassering og materialbruk bør man gå inn for bevare, verne og på 
en fin og skånsom måte la naturen virke i samspill med arkitekturen.
Forslagstillers kommentar – Det er utarbeidet en fagrapport for naturmiljø for å 
kartlegge omfanget av naturverdiene. Konsekvensene av trafikk og støy er vurdert 
i planforslaget. 

12. Kenneth Bremvik (gnr./bnr. 64/3, Slevikkroken 15)

Sammendrag – Kenneth Bremvik skriver i sin uttalelse at han i hovedsak er 
opptatt av to forhold, henholdsvis ivaretakelse av skogsområdet mellom 
Slevikkroken og Blåsopp som frilufts- og rekreasjonsområde, inkludert atkomst til 
Blåsopp uten store, fysiske hindringer, samt de negative konsekvensene for 
eksisterende bebyggelse i Slevikkroken ved en betydelig økning i trafikk og 
parkeringsbehov. Avslutningsvis nevnes det at økt hyttebebyggelse vil utgjøre et 
stort press på lokal havn og badeplass/strand. Badeplassen på Slevik oppleves å ha 
begrenset kapasitet i nåværende situasjon, og økt hyttebebyggelse vil gi økt press 
på denne. Bremvik ønsker at man i det videre planarbeidet redegjør for løsninger 
og konsekvenser i forbindelse med nevnte forhold.
Forslagstillers kommentar – Der er satt en tydelig grense mellom 
hyttebebyggelsen og skogsarealet som skal opprettholdes. Naturområdet som ikke 
benyttes til hytteutbygging får gjennom reguleringsplanen et sterkere vern enn 
området har gjennom kommuneplanen. Løsninger for vei, trafikk og kapasitet på 
eksisterende fasiliteter er vurdert i planarbeidet. Hyttefeltet forutsetter ikke 
etablert båtplass, og hyttefeltene vil ha gangavstand til de nærliggende 
badeplassene og ikke belaste disse med parkering. Kapasiteten på badeplasser i 
nærheten må kunne sies er tilfredsstillende ved bruk av plasser innenfor utenfor 
planområdet og i nærmiljøet.

13. Per Egil Eriksen (gnr./bnr. 64/480, Slevikkroken 13)
 
Sammendrag – Per Egil Eriksen skriver i sin uttalelse at han vurderer den 
opprinnelige traseen fra starten av Slevikkroken og opp Batteriveien som den 
beste traseen, for å minimere økt trafikk i Slevikkroken.
Forslagstillers kommentar – Forslagstiller har vurdert Slevikkroken som i 
gjeldende reguleringsplan som det best tilrettelagte veialternativet. Dette antas å 
være i tråd med innspillet. 
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14. Pål Tharaldsen (gnr./bnr. 64/20)

Sammendrag – Pål Tharaldsen skriver i sin uttalelse at Sameiet Batteriet 
(gnr./bnr. 64/20) ønsker å få klarlagt mulighetene for å utvikle deres eiendom, 
konsekvenser for eiendommen og betingelsene for å bli inkludert i det videre 
planarbeidet. Man oppfatter å ha klare felles interesser med initiativtakerne bak 
planarbeidet. Det anses at en revurdering av plangrenser kan tilføre planen mer 
verdi og fleksibilitet.
Forslagstillers kommentar – Formålet med planen er å utvikle hyttetomter på 
eiendom 64/45 og 64/324. En plan som involverer Sameiet Batteriet vil bli mer 
kompleks. Derfor har tiltakshaver valgt å fortsette planarbeidet uten å involvere 
Sameiet Batteriet. 

15. Tove Kjos (gnr./bnr. 64/112)

Sammendrag – Tove Kjos skriver i sin uttalelse at det i planarbeidet må tas i 
betraktning hva en utbygging vil medføre for den eksisterende hyttebebyggelsen. 
Det antas at antallet nye hytter vil kunne ligge mellom 50 og 100 enheter, noe som 
vil medføre en stor belastning på eksisterende natur- og friluftsområder. 
Eksisterende hyttebebyggelse må hensynstas ved planlegging av allmenn 
tilgjengelighet. Atkomst til havn og strand må legges opp slik at den ikke blir til 
sjenanse. Det påpekes at det er plass til flere hytter, men at det ikke er like mulig å 
utvide havn og strender.
Forslagstillers kommentar – Forslagstiller tar kommentaren til følge. Det er lagt 
vekt på å begrense inngrep i naturen. Antall tomter er vurdert i forhold til 
nærområdet. 

16. Kjell Gjære (gnr./bnr. 64/4)

Sammendrag – Kjell Gjære skriver i sin uttalelse at det for en del år siden ble 
arbeidet med en veiløsning for hyttene på gnr./bnr. 64/4, men at dette stanset opp, 
muligens grunnet uklarhet med grunnerverv. Det antas at det er ønskelig å se på 
muligheter for atkomstveg/parkeringsløsning for hytteeiere på gnr./bnr. 64/4 i 
forbindelse med dette arbeidet. Det etterlyses avslutningsvis hvilke føringer som 
ligger i planarbeidet for Havneberget.
Forslagstillers kommentar – Planen omfatter hytteutbygging på eiendom 64/45 
og 64/324. Forslagstiller har ikke funnet en veiløsning som omfatter både de nye 
tomtene og hyttene i 64/4. Hvilke føringer som ligger i planarbeidet for 
Havneberget skal fremgå av planbeskrivelsen. Plandokumentene blir tilgjengelig 
når planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
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9. VEDLEGG

1. Vedlegg – Varsling av forskrift om konsekvensvurdering

2. Vedlegg - Varslingsmateriale

3. Vedlegg – Landskapsanalyse

4. Vedlegg – To snitt

5. Vedlegg – Arkeologisk registreringer

6. Vedlegg – Kartlegging av naturtyper WKN notat

7. Vedlegg – Kartlegging av naturverdi BioFokus notat

8. Vedlegg- Støyberegning

9. Vedlegg – ROS - analyse


